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DRŽAVNI ZBOR

209. Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZPCP-2-UPB7)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 25. 11. 2015 je 
Državni zbor na seji dne 26. 1. 2016 potrdil uradno prečiščeno 
besedilo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki obsega:

– Zakon o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2 (Uradni 
list RS, št. 131/06 z dne 14. 12. 2006),

– Popravek Zakona o prevozih v cestnem prometu – 
ZPCP-2 (Uradni list RS, št. 5/07 z dne 19. 1. 2007),

– Zakon o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu – ZPCP-2A (Uradni list RS, št. 123/08 z dne 29. 12. 2008),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih 
v cestnem prometu – ZPCP-2B (Uradni list RS, št. 28/10 z dne 
6. 4. 2010),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih 
v cestnem prometu – ZPCP-2C (Uradni list RS, št. 49/11 z dne 
24. 6. 2011),

– Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni 
list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih 
v cestnem prometu – ZPCP-2D (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 
27. 7. 2012),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih 
v cestnem prometu – ZPCP-2E (Uradni list RS, št. 39/13 z dne 
6. 5. 2013),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih 
v cestnem prometu – ZPCP-2F (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 
4. 12. 2015).
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EPA 957-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

Z A K O N
O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU  
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO  

(ZPCP-2-UPB7)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa pogoje in način opravljanja prevozov 
potnikov in potnic (v nadaljnjem besedilu: potnik) in blaga 

v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, 
pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

(2) Določbe tega zakona ne veljajo za:
– prevoz oseb za lastne potrebe z vozili, ki imajo poleg 

voznikovega največ osem sedežev;
– za prevoz blaga za lastne potrebe v cestnem prometu z 

motornim vozilom ali skupino vozil, katerih največja dovoljena 
masa ne presega 3500 kg;

– prevoz za osebne potrebe.
(3) Prevoz potnikov in blaga v mednarodnem cestnem 

prometu se opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi pred-
pisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, predpisi Evropske 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) ter mednarodnimi 
pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija.

(4) Če s posameznimi državami ni bila sklenjena pogod-
ba iz prejšnjega odstavka, se prevoz med njimi in Republiko 
Slovenijo opravlja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, 
ki urejajo področje prevozov v cestnem prometu, predpisi Sku-
pnosti ter večstranskimi mednarodnimi pogodbami, ob upošte-
vanju načela vzajemnosti.

(5) Republika Slovenija zagotavlja pravico do opravljanja 
dejavnosti prevoza pravnim in fizičnim osebam iz drugih držav 
in priznava diplome, poklicne kvalifikacije ter druge dokaze o 
strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti prevoza na 
podlagi mednarodnih pogodb oziroma ob upoštevanju načela 
vzajemnosti.

2. člen
(predpisi Skupnosti)

(1) Ta zakon prenaša v slovenski pravni red naslednje 
direktive Skupnosti:

– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES 
z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, 
za cestni prevoz blaga (UL L št. 33, z dne 4. 2. 2006, str. 82; v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/1/ES);

– Direktivo 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem uspo-
sabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali 
potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in 
Direktive Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive 
Sveta 76/914/EGS (UL L št. 226, z dne 10. 9. 2003, str. 4; v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/59/ES).

(2) Ta zakon določa organe in nosilce javnih pooblastil, ki 
so pristojni za izvajanje upravnih nalog, za izvajanje:

– Uredbe Sveta (EGS) št. 56/83 z dne 16. decembra 1982 
o izvajanju Sporazuma o mednarodnem prevozu potnikov po 
cesti z občasnimi avtobusnimi prevozi (ASOR) (UL L št. 10, z 
dne 13. 1. 1983, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta 
56/83/EGS);
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– Uredbe Sveta (EGS) št. 3916/90 z dne 21. decembra 
1990 o ukrepih, ki se sprejmejo v primeru krize na trgu cestne-
ga prevoza blaga (UL L št. 375, z dne 31. 12. 1990, str. 10; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta 3916/90/EGS);

– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 2888/2000 z dne 18. decembra 2000 o razdelitvi dovolilnic 
za težka tovorna vozila, ki vozijo po Švici (UL L št. 336, z dne 
30. 12. 2000, str. 9, z vsemi spremembami; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 2888/2000/ES);

– Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98 z dne 2. oktobra 1998 
o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 684/92 
in Uredbe Sveta (ES) št. 12/98 glede dokumentov za avtobusni 
prevoz potnikov (UL L št. 268, z dne 3. 10. 1998, str. 10; v na-
daljnjem besedilu: Uredba Komisije 2121/98/ES);

– Uredbe Komisije (ES) št. 792/94 z dne 8. aprila 1994 
o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3118/93 za prevoznike, ki opravljajo cestne prevoze tovora 
za lastne potrebe (UL L št. 92, z dne 9. 4. 1994, str. 13; v na-
daljnjem besedilu: Uredba Komisije 792/94/ES);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1071/2009 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede 
pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o raz-
veljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 
2009, stran 51, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1071/2009/ES);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1072/2009 z dne 21. oktobra 
2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega 
cestnega prevoza blaga (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, 
stran 72; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1072/2009/ES);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1073/2009 z dne 21. oktobra 
2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avto-
busnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 61/2006 (UL L 
št. 300 z dne 14. 11. 2009, stran 88; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1073/2009/ES);

– Uredbe Komisije (EU) št. 1213/2010 z dne 16. decem-
bra 2010 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem pove-
zovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega 
prevoza (UL L št. 335 z dne 18. 12. 2010, stran 21; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1213/2010/ES);

– Uredbe (ES) št. 1370/2007 z dne 23. oktobra 2007 o 
javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza 
ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 
(UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, stran 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1370/2007/ES.

(3) S tem zakonom se ureja izvajanje Sklepa Komisije z 
dne 17. decembra 2009 o minimalnih zahtevah glede podatkov, 
ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register podjetij 
cestnega prevoza (UL L št. 339 z dne 22. 12. 2009, stran 36).

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-
men:

1. »avtotaksi prevoz« je prevoz enega potnika ali pove-
zane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg vozni-
kovega sedeža največ osem sedežev in ki se v celoti opravi po 
enem naročilu za eno plačilo prevoznine;

2. »avtobusna postaja« je določen prostor za sprejem in 
odpravo avtobusov, ki mora imeti prometni urad, pokrite pero-
ne, urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore 
za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtlja-
ge, tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesto za prodajo 
vozovnic, sanitarije in s predpisi določeno opremo;

3. »avtobusno postajališče« je označena prometna po-
vršina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno 
vstopanje oziroma izstopanje potnikov;

4. »dvostranski prevoz« je prevoz potnikov ali blaga med 
Republiko Slovenijo in drugo državo;

5. »daljinar« je obvezna podlaga za izdelavo avtobusnih 
voznih redov, ki vsebuje relacije s kilometrskimi razdaljami, 
voznimi časi in avtobusnimi postajami, pomembnejšimi avto-
busnimi postajališči in avtobusnimi postajališči;

6. (črtana)
7. »domači prevoznik ali prevoznica« (v nadaljnjem bese-

dilu: domači prevoznik) je fizična ali pravna oseba s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki ima licenco, licenco Skupnosti oziroma 
dovoljenje Skupnosti za opravljanje prevozov ali opravlja pre-
voze za lastne potrebe v skladu s tem zakonom;

8. (črtana)
9. »dovoljenje za prevoz« je skupno ime za več vrst listin, 

določenih v tem zakonu ali z mednarodno pogodbo, s katerimi 
se dovoljuje vozilu, registriranemu zunaj Republike Slovenije, 
pristop na ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih, oziroma 
vozilu, registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v 
državi, katere organ je izdal dovoljenje, in vožnja po njih;

10. »dovolilnica« je javna listina, s katero se dovoljuje 
pristop vozilu, registriranemu zunaj Republike Slovenije, na 
ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih, oziroma vozilu, 
registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, 
katere organ je izdal dovolilnico, in vožnja po njih;

11. »dovolilnica CEMT« je večstranska dovolilnica, ki jo 
izda Mednarodni transportni forum (v nadaljnjem besedilu: ITF) 
za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki 
oziroma prevoznice (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) s sede-
žem v državi članici ITF v in iz tretjih držav;

11.a »finančna integracija« je sofinanciranje iste prevozne 
storitve iz naslova združevanja finančnih sredstev;

11.b »fizična integracija« je povezanost različnih sistemov 
in podsistemov javnega potniškega prometa kot tudi poveza-
nost s posebnimi linijskimi prevozi potnikov, avtotaksi prevozi, 
stalnimi izvenlinijskimi prevozi in prevozi na klic;

12. »hitri linijski prevoz« je način prevoza potnikov, pri 
katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo samo na 
avtobusnih postajah in na avtobusnih postajališčih;

12.a »integrirana linija« je medsebojno povezan sistem 
finančne, fizične, tarifne oziroma upravljavske integracije jav-
nega, posebnega in drugega prevoza potnikov;

13. »itinerar« je načrt, ki označuje smer gibanja vozila 
na liniji;

14. »izdajatelj licenc« je izvajalec upravnih nalog na pod-
lagi podeljenega javnega pooblastila iz 5. člena tega zakona;

14.a »izdelava izkaznice« zajema blanket izkaznice in 
personalizacijo izkaznice. Blanket izkaznice in personalizacija 
sta izdelana v skladu z Direktivo 2003/59/ES. Personalizacija 
je nanos osebnih podatkov na blanket izkaznice, kjer gre v 
določenem delu izdelave dokumenta za lasersko graviranje 
podob in besedila, implementacijo in poosebljanje čipa ali 
magnetnega traku, izbočen ali vbočen tisk, eno- ali večbarvni 
termotisk podob in besedila, implementacijo podpisnega traku, 
nanos zaščitne folije, termotisk bar kod, nanos stratch-off folije 
oziroma spraskanke, odvisno od zahtev zaščite posameznega 
dokumenta;

14.b »izvajalec« je izvajalec gospodarske javne službe in 
subvencioniranega prevoza dijakov in študentov;

15. »izvod licence« je listina, ki jo izda izdajatelj licence 
imetniku ali imetnici (v nadaljnjem besedilu: imetnik) licence za 
uporabo v posameznem vozilu;

16. »javni prevoz« je prevoz, ki je pod enakimi pogoji 
dostopen vsem uporabnikom ali uporabnicam (v nadaljnjem 
besedilu: uporabnik) prevoznih storitev in se izvaja v komer-
cialne namene;

17. »javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu« je 
prevoz, ki se opravlja na določenih relacijah, po vnaprej določe-
nem voznem redu, ceni in splošnih prevoznih pogojih. Opravlja 
se kot medkrajevni linijski in mestni linijski prevoz potnikov;

18. »javno parkirišče za tovorna vozila oziroma avtobu-
se« je urejen prostor za parkiranje, na katerem so zagotovljeni 
varno parkiranje in minimalni higienski pogoji (pitna voda, sa-
nitarije ipd.) za vozno osebje;

19. »kabotaža« je vsak prevoz potnikov ali blaga med 
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja prevo-
znik ali prevoznica Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: prevoznik 
Skupnosti) ali tuji prevoznik ali prevoznica (v nadaljnjem bese-
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dilu: tuji prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga med po-
sameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja domači prevoznik;

20. »licenca« je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov 
ali blaga v skladu s tem zakonom;

21. »licenca Skupnosti« je dokument, ki ga izda izdajatelj 
licenc v skladu s 4. členom Uredbe Sveta 1072/2009/ES ali 
4. členom Uredbe Sveta 1073/2009/ES;

22. »linija« je določena relacija in smer vožnje od začetne 
do končne avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča, 
na kateri se prevažajo potniki v linijskem cestnem prometu 
po voznem redu in ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena;

23. »medkrajevni linijski prevoz« je javni prevoz potnikov 
med dvema ali več kraji in se lahko opravlja kot potniški ali hitri 
linijski prevoz potnikov;

24. »mednarodna pogodba« je vsak mednarodni dvo-
stranski ali večstranski sporazum, ki obvezuje Republiko Slo-
venijo in ki se nanaša na prevoze v cestnem prometu;

25. »mednarodni linijski prevoz« je javni prevoz potnikov 
med Republiko Slovenijo in drugimi državami, kjer lahko avto-
busi ustavljajo na območju Republike Slovenije na avtobusnih 
postajah in avtobusnih postajališčih;

26. »mestni linijski prevoz« je javni prevoz potnikov, ki ga 
občina kot javno službo organizira znotraj naselja;

27. »nerazdeljene dovolilnice« so tiste dovolilnice, ki niso 
bile razdeljene prevoznikom po končanem postopku redne de-
litve, in dovolilnice iz ostanka kvote po izračunu letnih planov;

28. (črtana)
29. »običajno prebivališče« pomeni kraj, kjer oseba obi-

čajno živi, kar pomeni vsaj 185 dni v vsakem koledarskem 
letu, zaradi osebnih in poklicnih vezi ali pri osebi brez poklicnih 
vezi zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesne povezave med njo in 
krajem, kjer živi;

30. »opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov« 
je prevoz oseb v cestnem prometu, ki ga opravi podjetje, z 
motornim vozilom za prevoz potnikov ali kombinacijo takih 
vozil za plačilo;

31. »opravljanje dejavnosti cestnega prevoza blaga« je 
prevoz blaga v cestnem prometu, ki ga opravi podjetje, z mo-
tornim vozilom za prevoz blaga ali kombinacijo takih vozil za 
najem ali za plačilo;

31.a »organ JPP« je ministrstvo, pristojno za promet;
32. »podjetje« pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki 

opravlja dejavnost cestnih prevozov;
33. (črtana)
34. »potnik« je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z 

vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu;
35. »potniški linijski prevoz« je način prevoza potnikov, pri 

katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh 
avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, ki so določena 
z voznim redom;

36. »potniška spremnica« je predpisan obrazec, ki ga 
mora imeti avtobusni prevoznik pri izvajanju občasnih prevozov 
potnikov v mednarodnem cestnem prometu in prevozov potni-
kov z izmeničnimi vožnjami v mednarodnem cestnem prometu;

37. »posebni linijski prevoz« je prevoz samo določene 
vrste potnikov in izključuje druge potnike. Opravlja se na pod-
lagi pisne pogodbe med prevoznikom in naročnikom prevoza;

37.a »prevoz na klic« je napredna oblika javnega prevoza 
do največ osem potnikov in se izvaja na območjih, na katerih 
ni organiziranega javnega prevoza potnikov, oziroma na ob-
močjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza 
potnikov;

38. »prevoz v cestnem prometu« je vsak prevoz potnikov 
ali blaga, kot tudi vožnja praznega ali nenatovorjenega mo-
tornega vozila ali skupine vozil po javnih in nekategoriziranih 
cestah, danih v uporabo za cestni promet;

39. »prevoz v notranjem cestnem prometu« je vsak pre-
voz iz prejšnje točke znotraj meja Republike Slovenije;

40. »prevoz v mednarodnem cestnem prometu« je vsak 
prevoz iz prejšnje točke med dvema ali več državami;

41. »prevoz za tretje države« je prevoz domačega pre-
voznika, pri katerem potniki vstopijo ali se blago natovori za 

prevoz v izhodiščni tuji državi in potniki izstopijo ali se blago 
raztovori v ciljni tuji državi, kakor tudi prevoz tujega prevoznika, 
pri katerem potniki vstopijo ali se blago natovori za prevoz v 
Republiki Sloveniji in potniki izstopijo ali se blago raztovori v 
tuji državi, kjer ta prevoznik nima sedeža;

42. »prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami v mednaro-
dnem cestnem prometu zunaj Skupnosti« je prevoz predhodno 
sestavljenih skupin potnikov, v določenih časovnih presledkih, 
v obe smeri z enega samega mesta odhoda na eno samo 
mesto prihoda. Vsako skupino, ki jo sestavljajo potniki z že 
opravljenimi potovanji na cilj, prepelje pozneje nazaj na mesto 
odhoda isti prevoznik;

43. »prevoz za osebne potrebe« je nekomercialni prevoz 
oseb ali blaga, ki ga opravi fizična oseba zgolj za svoje potrebe 
oziroma potrebe ožjih družinskih članov ali članic (v nadaljnjem 
besedilu: član) z vozilom, ki je v njegovi lasti ali ima pravico 
uporabe vozila na podlagi najemne oziroma zakupne ali lizing 
pogodbe, ki mora biti sestavljena v pisni obliki. Za ta prevoz ne 
sme dobiti plačila ali kakega drugega nadomestila, vozilo pa 
lahko upravlja oseba, ki je lastnik ali lastnica (v nadaljnjem be-
sedilu: lastnik) ali ima pravico uporabe tega vozila ali ožji član 
njegove družine. Za ožjega člana družine se štejejo zakonec in 
otroci te osebe, ki opravlja prevoz za osebne potrebe;

44. »prevoznik ali prevoznica Skupnosti« (v nadaljnjem 
besedilu: prevoznik Skupnosti) je podjetje, ki ima licenco ali 
dovoljenje v skladu s pravili Skupnosti za opravljanje prevozov 
potnikov ali blaga ali opravlja prevoze za lastne potrebe in ima 
sedež v državi članici Evropske skupnosti (v nadaljnjem bese-
dilu: država članica), razen domačega prevoznika;

45. »relacija« je razdalja oziroma pot med dvema ali več 
kraji, med katerimi se opravlja prevoz potnikov oziroma med 
vsaj dvema krajema na liniji, ki sta v voznem redu označena 
kot avtobusna postaja, pomembnejše avtobusno postajališče 
ali avtobusno postajališče. Pri prevozu blaga pomeni relacija 
razdaljo oziroma pot med dvema ali več kraji, med katerimi se 
opravlja prevoz blaga;

46. »sistem enotne vozovnice« je način izvajanja javnih 
linijskih prevozov potnikov, kjer izvajalci ali izvajalke (v nadalj-
njem besedilu: izvajalci) v različnih vrstah prometa izvajajo 
prevoze na podlagi enotne vozovnice, kar potnikom omogoča 
uporabo te vozovnice pri različnih izvajalcih v javnem linijskem 
prometu na območju Republike Slovenije;

47. »skupina vozil« je skupina enega vlečnega in vsaj 
enega priklopnega vozila ali polpriklopnika;

47.a »stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz« je pre-
voz med dvema točkama, ki ne vsebuje ponavljajočih se ele-
mentov obstoječega javnega linijskega prevoza potnikov, na-
menjen izključno uporabi letaliških storitev potnika. V ta namen 
potnik vstopi oziroma izstopi na letališču;

47.b »subvencioniranje prevoza dijakov in študentov« je 
zagotavljanje subvencij prevoza iz kraja stalnega ali začasnega 
prebivališča do kraja izobraževanja;

47.c »tarifna integracija« je uvedba enotnega tarifnega 
sistema, ki za enako raven kakovosti prevozne storitve določa 
enako ceno;

48. »tranzitni prevoz« je prevoz potnikov ali blaga čez 
ozemlje Republike Slovenije brez vstopanja in izstopanja po-
tnikov oziroma nakladanja ali razkladanja blaga v Republiki 
Sloveniji;

49. »tuji prevoznik« je pravna ali fizična oseba, ki opra-
vlja prevoze v mednarodnem cestnem prometu oziroma ima 
licenco ali drugačno dovoljenje svoje države za opravljanje 
prevozov potnikov ali blaga, če je v tej državi to predpisano, in 
ima sedež v državi, ki ni članica Evropske skupnosti;

49.a »upravljavec prevoza« pomeni fizično osebo, za-
posleno v podjetju, ali, če je to podjetje fizična oseba, to isto 
osebo ali, če je tako določeno, drugo fizično osebo, imenovano 
s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega 
podjetja;

49.b upravljavska integracija« je povezanost posameznih 
med seboj usklajenih voznih redov, ki se izvajajo v obliki iste 
prevozne storitve oziroma enotnega voznega reda;
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49.c »vlagatelj« je dijak, udeleženec izobraževanja od-
raslih ali študent, ki pred nakupom subvencionirane mesečne 
vozovnice izpolni vlogo za izdajo subvencionirane mesečne 
vozovnice;

50. »vozni red« je ureditev linije, s katero se določajo 
vrsta prevoza, način prevoza, vrstni red avtobusnih postaj in 
avtobusnih postajališč, njihova oddaljenost od začetne av-
tobusne postaje ali avtobusnega postajališča, čas prihoda, 
postanka in odhoda na vsako avtobusno postajo ali avtobusno 
postajališče, obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz na 
liniji, čas veljavnosti in režim obratovanja linije.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak 
pomen, kot ga določajo drugi predpisi s področja cestnega 
prometa, predpisi Skupnosti ali mednarodne pogodbe.

II. PRISTOJNI ORGANI, NOSILEC JAVNIH POOBLASTIL  
IN EVIDENCE

4. člen
(pristojni organi)

(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in dolo-
čene upravne naloge s področja prevozov potnikov in blaga v 
notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter izvajanja go-
spodarskih javnih služb, določenih v tem zakonu, izvaja ministr-
stvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Ministrstvo opravlja zlasti naslednje naloge:
– priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih 

predpisov s področja cestnih prevozov blaga in s področja 
prevozov potnikov v javnem potniškem prometu;

– vodenje prometne politike na področju cestnih prevo-
zov;

– vodenje evidenc in registrov iz 15. člena tega zakona;
– pridobivanje in izmenjava dovolilnic od drugih držav;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih država zagotavlja za 

izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
– spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev 

ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
– izdaja odločb o prepovedi izvajanja prevozov v Republi-

ki Sloveniji tujemu prevozniku;
– opravlja naloge nacionalne kontaktne točke in izmenjuje 

informacije z drugimi državami članicami v skladu s 18. členom 
Uredbe Sveta 1071/2009;

– izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opra-
vljanje kabotaže;

– izdaja dovoljenj in aktov, določenih s tem zakonom in 
predpisi Skupnosti s področja cestnih prevozov;

– izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opra-
vljanje kabotaže;

– izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih 
nalog organov države članice v skladu z Uredbo 1073/2009/ES, 
razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa, 
Uredbo Sveta 56/83/EGS, Uredbo Sveta 3916/90/EGS, Ured-
bo Sveta 3916/EGS, Uredbo 1072/2009/ES, razen če za-
kon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Komisije 
2121/98/ES in Uredbo Komisije 792/94/ES;

– izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne pre-
voze v mednarodnem cestnem prometu;

– izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v 
mednarodnem cestnem prometu;

– izvaja druge upravne naloge po mednarodnih sporazu-
mih s področja prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu, 
ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, razen 
če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;

– subvencioniranje prevoza dijakov in študentov;
– vodenje registra mednarodnih linij in voznih redov;
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb 

prevoza potnikov;
– izvajanje financiranja gospodarskih javnih služb, dolo-

čenih s tem zakonom;

– usklajevanje projekta enotne vozovnice v javnem po-
tniškem prometu;

– usklajevanje in določanje voznih redov v javnem potni-
škem prometu;

– vodenje registra linij in voznih redov;
– ministrstvu predlaga cene prevoznih storitev v javnem 

potniškem prometu;
– razvijanje javnega potniškega prometa in načrtovanje 

ter pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– priprava strokovnih podlag za določitev standardov mi-

nimalne dostopnosti do javnega potniškega prometa;
– priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih 

v javnem potniškem prometu;
– izvajanje postopkov v zvezi s podeljevanjem koncesij 

oziroma naročanja prevozov;
– priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb ozi-

roma sklepanje pogodb o izvajanju gospodarske javne službe;
– vodenje centralne zbirke podatkov sistema voznega 

reda in registra javnega potniškega prometa;
– prevzem skrbništva nad daljinarjem;
– druge naloge, določene s tem zakonom ali drugim 

predpisom.

5. člen
(javno pooblastilo)

(1) Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Gospodarski 
zbornici Slovenije se podeli javno pooblastilo izdajanja licenc in 
dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licenc).

(2) Na podlagi podeljenega javnega pooblastila se izvaja-
jo naslednje upravne naloge:

– opravlja naloge, opredeljene v 10. členu Uredbe 
1071/2009;

– pripravlja poročila ministrstvu, pristojnemu za promet, 
skladno s 26. členom Uredbe 1071/2009/ES, 17. členom 
Uredbe 1072/2009/ES in četrtim odstavkom 28. člena Uredbe 
1073/2009/ES;

– izdaja Licenco Skupnosti in izvodov licence Skupnosti 
na podlagi 4. člena Uredbe 1072/2009/ES in 4. člena Uredbe 
1073/2009/ES;

– izdaja potrdila za voznike na podlagi 5. člena Uredbe 
1072/2009/ES;

– opravlja naloge iz 6. in 7. člena Uredbe 1072/2009/ES;
– izvajata ukrepe na podlagi 12. člena in prvega odstavka 

13. člena Uredbe 1072/2009/ES;
– odvzema licence Skupnosti na podlagi prvega odstavka 

21. člena Uredbe 1073/2009/ES;
– izvajata ukrepe na podlagi 22. člena in prvega odstavka 

23. člena Uredbe 1073/2009/ES;
– izdaja, zavrača izdajo ter odvzema licence in izvode 

licenc na podlagi tega zakona;
– deli dovolilnice za mednarodni prevoz blaga domačim 

prevoznikom, vključno s CEMT dovolilnicami;
– izdaja potrdila za opravljanje mednarodnih prevozov 

oseb za lastne potrebe na podlagi Uredbe 1073/2009/ES in 
Uredbe Komisije 2121/98/ES;

– izdajanje oznake za avtotaksi prevoze s podatki o pre-
vozniku in številko licence na podlagi tega zakona;

– druge naloge, ki jih ta zakon izrecno določa za izdaja-
telja.

(3) Izdajatelj licenc mora upravne naloge iz prejšnjega 
odstavka izvajati najmanj na enem mestu v Republiki Sloveniji.

(4) Izdajatelj licenc odgovarja v skladu z zakonom za 
škodo, ki jo povzroči s svojim protipravnim ravnanjem njegova 
oseba ali organ pri izvajanju javnega pooblastila.

6. člen
(črtan)

7. člen
(črtan)
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8. člen
(črtan)

9. člen
(črtan)

10. člen
(črtan)

11. člen
(črtan)

12. člen
(preklic javnega pooblastila)

(1) Minister z odločbo prekliče javno pooblastilo izdajatelju 
licenc, če ugotovi:

– (črtana)
– da izdajatelj licenc ali zaposleni pri izvajanju javne-

ga pooblastila kršijo določbe Uredbe 1073/2009/ES, Uredbe 
1072/2009/ES, tega zakona ali podzakonskih aktov, sprejetih 
na njegovi podlagi;

– da je izdajatelj licenc ali nekdo od zaposlenih pri svojem 
delu storil kaznivo dejanje, povezano z izvajanjem javnega 
pooblastila, kar je ugotovljeno s pravnomočno sodbo;

– da je izdajatelj licenc dal lažne izjave, podatke ali listine 
v postopku pridobivanja pooblastila ali preverjanja izpolnjeva-
nja pogojev za pridobitev pooblastila;

– da ne omogoča nadzora iz 13. člena tega zakona ali 
ga ovira;

– da zaračunava ceno za izdajo licenc in druge svoje 
storitve v nasprotju s predpisom iz 14. člena tega zakona in

– na zahtevo izdajatelja licenc.
(2) Minister prekliče javno pooblastilo, če ugotovi, da je 

kršitev iz prejšnjega odstavka take narave ali tako huda, da ni 
mogoče pričakovati, da bo izdajatelj licenc v prihodnje zakonito 
in pravilno izvajal javno pooblastilo.

(3) Pritožba proti odločbi o preklicu javnega pooblastila 
ne zadrži izvršitve.

(4) Ministrstvo objavi preklic javnega pooblastila v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(5) Z dnem prenehanja javnega pooblastila prevzame 
upravne naloge izdajatelja licenc druga oseba, ki je pridobila 
pooblastilo, če take osebe ni, pa ministrstvo.

(6) Dotedanji izdajatelj licenc mora novemu izdajatelju 
licenc ali ministrstvu z dnem prenehanja javnega pooblastila 
brezplačno prenesti vso dokumentacijo in evidence v elektron-
ski obliki in na papirju, ki jih ima in vodi v zvezi z izvajanjem 
javnega pooblastila. Če dotedanji izdajatelj licenc ne ravna 
v skladu s to določbo, lahko ministrstvo z odločbo odvzame 
navedeno dokumentacijo in evidence. Ta določba se uporablja 
tudi ob prenehanju javnega pooblastila zaradi poteka časa.

(7) O pritožbi zoper odločbo o preklicu iz četrtega odstav-
ka tega člena ter o pritožbi zoper sklep iz drugega odstavka 
11. člena odloča Vlada Republike Slovenije.

13. člen
(nadzor nad izdajateljem licenc)

(1) Upravni nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo izvaja-
nja javnega pooblastila izdajatelja licenc opravlja ministrstvo. V 
okviru tega nadzora je ministrstvo dolžno od izdajatelja licenc 
pridobivati podatke o tem, ali še izpolnjuje predpisane pogoje 
za izvajanje javnega pooblastila in če svoje naloge opravljajo 
v skladu s predpisi.

(2) Za spremljanje stanja na področju izdajanja licenc 
imenuje minister komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki mini-
strstva in združenj prevoznikov. Komisija obravnava probleme 
izvajanja javnih pooblastil izdajatelja licenc in nadzora nad njim 
ter daje v zvezi s tem ministru pobude in predloge. Sestavo, 
podrobnejše naloge in način dela komisije predpiše minister.

14. člen
(cena za izdajo licence in dovolilnice)

(1) Izvajanje upravnih nalog na podlagi podeljenega jav-
nega pooblastila izdajatelj licenc zagotavlja s ceno, ki mu jo 
stranke plačujejo za izdajo licence, dovolilnice, določitev letne-
ga načrta dodelitve dovolilnic, izdajo dovoljenja, izdajo potrdila 
in ceno za druge naloge in storitve.

(2) Cene iz prejšnjega odstavka predpiše minister tako, 
da izdajatelju licenc omogoča pokritje stroškov v zvezi z izva-
janjem javnega pooblastila.

(3) Vloga za izdajo licence, izdajo potrdila o priglasitvi 
mednarodnih prevozov potnikov za lastne potrebe in za do-
delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga ter za izdajo 
drugih posamičnih aktov ali potrdil, ki se izvajajo na podlagi 
podeljenega javnega pooblastila, je popolna, ko izpolnjuje splo-
šne zahteve upravnega postopka in ko stranka plača ceno za 
izdajo tega akta.

(4) Za vloge iz prejšnjega odstavka in za akte izdajatelja 
licenc se upravna taksa ne plača.

15. člen
(evidence in registri)

Ministrstvo na podlagi tega zakona vodi naslednje evi-
dence in register:

– evidenco izdanih licenc, licenc Skupnosti ter njihovih 
izdanih izvodov;

– evidenco voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo mo-
tornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu;

– evidenco vozil, za katera je izdan izvod licence, s kate-
rimi domači prevozniki opravljajo prevoze v cestnem prometu;

– evidenco izdanih potrdil za opravljanje mednarodnih 
prevozov potnikov za lastne potrebe;

– evidenco izdanih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga 
v cestnem prometu;

– evidenco izdanih potrdil za voznike, ki so državljani dr-
žave, ki ni članica Skupnosti, ki delajo pri domačem prevozniku;

– evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevo-
zov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;

– evidenco izdanih dovolilnic za opravljanje občasnih 
in izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem 
prometu;

– evidenco subvencije prevoza;
– nacionalni elektronski register podjetij cestnega 

prevoza, katerim je izdano dovoljenje za opravljanje de-
javnosti cestnega prevoznika v skladu s 16. členom Ured-
be 1071/2009/ES in opravlja vnose določene v Uredbah 
1072/2009/ES in 1073/2009/ES;

– register voznih redov v notranjem linijskem prometu;
– register posebnih linijskih prevozov;
– evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje prevoza na 

klic.

16. člen
(podatki v evidencah)

(1) V evidenci izdanih licenc, licenc Skupnosti in dovo-
ljenj Skupnosti ter njihovih izdanih izvodov se vodijo naslednji 
podatki:

– številka, veljavnost in status izdane licence, licence 
Skupnosti in dovoljenja Skupnosti ter njihovih izvodov;

– za katero vrsto prevozov je bila licenca, licenca Skupno-
sti in dovoljenje Skupnosti izdana;

– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika 
ali samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedi-
lu: samostojni podjetnik posameznik), davčna številka, matič-
na številka in sedež prevoznika, pri samostojnem podjetniku 
posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO in stalno 
prebivališče;

– osebno ime, EMŠO, davčna številka in stalno prebivali-
šče osebe, ki je pri prevozniku odgovorna za prevoze in je za to 
ustrezno usposobljena oziroma ima pridobljeno ustrezno kva-
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lifikacijo, podatki o usposobljenosti oziroma poklicni kvalifikaciji, 
ki jo je pridobil upravljavec prevozov, in datum izdaje potrdila o 
usposobljenosti ali certifikata o poklicni kvalifikaciji;

– podatki o kaznovanosti imetnika licence za kazniva deja-
nja in prekrške, ki so podlaga za odvzem licence;

– podatki o kapitalu, rezervah in drugih finančnih sredstvih, 
ki jih ima na razpolago prevoznik in s katerimi dokazuje ustrezno 
finančno sposobnost v skladu s tem zakonom.

(2) V evidenci voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo mo-
tornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu, se 
vodijo naslednji podatki:

– osebno ime, EMŠO, davčna številka in stalno prebivali-
šče voznika;

– številka, kraj in datum izdaje ter veljavnost vozniškega 
dovoljenja;

– kategorije vozila, za katero velja vozniško dovoljenje, 
morebitne opombe, uradni zaznamki in izrečeni ukrepi;

– podatki o usposobljenosti oziroma poklicni kvalifikaciji, ki 
jo je pridobil voznik;

– številka, datum izdaje in izdajatelj potrdila o usposoblje-
nosti ali certifikata o poklicni kvalifikaciji;

– številka, datum izdaje in veljavnost izkaznice o usposo-
bljenosti voznika.

(3) V evidenci vozil, za katera je izdan izvod licence, s ka-
terimi domači prevozniki opravljajo prevoze v cestnem prometu, 
se vodijo naslednji podatki:

– registrska označba, vrsta, znamka in tip vozila ter številka 
šasije;

– leto izdelave, moč motorja v KW, delovna prostornina 
motorja;

– masa vozila, največja dovoljena masa, za vozila za pre-
voz potnikov število sedežev in stojišč;

– datum, kraj in registrska označba prve registracije;
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika 

oziroma osebno ime in stalno prebivališče oziroma sedež la-
stnika vozila;

– ekološka kakovost vozil (euro 1, 2 …);
– številka in veljavnost prometnega dovoljenja.
(4) V evidenci izdanih potrdil za opravljanje mednarodnih 

prevozov potnikov za lastne potrebe se vodijo naslednji podatki:
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, 

davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri samo-
stojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, 
EMŠO in stalno prebivališče;

– številka, veljavnost in status izdanega potrdila;
– registrska označba, vrsta, znamka, tip in številka šasije 

vozila, za katero je izdano potrdilo.
(5) V evidenci izdanih dovolilnic za mednarodni prevoz 

blaga v cestnem prometu se vodijo naslednji podatki:
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, 

davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri samo-
stojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, 
EMŠO in stalno prebivališče;

– znamka, tip, registrska označba, številka šasije in ekolo-
ška kakovost vozil, s katerimi opravlja prevoze blaga;

– osebna imena in EMŠO voznikov, ki delajo pri prevozniku;
– podatki o številu dovolilnic, ki jih prevoznik želi prejeti ozi-

roma o njegovih vlogah za dodelitev dovolilnic po vrsti dovolilnice 
in po želeni količini;

– podatki o dovolilnicah, ki jih je prevoznik prejel, pravilno 
ali nepravilno uporabil, in o neuporabljenih dovolilnicah po vrsti, 
številu, številki dovolilnice in registrski označbi vozila, s katerim 
je bila dovolilnica uporabljena.

(6) V evidenci izdanih potrdil za voznike, ki so državljani dr-
žave, ki ni članica Skupnosti, ki delajo pri domačem prevozniku, 
se vodijo naslednji podatki:

– osebno ime, EMŠO, davčna številka in stalno prebivali-
šče voznika;

– podatki o usposobljenosti oziroma poklicni kvalifikaciji, ki 
jo je pridobil voznik;

– vrsta razmerja in akta, na podlagi katerega voznik dela 
pri prevozniku.

(7) V registru voznih redov v notranjem linijskem prometu 
se vodijo naslednji podatki:

– firma družbe ali samostojnega podjetnika posamezni-
ka, davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri 
samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno 
ime, EMŠO in stalno prebivališče;

– podatki iz voznih redov, ki jih izvaja posamezni prevoznik.
(8) V registru posebnih linijskih prevozov potnikov se 

vodijo naslednji podatki:
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posamezni-

ka, davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri 
samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno 
ime, EMŠO in stalno prebivališče;

– podatki o liniji, voznem redu, daljinarju in itinerarju linij;
– podatki o številu in vrsti potnikov;
– podatki o izvajanju, financiranju in trajanju sklenjene 

pogodbe;
– podatki o podizvajalcih;
– številka in veljavnost izdanega dovoljenja.
(9) V evidenci izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih 

prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu in evi-
denci izdanih dovoljenj za opravljanje prevoza na klic se vodijo 
naslednji podatki:

– firma družbe ali samostojnega podjetnika posamezni-
ka, davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri 
samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno 
ime, EMŠO in stalno prebivališče;

– podatki o liniji in voznem redu;
– številka in veljavnost izdanega dovoljenja;
– podatki o podizvajalcih ali podizvajalkah.
(10) V evidenci izdanih dovolilnic ali dovoljenj za opravlja-

nje občasnih ali izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem 
cestnem prometu se vodijo naslednji podatki:

– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, 
davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, ki mu 
je bila izdana dovolilnica oziroma dovoljenje, pri samostojnem 
podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO 
in stalno prebivališče,

– številka dovolilnice oziroma dovoljenja in datum izdaje.
(11) Osebni podatki se v evidencah in registrih iz tega čle-

na zbirajo in vodijo zaradi nadzora nad izvajanjem tega zakona 
in zakona, ki ureja varnost cestnega prometa.

(12) V evidenci subvencije prevoza se za namen uve-
ljavljanja pravic upravičencev in izvajalcev ter nadzora nad 
izvajalci subvencioniranega prevoza vodijo naslednji podatki 
upravičenca do subvencioniranega prevoza:

– ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče (občina, 
naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in 
EMŠO;

– status upravičenca v obdobju koriščenja subvencije 
prevoza;

– bivališče med izobraževanjem (občina, naselje, ulica, 
hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in podatki o biva-
nju v dijaškem oziroma študentskem domu;

– ime in priimek, naslov (občina, naselje, ulica, hišna 
številka z dodatkom in podatki o pošti) in EMŠO zakonitega 
zastopnika;

– ime, naslov in matična številka vzgojno-izobraževalnega 
zavoda oziroma visokošolskega zavoda;

– ime, evidenčna številka in naslov lokacije izvajanja 
vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;

– podatki o praktičnem izobraževanju: naziv in naslov 
organizacije, kjer se izvaja praktično izobraževanje, obdobje 
in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu;

– vrsta subvencionirane vozovnice (mesečna vozovnica, 
vozovnica za deset voženj na mesec);

– razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja;
– seznam relacij od kraja bivanja do kraja izobraževanja 

(izvajalec prevoza, ime vstopne in izstopne postaje oziroma 
postajališča, smer vožnje, vrsta prometa, kilometrska razdalja 
za posamezno relacijo);
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– seznam izdanih vozovnic (izvajalec prevoza (naziv iz-
vajalca, davčna številka, matična številka, šifra in sedež izva-
jalca), relacija (vstopna in izstopna postaja, smer potovanja), 
vrsta vozovnice, številka izdane vozovnice, datum izdaje vo-
zovnice, obdobje veljavnosti vozovnice, polna cena vozovnice, 
cena vozovnice, ki jo plača upravičenec, višina subvencije, do 
katere je upravičen izvajalec).

17. člen
(pridobivanje podatkov in vodenje zbirke)

(1) Evidence in registri iz 15. člena tega zakona se vo-
dijo kot centralna informatizirana zbirka. Ministrstvo pridobi 
podatke, navedene v prejšnjem členu, na podlagi elektronske 
povezave iz evidenc in registrov, ki jih vodijo ministrstvo, organ 
JPP, Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem bese-
dilu: finančna uprava), ministrstvo, pristojno za javno upravo, 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, sodni regi-
ster, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izdajatelj licenc, organi, 
pristojni za inšpekcijski nadzor nad cestnim prometom, in prav-
ni subjekti, ki so vključeni v sistem financiranja integriranih linij.

(2) Organi in organizacije, navedeni v prejšnjem odstavku, 
zagotovijo ministrstvu in izdajatelju licenc ustrezen neposreden 
elektronski dostop do evidenc in registrov, ki jih vodijo in v ka-
terih so podatki, navedeni v prejšnjem členu, ter ustrezen elek-
tronski prenos teh podatkov v evidence in registre iz prejšnjega 
člena. Ministrstvo, izdajatelj licenc in organ JPP te podatke 
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo za 
izvajanje nalog po tem zakonu.

(3) Ministrstvo, pristojno za promet, za namene odloča-
nja o pravici vlagatelja do subvencioniranega prevoza poveže 
Evidenco subvencij prevoza s Centralno evidenco udeležencev 
vzgoje in izobraževanja ter Evidenčnim in informacijskim siste-
mom visokega šolstva v Republiki Sloveniji, ki ju vodi ministr-
stvo, pristojno za izobraževanje, tako, da na podlagi podatka 
o EMŠO vlagatelja pridobi naslednje njegove osebne podatke:

– ime in priimek,
– status v obdobju koriščenja subvencije prevoza,
– stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, 

hišna številka z dodatkom in podatki o pošti, za naslove v tujini 
pa država in podatki o prebivališču),

– ime, naslov in matična številka vzgojno-izobraževal- 
nega zavoda oziroma visokošolskega zavoda,

– ime, naslov in evidenčna številka vzgojno-izobraževal- 
nega ali študijskega programa;

– podatek o tem, ali upravičenec biva v dijaškem oziroma 
študentskem domu, ter podatek o koriščenju subvencionirane-
ga bivanja študentov;

– podatek o starosti upravičenca ob prvem vpisu v javno 
veljavni izobraževalni ali študijski program.

(4) Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, na podlagi 
podatkov, ki jih vodi v Centralni evidenci udeležencev vzgoje 
in izobraževanja ter Evidenčnem in informacijskem sistemu 
visokega šolstva v Republiki Sloveniji, posreduje ministrstvu, 
pristojnemu za promet, podatke o statusu vlagatelja v obdobju 
koriščenja prevoza.

(5) Izvajalec sprejme vlogo in jo vnese v evidenco mi-
nistrstva. Vlagatelja se ob vložitvi vloge seznani, da bodo za 
potrebe pridobitve pravice do subvencioniranega prevoza ob-
delovani podatki iz prejšnjega člena. Na podlagi odločitve mini-
strstva o upravičenosti vlagatelja do subvencije za prevoz, izda 
izvajalec elektronsko vozovnico. Izvajalec pridobi iz evidence 
subvencij prevoza za izdajo vozovnice in izvajanje nadzora nad 
uporabo subvencioniranih vozovnic, na podlagi podatka o ime-
nu, priimku in naslovu upravičenca do subvencije, podatke o:

– številki odločbe o upravičenosti do subvencije;
– višini subvencije;
– obdobju upravičenosti do subvencije.
(6) Podatki v evidencah iz prejšnjega člena se hranijo:
– v evidenci iz prve alineje 15. člena tega zakona deset let 

po roku, do katerega velja licenca Skupnosti ali izvod licence;

– v evidenci iz druge in tretje alineje 15. člena tega zakona 
šest let po koncu aktivnosti voznika oziroma po poteku veljav-
nosti zadnje registracije vozila;

– v evidenci iz četrte alineje 15. člena tega zakona pet let 
po koncu opravljanja prevozov za lastne potrebe;

– v evidenci iz pete alineje 15. člena tega zakona za 
zadnjih pet let;

– v evidenci iz šeste in sedme alineje 15. člena tega za-
kona dve leti po poteku veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja;

– v evidenci iz osme alineje 15. člena tega zakona za 
zadnji dve leti;

– v evidenci iz devete alineje 15. člena tega zakona pet 
let po vpisu v evidenco, potem se anonimizirajo;

– v evidenci iz enajste, dvanajste in trinajste alineje 
15. člena tega zakona pet let po koncu opravljanja prevozov.

(7) Po poteku rokov iz prejšnjega odstavka se podatki 
hranijo trajno v zbirki dokumentarnega gradiva.

(8) Podatki iz prejšnjega člena se lahko posredujejo tudi 
drugim državnim organom, če ti to zahtevajo in podatke po-
trebujejo pri svojem delu. Podatki iz prejšnjih odstavkov, ki 
se nanašajo na določenega prevoznika, se lahko posredujejo 
prevozniku, če to zahteva.

(9) Ministrstvo, izdajatelj licenc in organ JPP zagotovijo 
inšpektoratu, pristojnemu za področje prometa, dostop do po-
datkov iz evidenc iz 15. in 16. člena tega zakona z neposredno 
računalniško povezavo in z možnostjo dostopanja do teh po-
datkov z uporabo GPRS ali druge ustrezne tehnologije.

18. člen
(javnost podatkov)

(1) Podatki v naslednjih evidencah iz 15. člena tega za-
kona so javni v celoti v:

– evidenci izdanih licenc, licenc Skupnosti dovoljenj Sku-
pnosti ter njihovih izdanih izvodov, razen podatka o EMŠO in 
podatkov o kaznivih dejanjih in prekrških imetnika licence;

– evidenci izdanih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga 
v cestnem prometu, razen podatka o EMŠO;

– evidenci izdanih potrdil za opravljanje prevozov potnikov 
za lastne potrebe, razen podatka o EMŠO;

– registru voznih redov v notranjem linijskem prometu, 
razen podatka o EMŠO;

– registru posebnih linijskih prevozov, razen podatka o 
EMŠO;

– evidenci izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevo-
zov potnikov v mednarodnem cestnem prometu, razen podatka 
o EMŠO;

– evidenci izdanih dovolilnic za opravljanje občasnih in 
izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem pro-
metu, razen podatka o EMŠO;

– evidenci izdanih potrdil za voznike, ki so državljani drža-
ve, ki ni članica Skupnosti, ki delajo pri domačem prevozniku, 
razen podatkov o EMŠO in stalnem prebivališču.

(2) V evidenci voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo 
motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu, 
niso javni podatki o osebnem imenu, EMŠO voznika in podatki 
o usposobljenosti oziroma pridobljeni poklicni kvalifikaciji.

(3) V evidenci vozil, za katera je izdan izvod licence, 
s katerimi domači prevozniki opravljajo prevoze v cestnem 
prometu, nista javna podatka o registrski označbi in ekološki 
kakovosti vozil.

III. LICENCA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREVOZA

1. Licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga  
v notranjem cestnem prometu

19. člen
(vrste licenc in izjeme)

(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza po-
tnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu se pridobi z licenco.
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(2) Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v 
notranjem cestnem prometu:

– prevoz blaga,
– prevoz potnikov,
– avtotaksi prevoze.
(3) Licence iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti za 

naslednje vrste prevozov:
1. prevoz pošte kot javne storitve;
2. prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
3. prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena 

tega zakona;
4. prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena 

tega zakona;
5. prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne var-

nosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim 
prevozom;

6. prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja 
dovoljena masa ne presega 3500 kg;

7. prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali pre-
delana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati 
prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi 
vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz če-
bel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora 
biti razvidno iz prometnega dovoljenja;

8. prevoz za osebne potrebe.

20. člen
(pogoji za pridobitev licence)

(1) Podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev licence:

a) imeti dober ugled,
b) imeti ustrezen finančni položaj,
c) izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti,
d) biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registrira-

nega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti 
pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne ozi-
roma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe,

e) imeti poravnane davčne obveznosti in prispevke za 
socialno varnost, pri čemer se pogoj iz te točke ugotavlja ob 
pridobitvi in obnovi licence,

f) izpolnjevati pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot 
to določa 5. člen Uredbe 1071/2009/EU.

(2) Če je prosilec ali prosilka (v nadaljnjem besedilu: 
prosilec) fizična oseba in ne izpolnjuje pogoja iz c) točke prej-
šnjega odstavka, mora imenovati drugo osebo, ki izpolnjuje 
pogoja iz a) in c) točk iz prejšnjega odstavka in bo nepretrgano 
in dejansko upravljala prevoze za podjetje.

(3) Če prosilec ni fizična oseba, mora pogoja iz a) in 
c) točk prvega odstavka izpolnjevati oseba ali osebe, ki bodo 
nepretrgano in dejansko upravljale prevoze za podjetje (upra-
vljavec prevozov).

21. člen
(dober ugled)

(1) Dobrega ugleda po tem zakonu nima oseba:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega de-

janja zoper premoženje, gospodarstvo, varnost cestnega pro-
meta, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, 
splošno varnost ljudi in premoženja, okolje, prostor in naravne 
dobrine;

– ki je bila pravnomočno obsojena za druga kazniva de-
janja na zaporno kazen, daljšo od enega leta.

(2) Dobrega ugleda po tem zakonu tudi nima oseba, 
ki je bila v zadnjih dveh letih več kot dvakrat pravnomočno 
kaznovana za hujši prekršek iste vrste, ki je posledica kršitve 
predpisov s področja:

– opravljanja prevozov potnikov ali blaga,
– varnosti cestnega prometa,
– časov voženj in obveznih počitkov voznikov,
– prevoza nevarnega blaga,

– preprečevanja dela in zaposlovanja na črno,
– varstva konkurence,
– plačilnega prometa,
– največjih dovoljenih mas ali dimenzij vozil v cestnem 

prometu ali
– varovanja okolja.
(3) Za hujši prekršek iz prejšnjega odstavka se šteje 

prekršek, za katerega je bila izrečena kot glavna sankcija 
globa, višja od 3.000 eurov oziroma za posameznika višja od 
800 eurov.

(4) Dober ugled znova pridobi oseba, ko prenehajo prav-
ne posledice obsodbe ali če v dveh letih pred vložitvijo vloge 
za izdajo licence ni bila pravnomočno obsojena za prekršek iz 
tretjega odstavka tega člena.

22. člen
(ustrezen finančni položaj)

(1) Za opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu 
pomeni ustrezen finančni položaj po tem zakonu, da ima ose-
ba, ki želi opravljati to dejavnost, na voljo kapital in rezerve v 
višini vsaj 9000 eurov za prvo motorno vozilo in 5.000 eurov 
za vsako naslednje vozilo. Za pridobitev licence za opravljanje 
prevozov potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža 
največ osem sedežev, mora imeti oseba kapital in rezerve v 
višini vsaj 3.000 eurov za prvo motorno vozilo in 1500 eurov 
za vsako naslednje vozilo.

(2) Za dokaz finančne sposobnosti šteje vsaj eno od 
naslednjih dokazil:

– izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidna 
višina ustanovitvenega kapitala;

– kopija bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto 
predložil davčnemu organu;

– seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev;
– dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z 

njimi odgovarja za svojo dejavnost;
– pogodba o namensko vezanem depozitu v banki;
– garancija banke ali druge finančne institucije, s katero 

se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za 
katerega velja garancija v višini iz prvega odstavka tega člena. 
Za banko in druge finančne institucije po tem zakonu se štejejo 
banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje 
garancij ali so upravičene opravljati storitve izdajanja garancij 
na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja 
bančništvo, oziroma zavarovalnice, ki so pridobile dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje kavcijskega za-
varovanja, med katerega se uvršča izdajanje garantnih pisem 
v skladu z veljavno zakonodajo, ali je upravičena opravljati kav-
cijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije v skladu z 
zakonom, ki ureja zavarovalništvo.

23. člen
(strokovna usposobljenost upravljavca prevozov)

(1) Strokovno usposobljenost upravljavca prevozov izka-
zuje fizična oseba, ki je uspešno opravila preizkuse znanja, ki 
obsegajo najmanj potrebna znanja iz civilnega, gospodarske-
ga, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslov-
nega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov 
v cestnem prometu, tehničnih standardov in vidikov poslovanja 
ter varnosti v cestnem prometu. Za pridobitev licence za prevo-
ze v notranjem cestnem prometu so predpisana znanja omeje-
na na predmete, ki se nanašajo na take prevoze, kar mora biti 
razvidno iz spričevala o preizkusu znanja. Osebe z določeno 
višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo so lahko 
oproščene usposabljanja in izpita iz tistih predmetov, ki so jih 
uspešno opravile v okviru svojega izobraževanja.

(2) Preizkuse znanja iz prejšnjega odstavka opravlja ko-
misija, ki jo imenuje minister. Stroške opravljanja izpita nosi 
kandidat ali kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat). Vsa 
organizacijska, strokovna in tehnična opravila za komisijo za 
preizkus znanja opravi izvajalec, ki ga izbere Ministrstvo za 
promet na podlagi javnega razpisa.
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(3) Minister podrobneje predpiše zlasti vsebino znanj iz 
prvega odstavka tega člena, obliko in način opravljanja izpita, 
obliko in vsebino spričevala o opravljenem izpitu, izobrazbo, na 
podlagi katere je oseba lahko oproščena opravljanja izpita iz 
tistih predmetov, ki jih je uspešno opravila v okviru izobraževa-
nja ter sestavo in način imenovanja komisije.

24. člen
(upravljavec prevozov)

(1) Podjetje in upravljavec prevoza, ki ima sedež ali obi-
čajno prebivališče v Republiki Sloveniji, izkazuje dober ugled z 
izpiskom iz kazenske evidence in evidence prekrškov. Izpisek 
iz kazenske evidence in evidence prekrškov pridobi organ, ki 
odloča o zahtevku, po uradni dolžnosti.

(2) Za priznavanje dokazil o dobrem ugledu osebe, ki je 
rezident ali rezidentka druge države članice Skupnosti se upo-
števajo potrdila iz 19. člena Uredbe 1071/2009/ES.

(3) Dobrega ugleda po prvem odstavku 6. člena Uredbe 
1071/2009/ES nima podjetje, pri katerem se ugotovi, da osebe, 
pooblaščene za zastopanje podjetja v pravnem prometu, ne 
izpolnjujejo pogojev po dobrem ugledu, predpisanih za upra-
vljavca prevozov.

25. člen
(črtan)

26. člen
(priznavanje dokazil o strokovni usposobljenosti)

(1) Kot dokazila o strokovni usposobljenosti se priznajo 
dokazila v skladu z 21. členom Uredbe 1071/2009/ES.

(2) Za gospodarske družbe, ki so bile pooblaščene v 
Grčiji pred 1. januarjem 1981 ali v drugih državah članicah 
Skupnosti pred 1. januarjem 1975, se po državnih pravilih za 
opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v domačem in/ali 
mednarodnem tovornem ali potniškem prometu kot zadostni 
dokaz o strokovni usposobljenosti sprejmejo potrdila, v katerih 
je navedeno, da se je zadevna dejavnost v državi članici dejan-
sko izvajala tri leta, pod pogojem, da se dejavnost ni prenehala 
izvajati več kot pet let pred datumom predložitve potrdila.

(3) Kadar gre za pravno osebo, se potrdilo, v katerem je 
navedeno, da je ta oseba dejavnost dejansko izvajala, izda 
za eno od fizičnih oseb, ki je dejansko pristojna za prevozne 
dejavnosti podjetja.

27. člen
(postopek za pridobitev licence)

(1) Pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik 
vloži pri izdajatelju licence zahtevo za izdajo licence s točno 
navedbo vrste prevozov, za katere želi pridobiti licenco, in 
predloži dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom predpisanih 
pogojev, razen tistih, ki jih v skladu s pravili splošnega uprav-
nega postopka pridobi izdajatelj licenc sam.

(2) Izdajatelj licence mora največ štiri in vsaj dva meseca 
pred potekom veljavnosti licence imetniku licence poslati pisno 
obvestilo, s katerim ga opozori na potek veljavnosti licence in 
povabi, da vloži zahtevo za izdajo nove licence.

(3) Izdajatelj licence odloči o izdaji licence najpozneje v 
15 dneh po prejemu popolne vloge za izdajo licence. Kadar je 
število vlog za izdajo novih licenc (obnovitve licenc na vsakih 
pet let) večje, velja 30-dnevni rok od prejema popolne vloge, o 
čemer mora izdajatelj licenc takoj obvestiti stranko.

(4) Zoper odločbo izdajatelja licence je dovoljena pritožba 
na ministrstvo v 15 dneh od prejema odločbe.

28. člen
(licenca in izvodi licence)

(1) Licenca se izda za dobo petih let, izvod licence za 
posamezno vozilo pa za čas veljavnosti licence.

(2) Izvod licence vsebuje podatke o izdajatelju, firmi in 
sedežu oziroma naslovu prevoznika, številki licence in datumu 

veljavnosti licence, vrsti prevozov, ki se z vozilom lahko opra-
vljajo iz naslova izdane licence, morebitne opombe, datum 
izdaje izvoda, zaporedno številko izvoda, žig in podpis.

(3) Izdajatelj izda prevozniku izvod licence za toliko vozil, 
kolikor jih uporablja za izvajanje prevozov v cestnem prome-
tu in za kolikor vozil izpolnjuje pogoj primernega finančnega 
položaja.

(4) Licence in izvodi licence za posamezna vozila niso 
prenosljivi na drugega prevoznika.

(5) Izvirnik licence se hrani na sedežu prevoznika. Pri 
opravljanju prevozov v cestnem prometu oziroma med vožnjo 
pa mora imeti voznik v vozilu izvod licence.

(6) Minister predpiše obliko in vsebino zahteve za izdajo 
licence, obliko in vsebino licence in njenih izvodov, lahko pa 
tudi podrobneje uredi druga vprašanja pridobitve in odvzema 
licence.

29. člen
(pogoji za začetek izvajanja prevozov)

Domači prevoznik lahko začne izvajati tiste vrste prevo-
zov potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem 
prometu, ki so navedeni v licenci, z dnem vročitve licence. S 
posameznim vozilom se lahko opravlja prevoz, če ima voznik 
v vozilu izvod licence prevoznika, ki ima v lasti ali najemu ozi-
roma lizingu to vozilo.

30. člen
(spremembe podatkov)

(1) Imetnik licence mora ob spremembi podatkov, ki so 
vezani na pogoje za izdajo licence, v 30 dneh po spremembi o 
tem obvestiti izdajatelja licence.

(2) Če je sprememba podatkov iz prejšnjega odstavka 
taka, da zahteva izdajo nove licence s pripadajočimi novimi 
izvodi, se obvestilo iz prejšnjega odstavka šteje za vlogo za 
izdajo take nove licence in izvodov licence.

(3) Imetnik licence prejme novo licenco s pripadajočimi 
novimi izvodi ob izročitvi licence, katere veljavnost z izročitvijo 
preneha.

(4) Ob izgubi, kraji ali uničenju licence ali izvoda licence 
mora imetnik licence to v osmih dneh preklicati v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Ob predložitvi potrdila o preklicu se 
imetniku izda dvojnik licence ali izvoda licence.

31. člen
(začasni odvzem licence ali izvodov licence)

(1) Če izdajatelj licence sam ali na podlagi poročil pristoj-
nih inšpekcijskih služb, policije ali finančne uprave ugotovi, da 
je prevoznik v zadnjih dveh letih ponavljajoče več kot dvakrat 
kršil predpise iz drugega odstavka 21. člena tega zakona, mu 
glede na resnost kršitve in ob upoštevanju skupnega števila 
izvodov licenc začasno odvzame licenco oziroma začasno od-
vzame posamezen izvod licence. Pri tem se upoštevajo kršitve, 
za katere je bil prevoznik pravnomočno kaznovan.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka morajo nadzorni or-
gani predložiti izdajatelju licence in navesti firmo ali osebno 
ime, sedež ali stalno prebivališče prevoznika, osebno ime, 
rojstne podatke in prebivališče voznika, znamko in registrsko 
označbo vozila, podatke o kršitvi ter opis kršitve. Izdajatelj 
licence za vsakega prevoznika vodi seznam storjenih kršitev, 
če pa za prevoznika ugotovi, da gre pri njem za ponavljajoče 
kršitve iz prejšnjega odstavka, mora začeti postopek v skladu 
s tem členom.

(3) Izdajatelj presoja resnost kršitve iz prvega odstavka 
tega člena glede na število storjenih kršitev v zadnjih dveh 
letih. Če je prevoznik storil tri kršitve, lahko izdajatelj izreče 
prevozniku samo začasni odvzem posameznih izvodov licence, 
pri čemer število odvzetih izvodov ne sme preseči 50 odstotkov 
vseh izdanih izvodov. Če ima prevoznik izdan samo en izvod 
licence, se mu lahko izreče začasni odvzem posameznega 
izvoda licence ne glede na prej navedene odstotke. Če je 
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prevoznik storil štiri kršitve ali več, mu izdajatelj izreče začasni 
odvzem licence.

(4) Začasni odvzem licence ali začasni odvzem posame-
znih izvodov licence se lahko izreče v trajanju od enega do 
dvanajst mesecev. Pri določitvi trajanja ukrepa mora izdajatelj 
upoštevati tudi število predhodno izrečenih ukrepov v skladu 
s tem členom. Če se prevozniku izreče ukrep prvič, lahko ta 
ukrep traja največ tri mesece, drugič največ šest mesecev, 
tretjič in več pa do dvanajst mesecev.

(5) V odločbi o začasnem odvzemu licence ali začasnem 
odvzemu posameznih izvodov licence izdajatelj hkrati naloži 
domačemu prevozniku, da mu v osmih dneh po prejemu do-
končne odločbe izroči licenco oziroma izvode licence za čas 
trajanja ukrepa. O ukrepu iz prvega odstavka tega člena izda-
jatelj takoj obvesti inšpektorat, pristojen za področje prometa, 
in ministrstvo.

(6) Če prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasnega od-
vzema posameznih izvodov licenc, teh ne izroči v predpisanem 
roku izdajatelju, se mu izreče začasni odvzem licence.

(7) Če prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasnega 
odvzema licence, te izdajatelju ne izroči v predpisanem roku, 
se mu licenca trajno odvzame po postopku, določenem v 
32. členu tega zakona.

(8) Zoper odločbo iz tega člena je v 15 dneh dovoljena 
pritožba na ministrstvo.

32. člen
(preklic in odvzem licence)

(1) Izdajatelj licence z odločbo prekliče veljavnost licence 
in jo imetniku licence odvzame, če ugotovi katerega od nasle-
dnjih razlogov:

– da ni več izpolnjen kateri koli od predpisanih pogojev za 
pridobitev licence, razen če je izpolnjen kateri od pogojev za 
začasni odvzem licence oziroma njenih izvodov po prejšnjem 
členu;

– da imetnik licence preneha ali je izbrisan iz registra 
samostojnih podjetnikov posameznikov;

– da je namerno predložil netočne podatke, ki so potrebni 
za izdajo licence;

– da je bil prevozniku izrečen začasni odvzem licence v 
skladu s prejšnjim členom in te v predpisanem roku ne izroči 
izdajatelju;

– da mu je bil izrečen ukrep iz prejšnjega člena več kot 
dvakrat v obdobju trajanja licence.

(2) Če nastane razlog iz prve alineje prejšnjega odstavka 
zaradi smrti ali opravilne nesposobnosti samostojnega podje-
tnika posameznika ali osebe, ki v podjetju nepretrgano in de-
jansko opravlja prevoze, lahko izdajatelj licenc za največ šest 
mesecev ohrani v veljavi licenco in z odločbo naloži imetniku 
licence, da izpolni pogoje za pridobitev licence, če bi bila zaradi 
preklica in odvzema licence povzročena nesorazmerna škoda 
in je pričakovati, da bo v tem času podjetje ustrezno vodeno. 
Rok iz prejšnjega stavka se lahko podaljša za tri mesece, če 
imetnik licence izkaže, da po svoji najboljših sposobnosti dela 
vse, da izpolni pogoje za pridobitev licence in je mogoče priča-
kovati, da bo v tem dodatnem roku te pogoje izpolnil.

(3) Če nastane razlog iz prve alineje prvega odstavka 
tega člena zaradi tega, ker imetnik licence ne izpolnjuje po-
goja iz točke b) prvega odstavka 20. člena tega zakona, lahko 
izdajatelj licenc takrat, kadar na podlagi ekonomskih okoliščin 
podjetja predvideva, da bodo v skladu s finančnim načrtom 
pogoji o finančnem položaju ponovno trajno izpolnjeni v bližnji 
prihodnosti, za izpolnitev pogoja z odločbo določi največ šest-
mesečni rok.

(4) Imetnik licence mora v osmih dneh po prejemu do-
končne odločbe o preklicu veljavnosti in odvzemu licence to 
vrniti izdajatelju licence skupaj z izvodi licenc. O preklicu in 
odvzemu licence izdajatelj licence takoj obvesti ministrstvo in 
inšpektorat, pristojen za področje prometa.

(5) Pristojni inšpektor ali inšpektorica (v nadaljnjem be-
sedilu: inšpektor) predloži izdajatelju licence predlog za preklic 

veljavnosti in odvzem licence, če v okviru inšpekcijskega po-
stopka ugotovi obstoj katerega od razlogov iz prvega odstavka 
tega člena.

2. Licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga  
v mednarodnem cestnem prometu

32.a člen
(licenca Skupnosti)

(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza 
potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pri-
dobi z licenco Skupnosti, ki jo izdajatelj licence izda v skladu 
z določbami Uredbe 1071/2009/ES, Uredbe 1072/2009/ES ter 
Uredbe 1073/2009/ES in tega zakona.

(2) Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v 
notranjem cestnem prometu.

(3) Licence Skupnosti ni treba pridobiti za prevoze iz 
petega odstavka 1. člena Uredbe 1072/2009/ES in iz četrtega 
odstavka 1. člena Uredbe 1071/2009/ES.

(4) Za postopek pridobitve licence Skupnosti, izvodov 
licence Skupnosti, pogojev za začetek opravljanja prevozov, 
spremembe podatkov, začasnega odvzema licence oziroma 
odvzema licence se poleg Uredbe 1071/2009/ES smiselno 
uporabljajo tudi določbe 27, 28, 29, 30, 31 in 32. člena tega 
zakona. Za pridobitev strokovne usposobljenosti podjetja ozi-
roma upravljavca prevozov se smiselno uporabljajo določbe 
23. člena tega zakona.

32.b člen
(pridobivanje podatkov za potrebe nacionalnega 

elektronskega registra)
(1) Za potrebe vodenja nacionalnega elektronskega re-

gistra se od inšpekcijskih služb, policije ali finančne uprave 
pridobijo podatki o podjetjih in upravljavcih prevoza s sedežem 
v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah ter kršitvah 
predpisov s področij navedenih v točki b) prvega odstavka 
6. člena Uredbe 1071/2009/ES. Pri tem se upoštevajo kršitve, 
za katere je postopek pravnomočno končan.

(2) Za potrebe vodenja nacionalnega elektronskega re-
gistra izdajatelj licenc od organov iz prvega odstavka pridobi 
podatke, določene v Sklepu Komisije z dne 17. decembra 2009 
o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v 
nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza (UL L 
št. 339 z dne 22. 12. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Sklep 
2009/992/EU) po sistemu elektronske izmenjave na podlagi 
protokola ali z neposrednim vnosom v nacionalni elektronski 
register.

(3) Organi iz prvega odstavka tega člena lahko za potrebe 
odločanja v postopkih o izreku sankcij za kršitve dostopajo 
do podatkov iz elektronskega registra iz točk e) in f) drugega 
odstavka 16. člena Uredbe 1071/2009/ES.

(4) Nacionalni elektronski register vsebuje poleg podatkov 
iz Sklepa 2009/992/EU, še podatke o enotni matični ter davčni 
številki upravljavca prevoza, ki se za potrebe navedenega 
registra pridobijo po uradni dolžnosti, ter s tem, da so vsi na-
vedeni podatki varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov.

33. člen
(obveznost dokumentov, oznak in opreme v vozilu)
 (1) Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupno-

sti mora imeti med vožnjo v vozilu:
– veljaven izvod licence, licence Skupnosti ali dovoljenja 

Skupnosti prevoznika, za katerega opravlja prevoz;
– veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, 

ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali veljavno 
izkaznico o vozniških kvalifikacijah;

– potrdilo iz 34. člena tega zakona, če opravlja medna-
rodni prevoz oseb za lastne potrebe z vozilom, ki ima poleg 
voznikovega sedeža več kot osem sedežev;
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– pisno pogodbo o najemu oziroma zakupu ali lizingu ali 
drugo pogodbo, na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo 
(npr. pogodba o lizingu ...), če prevoznik ni lastnik vozila;

– če vozilo vozi voznik, ki ni državljan ene od držav čla-
nic Skupnosti, mora imeti v vozilu potrdilo v skladu z Uredbo 
1072/2009/ES, s katerim pristojni organ države članice, v kateri 
ima prevoznik sedež, potrjuje, da ta voznik dela pri prevozniku 
skladno z zakoni ali drugimi predpisi o pogojih zaposlitve in 
poklicnega usposabljanja voznikov;

– pri opravljanju mednarodnih prevozov vsa dovoljenja 
oziroma dovolilnice, če so za ta prevoz zahtevane s predpisi 
Skupnosti, mednarodnimi sporazumi ali zakoni, veljavnimi v 
Republiki Sloveniji;

– pri opravljanju linijskih prevozov potnikov v notranjem 
cestnem prometu kopijo veljavnega voznega reda za linijo, 
na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnost njegovega 
izpisa;

– pri opravljanju stalnih izvenlinijskih prevozov dovoljenje 
lokalne skupnosti, potrjen cenik in obrazec za izvajanje stalne-
ga izvenlinijskega prevoza;

– pri opravljanju občasnega prevoza potnikov pisno ali 
elektronsko dokazilo o občasnem prevozu potnikov, iz katerega 
so razvidni podatki iz drugega odstavka 55. člena tega zakona, 
oziroma možnost njegovega izpisa;

– pri opravljanju posebnega linijskega prevoza potnikov v 
primeru prevoza drugih vrst potnikov, ki niso določeni v prvem 
odstavku 54. člena zakona, in v primeru prevozov, namenjenih 
isti skupini javnosti, kot linijski prevoz, dovoljenje organa JPP;

– pri opravljanju prevoza na klic v primeru izvajanja in 
financiranja prevoza na klic s strani lokalne skupnosti ali več 
lokalnih skupnosti, kopijo dovoljenja organa JPP.

(2) Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu mora 
imeti voznik tujega prevoznika v vozilu vsa dovoljenja oziroma 
dovolilnice, če so za ta prevoz zahtevane s predpisi Skupnosti, 
mednarodnimi sporazumi ali predpisi, veljavnimi v Republiki 
Sloveniji.

(3) Voznik mora na zahtevo pristojnega inšpektorja, poo-
blaščene uradne osebe finančne uprave ali policista oziroma 
policistke (v nadaljnjem besedilu: policist) izročiti dokumente iz 
tega člena na vpogled.

(4) Vozila domačih prevoznikov, s katerimi ti izvajajo pre-
voze v cestnem prometu, morajo biti označena in opremljena 
skladno s predpisom, ki ga izda minister, tako da je zagotovlje-
na varnost voznika in potnikov, drugih udeležencev ali udele-
ženk (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) v prevozih v cestnem 
prometu in varnost tovora ter vozil.

(5) Vozila za opravljanje avtotaksi prevozov morajo imeti 
poleg opreme iz prejšnjega odstavka na vozilu na vidnem me-
stu pritrjeno oznako s podatki o prevozniki in številko licence. 
Vsebino, obliko in način pritrditve oznake podrobneje predpiše 
minister v predpisu iz prejšnjega odstavka.

33.a člen
(uporaba vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez voznika  

v drugi državi članici Skupnosti)
(1) Domači prevoznik lahko uporablja motorna vozila, 

najeta v drugi državi članici Skupnosti, če:
– je vozilo registrirano v Republiki Sloveniji in dano v 

promet v skladu s predpisi Republike Slovenije;
– se pogodba nanaša le na najem vozila brez voznika in 

ji ni priložena pogodba o delu, sklenjena z istim podjetjem o 
voznem in spremljevalnem osebju;

– najeto vozilo uporablja le najemnik v času trajanja na-
jemne pogodbe;

– najeto vozilo vozi le osebje najemnika;
– so dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 

prve, druge, tretje in četrte alineje v vozilu.
(2) Dokumenti iz pete alineje prejšnjega odstavka so:
– najemna pogodba ali overjen izpis iz te pogodbe, v 

katerem so navedeni zlasti ime najemodajalca, ime najemnika, 
datum in veljavnost pogodbe ter identifikacijski podatki vozila;

– če voznik ni oseba, ki je najela vozilo, dokazilo o pravici 
uporabe vozila (pogodba o zaposlitvi voznika ali overjen izpis iz 
te pogodbe, v katerem so navedeni zlasti ime delodajalca, ime 
delavca ter datum in veljavnost pogodbe o zaposlitvi ali novejši 
plačilni list ali pooblastilo za uporabo).

(3) Dokumenti iz prejšnjega odstavka se lahko nadome-
stijo z enakovrednim dokumentom, ki ga izdajo pristojni organi 
države članice.

34. člen
(potrdilo o opravljanju mednarodnih prevozov oseb  

za lastne potrebe)
(1) Osebe, ki želijo opravljati prevoze oseb za lastne 

potrebe z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža več kot 
osem sedežev, morajo pred začetkom opravljanja prevozov 
pri izdajatelju licenc za ta vozila pridobiti potrdilo, da opravljajo 
prevoze za lastne potrebe.

(2) Prevozi iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo 
samo na podlagi potrdila, ki ga izda izdajatelj licence v skladu 
z Uredbo 1073/2009/ES in Uredbo Komisije 2121/98/ES. Izda-
jatelj licence izda potrdilo, če oseba izkaže, da bo opravljala 
samo prevoze za lastne potrebe. Potrdilo se izda za vsako vo-
zilo, s katerim bo ta oseba opravljala prevoze za lastne potrebe. 
Na potrdilu s podpisom in žigom tudi izvajalec prevoza potrdi, 
da bo prevoz opravljal za lastne potrebe.

(3) Za postopek pridobitve, preklica in odvzema potrdila 
ter spremembe podatkov se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona, ki urejajo pridobitev, preklic in odvzem ter spremembo 
podatkov licence.

IV. USPOSOBLJENOST VOZNIKOV

35. člen
(strokovna usposobljenost voznikov)

Vozniki, ki so državljani držav članic Skupnosti, in vozniki, 
ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sede-
žem v državi članici ali zanj delajo (v besedilu 35. do 43. člena 
in 139. člena tega zakona: vozniki) in ki opravljajo cestne 
prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem upo-
rabljajo:

– vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje ka-
tegorij C1, C1 + E, C ali C + E, kakor določa Direktiva Sveta 
91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (UL L 
št. 237, z dne 24. 8. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v na-
daljnjem besedilu: Direktiva Sveta 91/439/EGS), ali vozniško 
dovoljenje, priznano kot enakovredno;

– vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje ka-
tegorij D1, D1 + E, D ali D + E, kakor določa Direktiva Sveta 
91/439/EGS, ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovre-
dno;

morajo pridobiti temeljne kvalifikacije in se redno usposabljati v 
skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

36. člen
(izjeme)

Obveznosti iz prejšnjega člena so oproščeni vozniki:
– vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 

45 km/h;
– vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna 

zaščita ali gasilci;
– vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje 

za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali ob-
novljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;

– vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so name-
njena za reševalne akcije, in vozil za prevoz poškodovanih in 
pokvarjenih vozil;

– vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, 
ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi 
kvalifikacij in rednem usposabljanju;



Stran 684 / Št. 6 / 29. 1. 2016 Uradni list Republike Slovenije

– vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik 
uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova 
glavna dejavnost;

– vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe;
– vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v 

mehanični delavnici na poskusni vožnji.

37. člen
(temeljne kvalifikacije)

(1) Za pridobitev temeljnih kvalifikacij ni potrebna predho-
dna pridobitev vozniškega dovoljenja.

(2) Kandidat pridobi temeljne kvalifikacije na naslednje 
načine:

– s preizkusom znanja,
– s pospešenim pridobivanjem temeljnih kvalifikacij.
(3) Način pridobitve temeljne kvalifikacije, ki vključuje 

samo preizkus znanja, obsega samo praktični in teoretični 
preizkus. Po uspešno opravljenem preizkusu se kvalifikacije 
potrdijo s spričevalom iz točke a) osmega odstavka tega člena.

(4) Način pospešenega pridobivanja temeljnih kvalifikacij 
vključuje obvezno obiskovanje tečaja, ki se konča s preizkusom 
znanja. Po uspešno opravljenem preizkusu se kvalifikacije 
potrdijo s spričevalom iz točke b) osmega odstavka tega člena.

(5) Vozniki, ki so pridobili spričevalo o strokovni usposo-
bljenosti, kakor je določeno v 23. členu tega zakona, so opro-
ščeni preizkusov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena v 
zvezi z vsebinami iz teh preizkusov, ki jih določa prvi odstavek 
23. člena.

(6) Temeljne kvalifikacije se pridobijo v sistemu pridobi-
tve temeljne kvalifikacije v skladu s tem zakonom ali v okviru 
srednjega poklicnega izobraževanja za voznike. Program sre-
dnjega poklicnega izobraževanja za voznike mora obsegati 
vsebino znanj, določenih s predpisom ministra iz 43. člena 
tega zakona, katalog znanj ali program izobraževanja oziroma 
usposabljanja pa mora pred začetkom njegovega izvajanja 
odobriti minister. Po uspešno končanem poklicnem izobraže-
vanju za voznike se pridobljene temeljne kvalifikacije potrdijo 
z ustreznim spričevalom iz sedmega odstavka tega člena. To 
spričevalo se izroči udeležencu poleg listin, ki jih predvideva 
program poklicne šole ali drugega izobraževanja oziroma 
usposabljanja.

(7) Spričevala, ki potrjujejo temeljne kvalifikacije, so:
a) spričevalo, podeljeno na podlagi preizkusa ali
b) spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne 

kvalifikacije.

37.a člen
(preizkus znanja)

Preizkus znanja iz prejšnjega člena opravlja komisija, ki 
jo imenuje minister. Člani komisije za teoretični preizkus znanja 
morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet 
let delovnih izkušenj na področju cestnega prometa, za člane 
komisije, ki imajo univerzitetno izobrazbo pa se zahteva tri leta 
delovnih izkušenj. Člani komisije za praktični preizkus znanja 
morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, izpit za učitelja 
vožnje in izpit za ocenjevalca vožnje ustrezne kategorije ter naj-
manj tri leta delovnih izkušenj s področja učenja in ocenjevanja 
vožnje ustrezne kategorije.

38. člen
(pravica vožnje)

(1) Vozniki vozil, namenjenih za prevoz blaga, smejo 
voziti:

1. od 18. leta:
– vozilo vozniških kategorij C in C + E, če imajo spričevalo 

iz točke a) sedmega odstavka prejšnjega člena;
– vozilo vozniških kategorij C1 in C1 + E, če imajo spriče-

valo iz točke b) sedmega odstavka prejšnjega člena;
2. od 21. leta vozilo vozniških kategorij C in C + E, če ima-

jo spričevalo iz točke b) sedmega odstavka prejšnjega člena.

(2) Vozniki vozil, namenjenih za prevoz potnikov, smejo 
voziti:

1. od 21. leta:
– vozilo vozniških kategorij D in D + E za prevoz potnikov 

na linijskih prevozih, ki niso daljši od 50 kilometrov, in vozilo 
vozniških kategorij D1 in D1 + E, če imajo spričevalo iz točke 
b) sedmega odstavka prejšnjega člena;

– vozilo vozniških kategorij D in D + E, če imajo spričevalo 
iz točke a) sedmega odstavka prejšnjega člena;

2. od 23. leta vozilo vozniških kategorij D in D + E, če ima-
jo spričevalo iz točke b) sedmega odstavka prejšnjega člena.

(3) Vozniki iz prvega odstavka tega člena, ki prevažajo 
blago in imajo spričevalo iz sedmega odstavka prejšnjega 
člena za eno od kategorij iz prvega odstavka tega člena, so 
oproščeni pridobivanja takšnega spričevala za vse druge kate-
gorije vozil iz prvega odstavka tega člena.

(4) Vozniki iz drugega odstavka tega člena, ki prevažajo 
potnike in imajo spričevalo iz sedmega odstavka prejšnjega 
člena za eno od kategorij iz drugega odstavka tega člena, so 
oproščeni pridobivanja takšnega spričevala za vse druge kate-
gorije vozil iz drugega odstavka tega člena.

(5) Od voznikov, ki prevažajo blago in razširijo ali spreme-
nijo svoje dejavnosti tako, da prevažajo potnike, ali obratno, ter 
imajo spričevalo iz sedmega odstavka prejšnjega člena, se ne 
zahteva, da ponavljajo skupni del temeljnih kvalifikacij, ampak 
le dele, ki so specifični za nove kvalifikacije.

(6) Domači prevoznik ali prevoznik Skupnosti ne sme dati 
v upravljanje svojega vozila iz 35. člena tega zakona, če voz-
nik ni upravičen voziti takega vozila skladno s prvim in drugim 
odstavkom tega člena.

39. člen
(redno usposabljanje)

(1) Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki ime-
tnikom spričevala iz sedmega odstavka 37. člena tega zakona 
omogoča, da posodobijo zanje, ki je nujno za njihovo delo, 
s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu in 
racionalni porabi goriva ter da širijo in osvežujejo znanja, ki so 
potrebna za pridobitev temeljnih kvalifikacij.

(2) Vozniku, ki opravi redno usposabljanje, se izda spriče-
valo, ki potrjuje tako usposabljanje.

(3) Prvi tečaj rednega usposabljanja opravijo vozniki, ki so 
imetniki spričeval iz sedmega odstavka 37. člena tega zakona, 
v petih letih od izdaje navedenega spričevala.

(4) Voznik, ki je opravil prvi tečaj rednega usposabljanja, 
opravlja redno usposabljanje vsakih pet let pred iztekom veljav-
nosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.

(5) Imetniki spričevala iz sedmega odstavka 37. člena 
tega zakona ali imetniki spričevala iz drugega odstavka tega 
člena, ki ne opravljajo več poklica in se niso redno usposabljali, 
opravijo redno usposabljanje, preden spet začnejo opravljati 
poklic.

(6) Vozniki, ki opravljajo cestni prevoz blaga ali potnikov 
in so opravili tečaje rednega usposabljanja za eno od vozniških 
kategorij iz prvega ali drugega odstavka prejšnjega člena, so 
oproščeni obveznosti rednega usposabljanja za preostale ka-
tegorije, določene v navedenih odstavkih.

40. člen
(pristojnost)

(1) V Republiki Sloveniji pridobijo temeljne kvalifikacije 
vozniki, ki so državljani ene od držav članic Skupnosti in imajo 
v Republiki Sloveniji običajno prebivališče.

(2) V Republiki Sloveniji pridobijo temeljne kvalifikacije 
tudi vozniki, ki so državljani tretjih držav, če so zaposleni pri 
podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali pa zanj delajo. To 
velja tudi za voznike državljane tretjih držav, ki se želijo zaposliti 
pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji in temeljne kvalifi-
kacije potrebujejo za pridobitev delovnega dovoljenja.

(3) Vozniki opravijo redno usposabljanje v Republiki Slo-
veniji, če imajo v njej stalno prebivališče ali v njej delajo.
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41. člen
(pooblaščeni centri za usposabljanje)

(1) Izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega 
usposabljanja v skladu s 37. in 39. členom tega zakona opra-
vljajo organizacije, ki jih na podlagi javnega razpisa pooblasti 
minister (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni centri za usposa-
bljanje). Te organizacije so poklicne šole za voznike, organiza-
cije, ki izvajajo nacionalne poklicne kvalifikacije ali vsake druge 
organizacije, ki izvajajo drug program izobraževanja oziroma 
usposabljanja.

(2) Pooblastilo izda minister z odločbo v upravnem po-
stopku na zahtevo stranke organizaciji, ki izkaže, da:

– ima ustrezen program kvalifikacij in usposabljanja;
– ima ustrezne inštruktorje s potrebnimi kvalifikacijami;
– razpolaga s prostori za usposabljanje, učnimi pripomoč-

ki in gradivom ter voznim parkom za praktično delo.
(3) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega od-

stavka in nad izvajanjem rednih usposabljanj voznikov opravlja 
inšpektorat, pristojen za področje prometa. V primeru ugoto-
vljenih nepravilnosti pri izvajanju rednega usposabljanja ali ne-
izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka z odločbo naloži 
odpravo nepravilnosti in jo v vednost pošlje tudi ministrstvu, da 
preveri, ali so izpolnjeni pogoji za odvzem pooblastila. Inšpek-
tor takoj prepove izvajanje rednega usposabljanja, če ugotovi 
kakšno od naslednjih nepravilnosti:

– če usposabljanje izvaja oseba, ki ne izpolnjuje predpisa-
nih pogojev glede izobrazbe in izkušenj s področja, za katero 
se usposabljanje izvaja;

– če se usposabljanje ne izvaja po programu, ki ga določi 
ministrstvo;

– če se usposabljanje izvaja v prostorih, ki ne izpolnjujejo 
minimalnih pogojev, določenih s tem zakonom ali podzakon-
skim predpisom;

– če usposabljanje izvaja pravna ali fizična oseba, ki nima 
pooblastila ministra za izvajanje rednih usposabljanj.

(4) Minister odvzame pooblastilo pooblaščenemu centru 
za usposabljanje, če pogoji iz drugega odstavka tega čle-
na niso več izpolnjeni ali se izvajanje pridobivanja temeljnih 
kvalifikacij in rednega usposabljanja ne izvaja v skladu s tem 
zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko minister po-
oblastilo začasno odvzame za čas od treh do dvanajst mese-
cev, če je mogoče pričakovati, da bo v tem času pooblaščeni 
center za usposabljanje izpolnil pogoje iz drugega odstavka 
tega člena.

42. člen
(vpis vozniške kvalifikacije)

(1) Kot dokaz o pridobljeni vozniški kvalifikaciji upravni 
organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, na podlagi spri-
čevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji, vpiše v vozniško dovo-
ljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah kodo Skupnosti, 
v skladu z Direktivo 2003/59/ES.

(2) Vozniška kvalifikacija se vpiše v vozniško dovoljenje, 
če je bilo to izdano v Republiki Sloveniji. Če voznik želi se mu 
izda izkaznica o vozniških kvalifikacijah. Vpis kode v vozniško 
dovoljenje ali izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah opravi 
upravni organ pristojen za izdajo vozniških dovoljenj (v nadalj-
njem besedilu: izdajatelj).

(3) Označba kode Skupnosti na izkaznici o vozniških 
kvalifikacijah ali na vozniškem dovoljenju, ki ju je izdal pristojni 
organ druge države članice Skupnosti v skladu z Direktivo 
2003/59/ES, izkazuje pridobljene vozniške kvalifikacije.

(4) Spričevala in drugi dokumenti organov in organizacij iz 
države, ki ni članica Skupnosti, se priznajo kot dokaz pridoblje-
nih vozniških kvalifikacij, če je tako določeno z mednarodnim 
sporazumom.

(5) Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz 
oseb in prevoz blaga in imajo različno veljavnost vozniške 
kvalifikacije oziroma kode Skupnosti za te vrste prevozov, se 

ob zaključenem rednem usposabljanju veljavnost kode oziroma 
kvalifikacije za obe vrsti prevozov izenači tako, da se veljavnost 
manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode izenači z veljav-
nostjo kode oziroma kategorije, ki velja dalj časa.

(6) Državljani tretjih držav, ki se želijo zaposliti pri podjetju 
s sedežem v Republiki Sloveniji, lahko vložijo vlogo za izdajo 
vozniške izkaznice po pridobitvi delovnega dovoljenja.

42.a člen
(vloga za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah)
(1) Vloga za izdajo izkaznice se vloži pri izdajatelju na 

obrazcu, ki ga določi minister. Obrazec mora biti dosegljiv na 
spletnih straneh ministrstva in pri izdajatelju.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje po-
datke:

– osebno ime,
– EMŠO in rojstni datum ter spol,
– kraj rojstva,
– državo rojstva,
– državljanstvo,
– naslov stalnega prebivališča,
– naslov začasnega prebivališča, če ta ni enak stalnemu 

prebivališču, oziroma naslov, na katerega se pošlje izkaznica,
– številko vozniškega dovoljenja,
– datum izdaje vozniškega dovoljenja,
– državo izdajateljico vozniškega dovoljenja,
– naziv organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
– datum in kraj vložitve vloge,
– osebno ime, EMŠO ter stalno prebivališče pooblaščen-

ca za vročanje,
– naslov podjetja pooblaščenca,
– vrsto osebnega dokumenta pooblaščenca,
– obseg pooblastila pooblaščenca,
– podpis voznika/voznice,
– kategorijo, za katero naj se izda izkaznica, z datumom 

veljavnosti.
(3) Vlogi za izdajo izkaznice je treba priložiti:
– spričevalo o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ali spri-

čevalo o rednem usposabljanju,
– tuje vozniško dovoljenje in potni list na vpogled,
– fotografijo predpisane velikosti; fotografija se priloži v fi-

zični ali digitalni obliki. Izdajatelj na vlogo stranke lahko uporabi 
tudi njeno fotografijo, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja osebno 
izkaznico, hrani v elektronskem odložišču.

(4) Podatke o dejstvih iz tega člena, o katerih vodi uradno 
evidenco organ ali nosilec javnega pooblastila, si izdajatelj 
preskrbi po uradni dolžnosti. Drugi organi in nosilci javnih 
pooblastil so izdajatelju izkaznic te podatke dolžni zagotoviti 
in v sodelovanju z njim zagotoviti najenostavnejši način izme-
njave oziroma vpogleda v te evidence in podatke. Če gre za 
pridobitev osebnih podatkov, mora izdajatelj izkaznic stranki 
navesti, katere osebne podatke bo pridobil iz določenih uradnih 
evidenc.

(5) Tuji državljani, ki nimajo določene EMŠO v Republiki 
Sloveniji, morajo pri pristojnem organu pred podajo vloge za-
prositi za njeno izdajo.

(6) Vloga za izdajo izkaznice s priloženo dokumentacijo 
se hrani 10 let od dneva vložitve pri izdajatelju izkaznic.

42.b člen
(obrazec izkaznice)

(1) Izkaznica mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime imetnika izkaznice,
– datum in kraj rojstva imetnika izkaznice,
– datum izdaje izkaznice,
– datum izteka veljavnosti izkaznice,
– naziv izdajatelja izkaznice,
– številko vozniškega dovoljenja,
– fotografijo imetnika izkaznice,
– serijsko številko vozniškega dovoljenja,
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– podpis voznika,
– stalno prebivališče (neobvezno),
– (pod)kategorijo vozil, za katere voznik izpolnjuje zahte-

ve glede temeljnih kvalifikacij oziroma rednega usposabljanja,
– ustrezno kodo Skupnosti in
– prostor, predviden za morebiten vpis nujnih admini-

strativnih podatkov v zvezi z varnostjo v cestnem prometu 
(neobvezno).

(2) Obrazci izkaznic se tiskajo v slovenščini.

42.c člen
(izdelava in personalizacija izkaznic)

(1) Izdelavo obrazcev izkaznic in personalizacijo izkaznic 
izvaja pravna oseba, izbrana v skladu s predpisi, ki urejajo 
javna naročila. Osebe, ki te naloge izvajajo morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;

– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja 
iz prejšnje alineje.

(2) Osebne podatke iz 42.a člena sme uporabljati pravna 
oseba iz prejšnjega odstavka samo za potrebe vpisa podatkov 
na obrazec izkaznice ter vročitve izkaznice in jih mora takoj, 
najpozneje pa v 30 dneh po uporabi uničiti.

(3) Minister določi ceno izkaznice o vozniških kvalifika-
cijah s sklepom, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

(4) Nadzor nad izdelavo obrazcev in personalizacijo iz-
kaznic izvaja ministrstvo. Uradne osebe ministrstva imajo pri 
nadzoru pravne osebe iz prvega odstavka tega člena pravico 
pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izde-
lave, personalizacije in skladiščenja obrazcev izkaznic, pregle-
dati prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija 
in skladiščenje ter opraviti nadzor izpolnjevanja pogojev za 
osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladi-
ščenja teh obrazcev.

(5) Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena mora 
uradnim osebam ministrstva omogočiti izvedbo nadzora iz 
prejšnjega odstavka ter jim dati na vpogled vso potrebno do-
kumentacijo, ki se nanaša na naloge izdelave obrazcev in 
personalizacije izkaznic, skladiščenje ter izpolnjevanje pogojev 
oseb, ki te naloge opravljajo.

(6) Uradna oseba iz četrtega odstavka tega člena ima pri 
opravljanju nadzora pravico in dolžnost:

– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanj-
kljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev 
izkaznic odpravijo v roku, ki ga določi;

– zagotoviti, da oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za opra-
vljanje nalog izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev 
izkaznic, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo 
nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;

– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev 
izkaznic in predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila 
za izdelavo in personalizacijo obrazcev izkaznic, če ugotovi, 
da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alineje niso bile od-
pravljene v določenem roku, ali da pravna oseba ni sposobna 
opravljati poverjenih nalog.

42.č člen
(vročitev izkaznice)

(1) Izkaznica se vroči po pošti z obvezno osebno vroči-
tvijo. Pisemska pošiljka z izkaznico je naslovljena na osebo, ki 
se ji vroči izkaznica.

(2) Izkaznica se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave 
pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki 
ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.

(3) Vročitev po pošti je opravljena, ko stranka prevzame 
osebno izkaznico. Če izkaznice ne prevzame v osmih dneh, se 

osebna izkaznica vrne izdajatelju, ki jo za čas njene veljavnosti 
hrani v arhivu.

42.d člen
(pogrešitev izkaznice)

(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice (v nadaljnjem 
besedilu: pogrešitev) mora imetnik izkaznice v osmih dneh 
naznaniti izdajatelju izkaznic.

(2) Pogrešitev izkaznice v tujini mora imetnik v osmih 
dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti izdajatelju 
izkaznic.

(3) Za prijavo pogrešitve izkaznice se smiselno uporablja-
jo določbe 42.a člena tega zakona.

(4) V naznanitvi pogrešitve je treba navesti resnične po-
datke o okoliščinah pogrešitve izkaznice.

42.e člen
(elektronska evidenca izkaznic)

(1) Evidenca izdanih izkaznic vsebuje naslednje podatke:
– podatke iz drugega odstavka 42.a člena tega zakona,
– organ, ki je izdal izkaznico,
– datum izdaje izkaznice in datum veljavnosti izkaznice,
– serijsko številko izdane izkaznice in registrsko številko 

voznika,
– kategorijo vozil in podkategorije vozil, za katere velja 

vozniška kvalifikacija, in datum veljavnosti vozniške kvalifikacije 
za posamezno kategorijo,

– datum vročitve izkaznice vozniku/voznici,
– revizijsko sled dostopov, popravkov in sprememb vseh 

uporabnikov evidence,
– podatke o zamenjavi izkaznice zaradi pogrešitve, izgu-

be, tatvine in obrabljenosti.
(2) Evidenco izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za no-

tranje zadeve, upravne enote pa vnašajo podatke. Evidenca 
se lahko poveže z evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Po-
datki iz evidence se vodijo pet let po prenehanju veljavnosti 
izkaznice.

(3) Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah 
lahko uporabljajo delavci izdajatelja za opravljanje nalog s 
svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi po-
licisti, pooblaščene uradne osebe finančne uprave, prometni 
inšpektorji ter delavci ministrstva, pristojnega za promet, če gre 
za izvrševanje z zakonom določenih nalog.

(4) Minister podrobneje predpiše način, postopek in čas 
vodenja evidence izkaznic.

42.f člen
(razveljavitev izkaznice)

Izdajatelj izkaznic ima pravico razveljaviti izkaznico v na-
slednjih primerih:

– če oseba ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev izka-
znice,

– če so bili podatki, navedeni v vlogi za izdajo izkaznice, 
neresnični.

43. člen
(pooblastilo)

Minister podrobneje predpiše načine pridobitve temeljnih 
kvalifikacij, vsebino znanj, ki jih vključuje posamezni način 
pridobitve temeljnih kvalifikacij, način izvedbe usposabljanja 
in preizkusa znanja ter vsebino in obliko spričevala, vsebino 
rednega usposabljanja, način izvedbe usposabljanja ter vse-
bino in obliko spričevala o rednem usposabljanju, pogoje za 
izdajo pooblastila pooblaščenim centrom za usposabljanje, 
vsebino vloge za pridobitev pooblastila in obrazec izkaznice o 
vozniških kvalifikacijah ter kodo Skupnosti, ki izkazuje vozniške 
kvalifikacije.
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V. PREVOZ POTNIKOV

1. Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

44. člen
(vrste prevoza potnikov)

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja 
kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinij-
ski prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in 
kot posebna oblika prevoza.

1.1 Javni prevoz potnikov

1.1.1 Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu

45. člen
(opredelitev)

(1) Javni linijski prevoz je prevoz potnikov v cestnem 
prometu med avtobusnimi postajami in avtobusnimi postajališči 
na določeni liniji, po vnaprej določenem voznem redu, splošnih 
prevoznih pogojih in ceniku. Opravlja se lahko kot potniški, hitri 
ali direktni linijski prevoz.

(2) Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se 
lahko opravlja samo z avtobusi in mora biti dostopen vsem po-
tnikom ne glede na to, da je lahko predmet posebne rezervacije.

(3) Vozni red mora prevoznik pred začetkom uveljavitve 
objaviti na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, 
na katerih so po voznem redu predvideni postanki. Splošne 
prevozne pogoje mora prevoznik objaviti na krajevno običajen 
način. Splošni prevozni pogoji morajo biti prilagojeni invalidom 
in njihovi uporabi.

(4) Javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu se 
na posamezni liniji lahko opravlja po istem voznem redu tudi z 
dodatnimi vozili za prevoz potnikov.

(5) Izvajalec javnega linijskega prevoza lahko na dolo-
čenih linijah in v določenih obdobjih zaradi manjšega števila 
potnikov opravi prevoze z vozili, ki imajo poleg voznikovega 
sedeža najmanj osem sedežev.

(6) Prevoznik mora opravljati prevoze v skladu z registri-
ranim voznim redom, cenikom, splošnimi prevoznimi pogoji in 
koncesijsko pogodbo.

(7) Voznik prevoznika mora v mejah razpoložljivih mest 
v vozilu skladno s predpisi o prevoznih pogodbah v cestnem 
prometu, voznim redom in splošnimi prevoznimi pogoji sprejeti 
v prevoz vsako osebo in njeno osebno prtljago ter voziti po 
voznem redu in ustavljati izključno na avtobusnih postajah in 
avtobusnih postajališčih, ki so določena z voznim redom.

(8) Za uporabo pripomočkov za premagovanje gibalne in 
senzorne oviranosti (psi vodniki, drugi psi pomočniki in invalid-
ski vozički) izvajalec javne službe linijskega prevoza potnikov 
ne sme zaračunavati dodatnih stroškov.

46. člen
(vozovnice)

(1) Potniki, ki uporabljajo linijski prevoz, razen posebnega 
linijskega prevoza, morajo imeti ves čas prevoza vozovnico.

(2) Potnik mora na zahtevo pristojnega inšpektorja vozov-
nico predložiti v pregled.

47. člen
(obveščanje o zamudi avtobusov)

Voznik prevoznika mora pri opravljanju prevozov na liniji 
takoj obvestiti najbližjo avtobusno postajo, če med vožnjo na-
stanejo okoliščine, zaradi katerih bi imel predvidoma več kot 
30 minut zamude.

48. člen
(integrirana linija)

Storitve javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem 
cestnem prometu se lahko izvajajo v obliki integriranih linij jav-

nega, posebnega oziroma drugega prevoza potnikov. Integra-
cija linij se lahko izvaja na podlagi finančne, fizične, tarifne ozi-
roma upravljavske integracije posameznih prevoznih storitev.

49. člen
(prekinitev in opustitev prevoza na liniji)

(1) Voznik mora pri opravljanju linijskih prevozov imeti v 
vozilu kopijo veljavnega voznega reda za linijo, na kateri takrat 
opravlja prevoz, oziroma možnost njegovega izpisa.

(2) Prevoznik ne sme prekiniti ali opustiti nobenega pre-
voza, določenega z voznim redom.

(3) Izjemoma sme biti na posamezni liniji ali delu linije 
prevoz začasno prekinjen ali opuščen zaradi nepredvidenih ali 
predvidenih dogodkov, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, 
ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti in katerih posledic 
ni mogoče odvrniti.

(4) O prekinitvi ali opustitvi prevoza iz prejšnjega odstavka 
mora prevoznik obvestiti javnost po sredstvih javnega obvešča-
nja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev ozi-
roma opustitev, hkrati pa tudi pripadajoče avtobusne postaje, 
avtobusna postajališča in organ JPP.

(5) Če je prevoznik opustil opravljanje prevoza na po-
samezni registrirani liniji ali delu linije, katerega izvajanje je 
pridobil s koncesijo, se mu koncesija za to linijo odvzame in 
podeli drugemu prevozniku. Šteje se, da je prevoznik opustil 
opravljanje prevoza na posamezni registrirani liniji ali delu linije, 
če najmanj dvakrat v koledarskem letu o tem ni obvestil konce-
denta ali pa je brez razlogov po nepredvidenih ali predvidenih 
dogodkih opustil prevoz na posamezni registrirani liniji ali delu 
linije. Za enkratno opustitev opravljanja prevoza šteje prva 
opustitev prevoza na registrirani liniji ali delu linije.

50. člen
(gospodarska javna služba)

(1) Država zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, razen 
javnega linijskega prevoza v mestnem prometu in posebnega 
linijskega prevoza, kot javno dobrino z gospodarsko javno 
službo in na podlagi javnega razpisa podeli koncesije naju-
godnejšim ponudnikom prevozov. Za posamezne linije ali več 
linij se lahko v skladu z Uredbo 1370/2007/ES koncesija podeli 
neposredno s sklenitvijo pogodbe na podlagi izvedenega po-
stopka za izbiro najugodnejšega ponudnika.

(2) Vlada Republike Slovenije določi s koncesijskim aktom 
koncesijske linije, vrsto, obseg in način usklajevanja voznih redov 
znotraj koledarskega leta, daljinar, način opravljanja, način finan-
ciranja, pogoje za njihovo zagotavljanje, standarde dostopnosti do 
javnega linijskega prevoza, prevozne cene, kakovost prevoznih 
storitev, pogoje za izvajanje in financiranje integriranih linij ter 
druge sestavine koncesijskega akta v skladu s tem zakonom.

(3) Organ JPP pred podelitvijo koncesij določi potrebe po 
prevozih (vozne rede), med koledarskim letom pa jih največ 
štirikrat na leto s spremembami voznega reda tega uskladi z 
dejanskimi potrebami po prevozih.

(4) Za zagotavljanje javnega linijskega prevoza potnikov 
se uvede sistem enotne vozovnice. Prevozniki, ki opravljajo 
javne linijske prevoze potnikov, se vključijo v izvajanje sistema 
enotne vozovnice.

(5) Uvedbo in izvajanje sistema enotne vozovnice uredi 
Vlada Republike Slovenije.

(6) V primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred pode-
litvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa ali v primeru 
odvzema koncesije, se ne glede na določbe prvega in drugega 
odstavka tega člena izjemoma začasno podeli koncesija za 
opravljanje gospodarske javne službe javnega linijskega pre-
voza potnikov brez javnega razpisa, vendar največ za dve leti. 
V tem času se mora izvesti javni razpis za podelitev koncesije.

(7) V primeru, ko veljavnost koncesije poteče pred podeli-
tvijo nove koncesije na podlagi javnega razpisa, se sklene nova 
pogodba s prevoznikom, ki je do tedaj izvajal gospodarsko jav-
no službo. Če ta prevoznik ne sklene nove pogodbe, se lahko 
koncesija podeli drugemu prevozniku, ki že izvaja gospodarsko 
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javno službo linijskega prevoza potnikov. V primeru, da se kon-
cesija pred potekom koncesijske pogodbe odvzame, se sklene 
pogodba z drugim prevoznikom, ki že izvaja gospodarsko javno 
službo linijskega prevoza potnikov. V navedenih primerih se 
pogodba sklene za izvajanje storitev pod enakimi pogoji, kot 
so bili določeni v prejšnji koncesijski pogodbi.

(8) Če v primerih iz prejšnjega odstavka ne pride do 
sklenitve nove koncesijske pogodbe, se z odločbo naloži pre-
vozniku, ki je do tedaj izvajal prevoze na podlagi koncesijske 
pogodbe, da te prevoze izvaja še naprej pod istimi pogoji. 
Ukrep se sme naložiti le za nujno potrebni čas do podelitve 
koncesije na podlagi javnega razpisa, vendar največ za dve leti.

51. člen
(zagotavljanje podatkov)

(1) Prevozniki, ki izvajajo javni linijski prevoz potnikov, 
morajo organu JPP predložiti podatke o številu prepeljanih po-
tnikov oziroma prodanih vozovnic na posamezni liniji, podatke 
o stroških na prevoženi kilometer na tej liniji in druge podatke, 
ki jih določi minister, potrebne za ugotavljanje obsega te vrste 
prevoza potnikov in upravičenosti dodelitve finančnih nado-
mestil za opravljanje gospodarske javne službe. V ta namen 
organ JPP zagotovi in vzpostavi centralno informatizirano bazo 
navedenih podatkov.

(2) Podatke je treba poslati v obliki, na način in v rokih, ki 
jih predpiše minister.

(3) Organ JPP je dolžan zagotavljati, da so registrirani 
vozni redi, daljinar in avtobusne postaje javno objavljeni.

52. člen
(financiranje gospodarskih javnih služb)

(1) Gospodarska javna služba za izvajanje javnega linij-
skega prevoza potnikov iz 50. člena tega zakona se financira 
iz cene storitev, proračuna Republike Slovenije in drugih virov. 
Višina sredstev za izvajanje gospodarske javne službe se za 
vsako leto določi s proračunom Republike Slovenije.

(2) S podeljevanjem koncesij, financiranjem in izvajanjem 
gospodarske javne službe se zagotavljajo predvsem prevozi, 
katerih namen je preusmeritev potnikov z osebnih prevozov na 
javna prevozna sredstva, uporaba kombiniranih oblik prevoza 
in usklajenost voznih redov vseh izvajalcev javnega potniškega 
prometa. Pri tem se namenja posebna pozornost kategorijam 
potnikov v dnevni migraciji, in sicer dijakom, študentom, delav-
cem in potnikom iz demografsko ogroženih območij.

(3) Če se opravljanje prevozov potnikov na določeni li-
niji v pogojih gospodarske javne službe uvede na predlog 
samoupravne lokalne skupnosti in je izvajanje linije pretežno v 
interesu te samoupravne lokalne skupnosti, jo je samoupravna 
lokalna skupnost dolžna sofinancirati.

53. člen
(mestni linijski prevoz potnikov)

(1) Organizacijo in način izvajanja mestnega linijskega 
prevoza potnikov lahko občina določi kot gospodarsko javno 
službo.

(2) Mestni linijski prevoz potnikov se opravlja znotraj na-
selja občine oziroma meja občine, le izjemoma in v manjšem 
obsegu pa lahko tudi s sosednjimi naselji oziroma občinami, če 
je to potrebno zaradi dnevne migracije ljudi v večje mesto in če 
občina za to pridobi dovoljenje organa JPP.

(3) Pri izdaji dovoljenja mora ministrstvo upoštevati na-
slednji merili:

– časovno in krajevno dostopnost medkrajevnega linijske-
ga prevoza potnikov;

– vpliv na gospodarnost poslovanja obstoječih linij pre-
voznika, ki izvaja medkrajevni linijski prevoz potnikov na tem 
območju.

(4) Pri urejanju mestnih linijskih prevozov potnikov in 
določanju gospodarske javne službe občina upošteva zlasti:

– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega ob-
močja;

– soodvisnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov 
in mestnega linijskega prevoza potnikov;

– povezanost mestnega linijskega prevoza potnikov z 
drugimi vrstami prometa;

– zagotovitev dostopa in prostora za invalidske vozičke na 
avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov.

(5) Sredstva za opravljanje mestnega linijskega prevoza 
potnikov se zagotavljajo s prodajo prevoznih storitev in iz pro-
računa občine.

(6) Mestni linijski prevoz potnikov v mestnih občinah, ki 
imajo več kot 100.000 prebivalcev, se obvezno opravlja kot 
lokalna gospodarska javna služba.

(7) Izvajalec mestnega linijskega prevoza potnikov lahko 
na določenih linijah in v določenih obdobjih zaradi manjšega 
števila potnikov opravi prevoze z vozili, ki imajo poleg vozni-
kovega sedeža največ osem sedežev, lahko tudi na podlagi 
organiziranja prevozov na klic ali na podlagi pogodbenega 
razmerja z avtotaksi prevozniki.

1.1.2 Posebni linijski prevoz

54. člen
(opredelitev)

(1) Posebni linijski prevoz potnikov je prevoz določene ka-
tegorije potnikov, ki se zaradi časovne in prostorske posebnosti 
prevoza izvaja ločeno od sistema javnega potniškega prevoza 
potnikov. S posebnim linijskim prevozom potnikov se opravlja 
prevoz delavcev med domom in službo, prevoz šoloobveznih 
otrok, dijakov in študentov do izobraževalne ustanove in nazaj, 
prevoz oseb s posebnimi potrebami do zavodov in nazaj ter 
prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in 
vojašnico.

(2) Storitve posebnega linijskega prevoza potnikov lahko 
izjemoma poleg potnikov iz prejšnjega odstavka, pod pogojem 
zadostne zmogljivosti vozila, uporabljajo tudi drugi potniki, če 
se tako s pogodbo dogovorita naročnik in izvajalec prevoza.

(3) Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in or-
ganizacijo prevozov, namenjenih isti skupini javnosti kot linijski 
prevoz, mora prevoznik pridobiti dovoljenje organa JPP. Pri 
izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati naslednja merila:

– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega pre-
voza;

– posebne pogoje potovanja za posamezno kategorijo 
uporabnikov prevoza;

– vpliv na gospodarnost poslovanja prevoznika, ki izvaja 
javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na 
tem območju.

(4) Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja na podlagi 
sklenjene pisne pogodbe med organizatorjem in prevoznikom, 
pri čemer je organizator prevoza lokalna skupnost ali pravna 
oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ali fizična oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost. Seznam potnikov je obvezni 
sestavni del pogodbe.

(5) Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe iz 
prejšnjega odstavka o sklenitvi pogodbe obvestiti ministrstvo, 
ki vodi register posebnih linijskih prevozov.

(6) Minister, pristojen za promet, predpiše način, postopek 
in vrsto podatkov za priglasitev posebnih linijskih prevozov 
potnikov.

1.1.3 Občasni prevozi potnikov

55. člen
(opredelitev)

(1) Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz 
vnaprej določene skupine potnikov, sestavljene na pobudo 
stranke ali samega prevoznika, ki se prevaža v skladu z do-
kazilom o občasnem prevozu potnikov. Občasni prevoz ne 
sme vsebovati ponavljajočih se elementov linijskega oziroma 
posebnega linijskega prevoza, kot so relacija, čas odhoda in 
prihoda ter mesto vstopanja in izstopanja potnikov. Prevozi niso 
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namenjeni vsakodnevni, ponavljajoči se migraciji iste javnosti 
kot linijski prevozi.

(2) Dokazilo o občasnem prevozu potnikov vsebuje vsaj 
naslednje podatke:

– vrsto prevoza;
– glavni opis prevoza (pobudnik prevoza, namen prevo-

za, predvidena relacija prevoza, predvideno trajanje prevoza, 
predvideni datum ter ura odhoda in prihoda, predvideno število 
potnikov ter predvideno število prevoženih kilometrov);

– zadevnega prevoznika ali zadevne prevoznike.
(3) Dokazilo o občasnem prevozu potnikov se mora na 

sedežu prevoznika hraniti dve leti od opravljenega občasnega 
prevoza.

1.1.4 Avtotaksi prevoz

56. člen
(avtotaksi)

(1) Avtotaksi prevozi se opravljajo na podlagi dovoljenja, 
ki ga izda občina ali več občin skupaj, če je taka obveznost 
uvedena s predpisom take občine oziroma občin. Avtotaksi 
prevoznik ne sme prevzemati potnikov v občini, v kateri nima 
veljavnega dovoljenja, če je občina uvedla dovoljenja za avto-
taksi prevoze, lahko pa jih vanjo prepelje.

(2) Dovoljenje izda pristojni organ občine podjetju, ki 
izpolnjuje naslednja pogoja:

– ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze,
– ima zaposlene voznike, ki poznajo območje samou-

pravne lokalne skupnosti, če je tak pogoj določen v predpisu 
samoupravne lokalne skupnosti.

(3) Občine ne smejo omejevati števila izdanih dovoljenj za 
avtotaksi prevoze, jih vezati na pogoj, da avtotaksi prevoznik ne 
opravlja teh prevozov v drugi samoupravni lokalni skupnosti ali 
na pogoj sedeža oziroma stalnega prebivališča v samoupravni 
lokalni skupnosti ali na katere koli druge diskriminacijske ozi-
roma omejevalne pogoje.

(4) V občinah, ki niso uvedle dovoljenja za avtotaksi pre-
voze, se ti prevozi opravljajo na podlagi licence za avtotaksi 
prevoze.

(5) Občine lahko predpišejo standarde kakovosti izvajanja 
storitev avtotaksi prevozov, pri čemer ne smejo določati takih 
standardov glede videza in opreme vozila, ki bi onemogočali, 
da avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini. 
Občine lahko določijo tudi avtotaksi postajališča in skladno z 
zakonom tudi način njihove uporabe.

57. člen
(določitev tarife in uporaba taksimetra)

(1) Občina lahko za vožnjo, ki se začne in konča na nje-
nem območju predpiše maksimalno tarifo izvajanja avtotaksi 
prevozov.

(2) Med prevozom potnikov z avtotaksi vozilom mora biti 
vključen taksimeter, ki mora biti pregledan v skladu s predpisi, 
izdanimi na podlagi zakona, ki ureja meroslovje. Taksimeter 
in obvestilo o maksimalni tarifi na območju, za katero je bilo 
prevozniku izdano dovoljenje ter obvestilo o tarifi prevoznika, 
morajo biti nameščeni tako, da so vidni uporabnikom prevoza.

(3) Prevoznik, ki izvaja avtotaksi prevoze, mora zagotoviti 
uporabo taksimetra na način, da se ta uporablja v skladu z nje-
govim namenom, in sicer tako, da je za posameznega potnika 
ali povezane skupine potnikov taksimeter vključen od začetka 
do konca vožnje in da se cena prevoza izračuna na osnovi pre-
vožene razdalje in pretečenega časa v skladu z izbrano tarifo.

1.1.5. Stalni izvenlinijski prevozi (shuttle prevozi)

57.a člen
(stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz)

(1) Prevozi potnikov v obliki stalnega izvenlinijskega pre-
voza potnikov se lahko izvajajo samo z letališč oziroma na le-

tališča. Izvaja jih prevoznik, ki ima licenco ali licenco Skupnosti 
za prevoz oseb in dovoljenje lokalne skupnosti, na območju 
katere je letališče.

(2) Prevozi se izvajajo z osebnimi vozili, ki imajo poleg 
voznikovega sedeža največ osem sedežev in morajo imeti na 
vidnem mestu oznako vrste prevoza in cenik prevoza.

(3) Voznik prevoznika mora imeti v vozilu obrazec za 
izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza. Vsebino obrazca 
predpiše minister, pristojen za promet.

(4) Obrazec za izvajanje stalnega izvenlinijskega prevoza 
se mora na sedežu prevoznika hraniti dve leti od opravljenega 
stalnega izvenlinijskega prevoza.

(5) Izvajalci stalnega izvenlinijskega prevoza obvestijo 
potnike o vrsti prevoza s svetlobno tablo na strehi vozila, 
natančneje s črnim napisom na roza svetlobni tabli z oznako 
»SHUTTLE«.

1.1.6. Prevoz na klic

57.b člen
(prevoz na klic)

(1) Prevoz na klic se izvaja v okviru gospodarske javne 
službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem pro-
metu.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko na 
podlagi dovoljenja organa JPP, izdanega na predlog samou-
pravne lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti, prevoz na 
klic izvaja in financira lokalna skupnost ali več lokalnih skupno-
sti, ki na svojem območju podeli koncesijo za izvajanje prevoza 
na klic, ali ga izvaja v okviru lokalne gospodarske javne službe.

(3) Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati na-
slednja merila:

– časovno in krajevno dostopnost ter povezljivost prevoza 
na klic in javnega linijskega prevoza potnikov;

– posebne pogoje potovanja za posamezno kategorijo 
uporabnikov prevoza;

– vpliv na gospodarnost poslovanja prevoznika, ki izvaja 
javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu na 
tem območju;

– obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega ob-
močja.

(4) Prevoz na klic se lahko izvaja po vnaprej določenem 
voznem redu, za katerega velja režim »prevoz na klic«, in 
se izvede izključno ob izpolnjenem pogoju predhodne najave 
prevoza s strani potencialnega potnika ali pa po prilagodljivem 
voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na 
prevozno potrebo potnika.

1.2 Posebna oblika prevozov

58. člen
(cestni turistični vlak)

Organizacijo, način in pogoje opravljanja posebne oblike 
prevozov potnikov z vlečnim vozilom, ki vleče dve ali več pri-
klopnih vozil za prevoz potnikov (cestni turistični vlak), določa 
samoupravna lokalna skupnost.

59. člen
(prevozi invalidov ali bolnikov, ki potrebujejo redno oskrbo)

Prevozi invalidov ali bolnikov, ki potrebujejo redno oskrbo 
v zdravstvenih ustanovah (dializni bolniki ipd.), se kot posebna 
oblika prevozov opravljajo brez licence, če se s temi vozili pre-
važajo samo take osebe.

2. Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu

60. člen
(delitev prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu)

Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se 
opravlja kot prevoz v mednarodnem javnem linijskem prometu, 
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posebnem linijskem prometu, kot občasni prevoz potnikov in 
kot prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami.

2.1 Javni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu

2.1.1 Javni linijski prevoz potnikov

61. člen
(pogoji za vzpostavitev mednarodnega linijskega  

prevoza potnikov)
(1) Javni prevoz potnikov v mednarodnem linijskem 

cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: mednarodni linij-
ski prevoz potnikov) na območju Skupnosti se vzpostavlja in 
opravlja v skladu z Uredbo 1073/2009/ES in Uredbo Komisije 
2121/98/ES.

(2) Mednarodni linijski prevoz potnikov med Republiko 
Slovenijo in državami, ki niso članice Skupnosti, tranzitni pre-
voz čez Republiko Slovenijo, povezan s temi prevozi, in med-
narodni linijski prevoz potnikov, ki ga opravlja prevoznik iz 
države članice Skupnosti v drugo državo nečlanico Skupnosti, 
se vzpostavlja in opravlja v skladu z mednarodnimi pogodbami, 
ob upoštevanju načela vzajemnosti, ter na podlagi dovoljenja 
za izvajanje prevozov, ki ga izdajo ministrstvo in pristojni organi 
drugih držav, opravlja pa se v skladu s pogoji, ki jih določata ta 
zakon in mednarodna pogodba.

62. člen
(dovoljenje Skupnosti za mednarodni linijski prevoz potnikov)

(1) Dovoljenja Skupnosti izdaja v Republiki Sloveniji mi-
nistrstvo na zahtevo prosilca. Dovoljenje se izda v skladu z 
določbami Uredbe 1073/2009/ES.

(2) Če na liniji, za katero je vložena nova vloga za izda-
jo dovoljenja, prevoze že opravljata dva ali več prevoznikov, 
ministrstvo pred izdajo dovoljenja pozove te prevoznike, naj 
ocenijo, ali jih bo novi prevoz ekonomsko ogrožal in naj o tem 
predložijo ustrezne dokaze. Če prevoznik ne predloži ustreznih 
dokazov (analiz ipd.), da ga bo uvedba novega prevoznika na 
liniji ekonomsko ogrozila, se šteje, da ta pogoj za zavrnitev 
izdaje dovoljenja ni podan.

63. člen
(dovoljenje za prevoze v države nečlanice Skupnosti)
(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov iz drugega odstav-

ka 61. člena tega zakona se na ozemlju Republike Slovenije 
lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo.

(2) Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji:

– vozni red mora biti usklajen med vsemi izvajalci prevo-
zov na celotni liniji tako, da potnik pri trajanju potovanja lahko 
samo vstopi ali samo izstopi na avtobusnih postajah oziroma 
avtobusnih postajališčih znotraj Republike Slovenije;

– pri izvajanju linij, ki imajo določene postaje na ozemlju 
Republike Slovenije, mora biti udeležen tudi domači prevoznik 
s sorazmernim deležem;

– če je za relacijo, za katero je predlagan nov vozni red, 
že izdano dovoljenje za mednarodni linijski prevoz potnikov, ki 
ima s predlaganim novim voznim redom na relaciji več kot dve 
skupni postaji, mora biti pri novem voznem redu zagotovljen 
časovni presledek eno uro pred odhodom in eno uro po odhodu 
z avtobusne postaje;

– da vse države, čez katere poteka linija, za del linije, ki 
poteka čez njihovo ozemlje, izdajo dovoljenja za opravljanje 
mednarodnega linijskega prevoza potnikov, razen za tranzitni 
prevoz čez ozemlje Republike Slovenije;

– domači prevoznik mora imeti licenco za opravljanje 
mednarodnih prevozov potnikov, kar organ preveri v zbirki 
izdanih licenc.

(3) Dovoljenje se izda na zahtevo domačega ali tujega 
prevoznika, priložiti pa mu je treba priloge, navedene v 64. čle-
nu tega zakona. Dovoljenje se izda največ za pet let.

(4) Tuji prevoznik pošlje zahtevo za izdajo dovoljenja mini-
strstvu po pristojnem organu države, kjer je vozilo registrirano.

(5) Ministrstvo izda dovoljenje za del linije, ki poteka 
čez ozemlje Republike Slovenije. Linija se vpiše v register 
mednarodnih voznih redov, ko organ pridobi dovoljenja vseh 
držav, po katerih poteka linija. Podjetjem, ki so se povezovala, 
da bi opravljala linijski prevoz, se dovoljenje izda na ime vseh 
podjetij, ki v prevozu sodelujejo.

(6) Z dovoljenjem ministrstvo potrdi tudi vozni red, cenik 
in itinerar.

(7) Dovoljenje se ne izda, če prevoznik ne izpolnjuje 
pogojev za pridobitev dovoljenja, ki so določeni z mednarodno 
pogodbo, tem zakonom in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi.

(8) Register mednarodnih linij in voznih redov za vse 
prevoze iz 61. člena vodi direkcija.

64. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega člena mora 
vsebovati naslednje podatke in priloge:

– podatke o firmi ali osebno ime in sedež ali stalno prebi-
vališče prevoznika, ki vlaga vlogo za izdajo dovoljenja;

– vozni red, iz katerega mora biti razvidno, kateri prevo-
znik izvaja linijo ob določenem odhodu na določen dan;

– itinerar in cenik vozovnic;
– število zahtevanih dovoljenj;
– notarsko overjeno pogodbo v slovenskem jeziku o so-

izvajanju linije;
– druge priloge, ki jih zahtevajo mednarodne pogodbe.
(2) Vloga za izdajo tranzitnega dovoljenja mora vsebovati:
– podatke o firmi ali osebnem imenu in sedež ali stalno 

prebivališče prevoznika, ki vlaga vlogo za izdajo dovoljenja;
– vozni red, iz katerega mora biti razvidno, kateri prevo-

znik izvaja linijo ob določenem odhodu na določen dan;
– itinerar;
– število zahtevanih dovoljenj;
– spisek vozil, s katerimi se bo prevoz opravljal, ter podat-

ke o znamki in tipu vozila;
– druge priloge, ki jih zahtevajo mednarodne pogodbe.

65. člen
(obnova ali sprememba dovoljenja)

Za obnovo ali spremembo dovoljenja iz 63. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo določbe o njegovi izdaji. Vlogi 
za obnovo ali spremembo dovoljenja prevoznik priloži samo 
dokumente, naštete v prejšnjem členu, ki se v času od izdaje 
prvotnega dovoljenja do vloge za obnovo ali spremembo do-
voljenja spremenijo.

66. člen
(obveznost dovoljenja v vozilu)

Pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza potnikov 
na ozemlju Republike Slovenije mora biti v vozilu izvirnik dovo-
ljenja iz 62. in 63. člena tega zakona.

67. člen
(splošni pogoji)

(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se mora opravljati 
v skladu s cenikom, voznim redom in itinerarjem, ki jih uskladita 
in določita domači in tuji prevoznik.

(2) Cenik, vozni red in itinerar mora potrditi ministrstvo.

68. člen
(način izvajanja)

Za stalnost in rednost prevozov na liniji v skladu z izda-
nim dovoljenjem je odgovoren prevoznik, ki mu je bilo izdano 
dovoljenje.



Uradni list Republike Slovenije Št. 6 / 29. 1. 2016 / Stran 691 

69. člen
(vzporedni prevoz z več vozili)

(1) Mednarodni linijski prevoz potnikov se lahko opravlja 
na isti liniji tudi z dodatnimi avtobusi ob tem, da so pogoji za 
izvajanje in organizacijo prevozov enaki.

(2) Pri opravljanju dodatnih voženj z vzporednim prevo-
zom (bis vožnje) je dovoljeno izpuščanje določenih postajališč 
in avtobusnih postaj.

(3) Z načinom opravljanja prevozov, določenim v prvem 
in drugem odstavku tega člena, prevoz ne izgubi statusa med-
narodnega linijskega prevoza.

70. člen
(tranzitni linijski prevoz potnikov)

(1) Poleg pogojev, ki jih določata ta zakon ali mednarodna 
pogodba, se lahko v dovoljenju za opravljanje mednarodnega 
tranzitnega linijskega prevoza potnikov določi tudi, da:

– sme prevoznik na ozemlju Republike Slovenije spreje-
mati potnike za prevoz v državo, kjer ima prevoznik sedež, ali 
v tretjo državo,

– smejo potniki, pripeljani iz države tujega prevoznika ali 
prevoznika Skupnosti, če ta opravlja prevoz v državo nečlanico 
Skupnosti ali iz nje, izstopati na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Dovoljenje se lahko izda pod pogoji iz prve in druge 
alineje prejšnjega odstavka, če je v izvajanje takih prevozov z 
ustreznim deležem vključen tudi domači prevoznik.

71. člen
(uporaba določb o notranjem javnem linijskem  

cestnem prometu)
Objavljanje voznega reda, način in pogoji uporabe avto-

busnih postaj in postajališč ter drugi pogoji in zahteve glede 
izvajanja prevozov v mednarodnem linijskem prevozu potnikov 
se izvajajo po določbah tega zakona o notranjem cestnem 
prevozu, tuji prevozniki pa morajo pri tem upoštevati tudi ob-
veznosti, dogovorjene z mednarodno pogodbo.

72. člen
(začasna prekinitev ali trajna ustavitev prevoza)

(1) Če prevoznik iz ekonomskih in drugih utemeljenih 
razlogov ne more opravljati mednarodnega linijskega prevoza 
potnikov, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje, mora vložiti 
pri ministrstvu zahtevo s podrobno utemeljitvijo razlogov za 
začasno prekinitev ali trajno ustavitev prevoza.

(2) Prevoz se sme začasno prekiniti ali trajno ustaviti, ko 
izda ministrstvo ustrezno dovoljenje.

2.1.2 Posebni linijski prevoz

73. člen
(opredelitev)

(1) Mednarodni posebni linijski prevoz v mednarodnem 
cestnem prometu se lahko opravlja samo med državami člani-
cami Skupnosti in se opravlja v skladu z Uredbo 1073/2009/ES 
in Uredbo Komisije (EU) št. 361/2014.

(2) Če domači prevoznik opravlja prevoze iz prejšnjega 
odstavka v obliki kabotaže, mora voditi potniško spremnico iz 
1. in 4. člena Uredbe Komisije (EU) št. 361/2014 v obliki meseč-
nega poročila o opravljenih prevozih in ga predložiti ministrstvu 
na njegovo zahtevo.

2.1.3 Občasni prevoz potnikov in prevoz potnikov  
z izmeničnimi vožnjami v mednarodnem cestnem prometu

74. člen
(občasni prevoz potnikov)

(1) Občasni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem 
prometu v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije se 

opravlja v skladu z Uredbo 1073/2009/ES in Uredbo Komisije 
(EU) št. 361/2014. Prevozi z območja Republike Slovenije v 
države podpisnice sporazuma Interbus in obratno se opravlja-
jo v skladu z določbami tega sporazuma, prevozi z območja 
Republike Slovenije v države, ki niso podpisnice sporazuma 
Interbus, pa se opravljajo v skladu z drugimi mednarodnimi 
sporazumi in tem zakonom.

(2) Če domači prevoznik opravlja občasne prevoze na 
območju Skupnosti v obliki kabotaže, mora za te prevoze vo-
diti potniško spremnico iz 1. in 4. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 361/2014 v obliki mesečnega poročila o opravljenih prevozih 
in ga predložiti ministrstvu na njegovo zahtevo.

(3) Občasni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem 
prometu med Republiko Slovenijo in državami, ki niso članice 
Skupnosti, se opravlja brez dovolilnice pri naslednjih vrstah 
prevozov:

1. krožni vožnji »zaprtih vrat«; to so prevozi, pri katerih 
se na celotnem potovanju z istim vozilom prevaža ista skupina 
potnikov, ki se pripelje nazaj na mesto odhoda. Mesto odhoda 
mora biti v državi, kjer ima prevoznik sedež;

2. prevozih, pri katerih je vozilo na poti v Republiko Slo-
venijo polno, na poti nazaj pa prazno. Mesto odhoda mora biti 
v državi, kjer ima prevoznik sedež;

3. prevozih, pri katerih je vozilo na poti v Republiko Slo-
venijo prazno in prevzame vse potnike na istem mestu, ob tem 
pa je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– potniki sestavljajo skupino v skladu s pogodbo o pre-
vozu, ki je bila sklenjena pred njihovim prihodom v Republiko 
Slovenijo. Potniki so prepeljani nazaj v državo, kjer ima prevo-
znik sedež;

– potnike je isti prevoznik predhodno pripeljal na ozemlje 
Republike Slovenije, kjer jih spet prevzame in jih pripelje nazaj 
na ozemlje države, kjer ima prevoznik sedež;

– potniki so bili povabljeni na pot na ozemlje Republike 
Slovenije, pri čemer stroške prevoza nosi fizična ali pravna 
oseba, ki jih je povabila. Potniki morajo tvoriti enovito skupino, 
ki ni nastala samo zaradi tega potovanja. Prevoznik prepelje 
potnike na ozemlje države, kjer ima sedež;

4. tranzitnih prevozih čez ozemlje Republike Slovenije, ki 
so povezani z občasnim prevozom;

5. prevozih praznih avtobusov, ki se uporabljajo izključno 
za zamenjavo pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa.

(4) Dovolilnica je v primeru iz prejšnjega odstavka po-
trebna za:

1. prevoz, pri katerem vstopa vozilo v Republiko Slovenijo 
prazno zaradi prevzema skupine potnikov in prevoz te skupine 
na ozemlje države, v kateri ima prevoznik sedež,

2. druge občasne prevoze potnikov.
(5) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnico za občasni 

prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu iz tretjega 
odstavka tega člena, če je mednarodni prevoz v posameznih 
državah dovoljen samo na njihovi podlagi. Dovolilnico za posa-
mezno državo prevozniku na njegovo vlogo dodeli organ JPP.

75. člen
(prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu  

z izmeničnimi vožnjami)
(1) Za prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prome-

tu z izmeničnimi vožnjami potrebuje tuji prevoznik dovoljenje. 
Izvirnik tega dovoljenja mora imeti voznik med opravljanjem 
prevoza v vozilu.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če je iz 
prevoznikove vloge za izdajo dovoljenja razvidno, da so name-
ravani prevozi v nasprotju z določili tega člena.

(3) Prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami je storitev, ki 
obsega prevoz predhodno sestavljenih skupin potnikov v dolo-
čenih časovnih presledkih v obe smeri z enega samega mesta 
odhoda v državi, kjer ima prevoznik sedež, na eno samo mesto 
prihoda. Vsako skupino, ki jo sestavljajo potniki z že opravljeni-
mi potovanji na cilj, prepelje nazaj na mesto odhoda v poznejši 
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vožnji isti prevoznik. Mesto odhoda in mesto prihoda sta mesti, 
kjer se potovanje začne in konča, pri čemer lokaciji vključujeta 
tudi okolico v krogu s polmerom 50 km.

(4) Med prevozom z izmeničnimi vožnjami potniki ne 
smejo vstopati ali izstopati.

(5) V nizu prevozov mora biti vozilo pri prvi povratni vožnji 
in zadnji vožnji prazno.

(6) Določbe tega člena veljajo tudi za izmenične vožnje v 
tranzitu čez Republiko Slovenijo.

76. člen
(potniška spremnica)

(1) Za opravljanje občasnih prevozov in posebnih linijskih 
prevozov v obliki kabotaže morajo prevozniki uporabljati po-
tniško spremnico Skupnosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 361/2014.

(2) Pri opravljanju občasnih prevozov zunaj območja 
Skupnosti morajo prevozniki uporabljati potniško spremnico v 
skladu s sporazumom Interbus in predpisi, izdanimi za njegovo 
izvajanje.

(3) Prevoznik, ki opravlja prevoze iz tega člena, mora pred 
vsako vožnjo pravilno izpolniti potniško spremnico. Šteje se, da 
je spremnica pravilno izpolnjena, če so izpolnjene vse rubrike, 
določene s predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena. 
Izpolnjena potniška spremnica za prevoz, ki se izvaja, mora biti 
ves čas opravljanja prevoza v vozilu.

(4) Potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sede-
žem v Republiki Sloveniji izdaja organ JPP.

2.2 Dokumenti in ukrepi

77. člen
(preklic dovoljenja)

(1) Organ JPP lahko prekliče veljavnost dovoljenja za 
mednarodni linijski prevoz ali izmenične vožnje, ki je bilo izdano 
tujemu prevozniku, če prevoznik prevoza ne opravlja v skladu z 
določbami tega zakona, določbami drugih predpisov, ki veljajo v 
Republiki Sloveniji, in določbami mednarodnih pogodb.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena, ki je 
bilo izdano tujemu prevozniku, se prekliče tudi v primeru, če 
pristojni organ države, v kateri je prevoznik registriran, ne izda 
ustreznega dovoljenja za domačega prevoznika, ki je soizva-
jalec te linije.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko 
zaradi kršitev iz prvega in drugega odstavka tega člena zača-
sno odvzame za čas od treh do dvanajst mesecev, ob ponovni 
kršitvi pa trajno.

78. člen
(začasna prepoved opravljanja prevozov  

v Republiki Sloveniji)
(1) Tujemu prevozniku inšpektorat, pristojen za področje 

prometa, ob hujših ali ponavljajočih se kršitvah tega zakona 
oziroma drugih predpisov v Republiki Sloveniji in mednarodnih 
pogodb začasno prepove opravljanje prevozov v Republiki 
Sloveniji. Teža ali ponavljanje kršitev se ugotavlja v skladu z 
21. členom tega zakona. Za hujšo kršitev se šteje tudi, če pre-
voznik ne opravlja prevozov v skladu z izdanim dovoljenjem. 
Če pride do odstopanja od voznega reda zaradi formalnih 
postopkov pri prehajanju meja, se to ne šteje za hujšo kršitev, 
vendar mora biti tak razlog odstopanja izkazan z dokazili.

(2) Začasna prepoved opravljanja prevozov se lahko izre-
če za čas od treh do dvanajst mesecev. Če se ta ukrep izreče 
prevozniku prvič, se mu lahko izreče največ v trajanju šest 
mesecev.

(3) Če nadzorni organi na mejnem prehodu ugotovijo, 
da voznik opravlja prevoz brez ustrezne in pravilno izpolnjene 
dovolilnice ali dovoljenja, mu izrečejo predpisano sankcijo in 
ne dovolijo vstopa v Republiko Slovenijo, dokler ne predloži 
ustrezne listine.

(4) Če nadzornim organom v notranjosti Republike Slove-
nije voznik ne predloži ustrezne dovolilnice ali dovoljenja, mu 
izrečejo predpisano sankcijo in ga napotijo iz države. V tem 
primeru nadzorni organ izda posebno dovoljenje za izstop iz 
države in o tem obvesti ministrstvo.

(5) Stroške izdaje in vsebino posebnega dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka določi minister.

79. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja za linijski prevoz potnikov)

Dovoljenje za linijski prevoz med Republiko Slovenijo in 
državo, ki ni članica Skupnosti, preneha veljati po preteku roka, 
za katerega je bilo izdano, ali tri mesece po tem, ko dobi organ 
JPP od imetnika obvestilo, da namerava opustiti dejavnost z 
navedbo razlogov. Imetnik dovoljenja mora en mesec prej z 
javno objavo obvestiti uporabnike o opustitvi dejavnosti.

80. člen
(obveznost prevoznika)

(1) Prevoznik v mednarodnem linijskem prometu mora, 
razen v primeru višje sile, opravljati prevoze na liniji tako, da 
zagotavlja stalnost, rednost, varnost in druge pogoje, določene 
ob izdaji dovoljenja, dokler mu dovoljenje ne poteče.

(2) Prevoznik mora objaviti itinerar, postajališča, vozni 
red, cene in splošne prevozne pogoje tako, da zagotovi dosto-
pnost informacij vsem uporabnikom.

81. člen
(medsebojno sodelovanje)

Republika Slovenija sodeluje z drugimi državami člani-
cami Skupnosti glede obveščanja in zagotavljanja informacij, 
povezanih s:

– kršitvami predpisov Skupnosti s področja mednarodne-
ga prevoza potnikov, ki jih povzroči prevoznik iz druge države, 
in o predloženih ukrepih ter kaznih,

– kaznimi zoper domače prevoznike za dejanja, storjena 
v drugi državi članici.

3. Prevoz oseb za lastne potrebe

82. člen
(opredelitev prevozov za lastne potrebe)

(1) Prevoz oseb za lastne potrebe je prevoz, ki ga izvajajo 
v nekomercialne in neprofitne namene fizične ali pravne osebe 
ter državni organi in je tak prevoz v zvezi z opravljanjem njihove 
dejavnosti ali nalog z njihovega delovnega področja. Vozila, 
ki se v ta namen uporabljajo, morajo biti v lasti te fizične ali 
pravne osebe oziroma organa ali ima ta pravico uporabe teh 
vozil na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne ali lizing 
pogodbe. Vozilo mora upravljati oseba, zaposlena pri fizični ali 
pravni osebi oziroma državnem organu, ali fizična oseba sama.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za prevoze, za ka-
tere velja Uredba 1073/2009/ES.

(3) Oseba, ki opravlja prevoz iz prvega odstavka tega člena, 
mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe 
(na primer dokazilo, da so potniki člani društva, da so zaposleni 
pri osebi, ki opravlja prevoz, da so plačali turistični aranžma, ki 
vključuje tudi prevoz; najemno, zakupno ali lizinško pogodbo, če 
vozilo ni v lasti osebe, ki opravlja prevoz; dokazilo, da je voznik 
zaposlen pri osebi, ki opravlja prevoz, oziroma da je član društva).

VI. PREVOZ BLAGA

1. Vrste prevoza blaga

83. člen
(vrste prevoza blaga)

Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem pro-
metu se opravlja kot prevoz v komercialne namene in kot 
prevoz za lastne potrebe.
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84. člen
(javni prevoz blaga v komercialne namene)

Prevoz blaga v komercialne namene je prevoz, za kate-
rega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji določijo 
s pogodbo, sklenjeno pisno, ustno ali s sklepčnimi dejanji med 
prevoznikom in naročnikom prevoza.

85. člen
(prevoz blaga za lastne potrebe)

Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

– blago, ki se prevaža, mora biti v lasti izvajalca prevoza 
ali biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, do-
polnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza;

– namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca 
prevoza ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali zunaj, 
vendar le za potrebe izvajalca prevoza;

– motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti 
zaposleni pri izvajalcu prevoza;

– vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta. V 
primeru najema vozila morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz prve-
ga in drugega odstavka 107. člena tega zakona.

(2) Oseba, ki opravlja prevoz iz prejšnjega odstavka, mora 
imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na 
primer račun, dobavnico, odpremnico, tovorni list).

2. Delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga  
v cestnem prometu

86. člen
(dovolilnice za domačega prevoznika)

(1) Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz 
blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni 
prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi pod-
lagi.

(2) Dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem 
prometu se delijo na kritične in nekritične. Kritične dovolilnice 
so tiste dovolilnice, katerih pridobljene količine ne zadoščajo za 
potrebe domačih prevoznikov. Ministrstvo, pristojno za promet, 
na podlagi podatkov o porabi dovolilnic in drugih okoliščin, ki 
vplivajo na količino razpoložljivih dovolilnic, določi seznam 
kritičnih dovolilnic in ga objavi na svoji spletni strani.

(3) Ministrstvo pridobi za opravljanje mednarodnih prevo-
zov dovolilnice iz prejšnjega odstavka od pristojnega organa 
druge države na podlagi mednarodne pogodbe, sklenjene s 
posamezno državo.

87. člen
(delitev dovolilnic)

(1) Delitev dovolilnic in dovolilnic CEMT (v nadaljnjem 
besedilu: dovolilnice) opravlja izdajatelj licenc (v nadaljnjem 
besedilu: delivec) v upravnem postopku. Delivec upošteva pri 
delitvi dovolilnic pogoje, merila in postopke, določene s tem 
zakonom in podzakonskimi predpisi, sprejetimi za njegovo 
izvajanje.

(2) Stroški v zvezi z izdajanjem dovolilnic bremenijo do-
mačega prevoznika. Te stroške predstavljajo cena obrazca 
dovolilnice, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, in 
stroški delitve dovolilnic. Višino cene obrazca dovolilnice določi 
minister, višina cene delitve dovolilnic pa se določi v skladu s 
14. členom tega zakona.

(3) Ministrstvo glede na dogovore, ki jih je sklenilo mini-
strstvo s pristojnimi organi drugih držav na podlagi drugega 
odstavka prejšnjega člena, izmenja medsebojno dogovorjene 
količine dovolilnic in jih nato prenese delivcu.

88. člen
(pogoji za delitev dovolilnic)

Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– ima licenco oziroma dovoljenje Skupnosti, ki mu dovo-
ljuje mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, in razpolaga 
z vsaj enim tovornim vozilom, za katerega ima izdan veljaven 
izvod licence,

– je pri delivcu pravočasno vložil vlogo za dodelitev do-
volilnic.

89. člen
(merila za delitev dovolilnic)

(1) Pri delitvi dovolilnic glede na število posameznih vrst 
dovolilnic, pridobljenih od drugih držav ali mednarodnih organi-
zacij, delivec upošteva naslednja merila, navedena po vrstnem 
redu vpliva na odločitev:

1. število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v 
določenem opazovanem obdobju;

2. število motornih vozil, registriranih za opravljanje pre-
vozov blaga v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima 
prevoznik veljavne izvode licence;

3. število in ekološka kakovost voznega parka (Euro 0, 1, 
2, 3 …; bolj zelena in varna vozila …), ki se glede na kakovost 
ustrezno točkuje.

(2) Vpliv meril iz prejšnjega odstavka se v predpisu iz 
101. člena tega zakona določi v smislu prizadevanja doseči 
naslednje cilje:

– enake možnosti vseh domačih prevoznikov za pridobi-
tev dovolilnic;

– ustrezne možnosti novih domačih prevoznikov, ki želijo 
prvič pridobiti dovolilnice;

– učinkovita uporaba dovolilnic.

90. člen
(postopek določitve letnega načrta)

(1) Domači prevoznik, ki želi, da mu delivec določi letni 
načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, mora v tekočem 
letu med 1. in 15. septembrom pri delivcu vložiti vlogo za 
določitev letnega načrta. Prevozniku, ki v navedenem roku 
ne vloži vloge, delivec letnega načrta za naslednje leto ne 
določi.

(2) V vlogi za določitev letnega načrta prevoznik navede 
vrste in število dovolilnic, ki jih želi pridobiti. V izračunu načrta 
so navedene vse vrste in število dodeljenih dovolilnic za med-
narodni prevoz blaga. Načrti dodelitve dovolilnic prevoznikom 
so javni ter jih mora delivec objaviti na svoji spletni strani, 
dostopni vsem prevoznikom.

(3) Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih navede 
v vlogi za pridobitev dovolilnic, delivcu pa mora takoj sporočiti 
spremembo teh podatkov. Če se ugotovi, da je prevoznik na-
menoma predložil nepravilne podatke, se mu v letni načrt določi 
50 % dovolilnic, ki bi mu drugače pripadale.

(4) Delivec vodi seznam prevoznikov, ki želijo pridobiti 
dovolilnice, in seznam prevoznikov, ki prejemajo dovolilnice. 
Prevozniku, ki je vpisan v seznam, se z odločbo določi letni 
načrt dodelitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz blaga. 
Pri določitvi letnega načrta delivec upošteva merila in postopek, 
določen s tem zakonom in podzakonskimi predpisi, ter število 
dovolilnic, ki jih ima na razpolago. Delivec mora letni načrt 
dodelitve dovolilnic in dovolilnic CEMT prevoznikom določiti 
najpozneje do 15. novembra tekočega leta.

(5) Pri prevozniku, ki že prejema dovolilnice ali ima že do-
ločen letni načrt, delivec pri določitvi načrta dodelitve dovolilnic 
upošteva merila, ki so določena s tem zakonom in podzakon-
skimi predpisi, predvsem pa število pravilno uporabljenih in 
vrnjenih dovolilnic v obdobju od 1. oktobra preteklega leta do 
30. septembra tekočega leta.

(6) Za določitev letnega načrta dodelitve kritičnih dovolil-
nic je prevoznikom, ki še ne prejemajo kritičnih dovolilnic, na 
razpolago kvota kritičnih dovolilnic v višini 40 % količine nepo-
rabljenih kritičnih dovolilnic v obdobju od 1. oktobra preteklega 
leta do 30. septembra tekočega leta.
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91. člen
(postopek redne delitve dovolilnic)

(1) Na osnovi določenega letnega načrta delivec opravlja 
redno delitev dovolilnic v rednih delilnih obdobjih, ki so določe-
na v predpisu, ki ga izda minister. O vsaki dodelitvi dovolilnic 
delivec odloči z odločbo. Rezultati vsake delitve dovolilnic so 
javni in jih delivec objavi na svoji spletni strani.

(2) Če prevoznik ne porabi in ne vrne vseh dovolilnic 
posamezne vrste, ki jih je prejel v preteklih delilnih obdobjih, 
mu delivec sorazmerno zmanjša dodelitev te vrste dovolilnic 
za naslednja delilna obdobja.

92. člen
(postopek delitve nerazdeljenih dovolilnic)

(1) Po opravljeni redni delitvi delivec oblikuje kvoto neraz-
deljenih dovolilnic za delilno obdobje.

(2) Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic 
se delijo vsem prevoznikom glede na njihove vloge vsak de-
lovni dan ob upoštevanju pogoje in merila, ki so določeni v tem 
zakonu in podzakonskih predpisih.

(3) Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic 
se delijo samo prevoznikom, ki imajo določen plan dodelitve 
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga za določeno obdobje. 
Delitev teh dovolilnic se izvaja tedensko na osnovi vlog, ki so 
prispele v preteklem tednu, upoštevaje pogoje in merila, ki so 
določeni v tem zakonu in podzakonskih predpisih.

(4) Rezultati delitve nerazdeljenih dovolilnic so javni in jih 
delivec objavi na svoji spletni strani.

93. člen
(predujem dovolilnic)

V posameznem delilnem obdobju lahko prevoznik z vlogo 
zaprosi za predujem dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če 
dodeljeno število dovolilnic v posameznem delilnem obdobju 
prevozniku ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih prevozov. 
Predujem dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja dobijo 
prevozniki, ki imajo v podzakonskem predpisu določen od-
stotek pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic iz preteklih 
obdobij. Delitev se opravlja vsak delovni dan glede na pogoje 
in merila, ki so določeni s tem zakonom in podzakonskimi 
predpisi.

94. člen
(prenosi letnega načrta in prenosi dovolilnic)

(1) Prenos dovolilnic med prevozniki je dovoljen. O preno-
su dovolilnic med prevoznikoma odloči delivec na podlagi vloge 
prevoznika, ki dovolilnico prenaša, in prevoznika, ki bo dovolil-
nico prejel. Odobritev prenosa označi v svojem informacijskem 
sistemu in na vlogi za prenos v obliki zaznamka. Če prenos 
dovolilnic delivec zavrne, o tem izda odločbo. Prevoznik, ki 
bo dovolilnico prejel, mora izpolnjevati pogoje iz 88. člena 
tega zakona. Dovolilnico mora uporabiti prevoznik, ki je kot 
uporabnik naveden na dovolilnici. Uporabljena dovolilnica se 
šteje v naslednji letni načrt tistemu prevozniku, ki je dovolilnico 
pravilno uporabil in vrnil, ne glede na to, komu je bila dodeljena.

(2) Prenos celotnega ali delnega načrta dodelitve dovo-
lilnic na drugega domačega prevoznika je dovoljen. Delivec o 
tem odloči z odločbo. Prenos je dovoljen pri delnem ali celo-
tnem prenosu voznega parka na novega uporabnika.

(3) Dovoljen je tudi prenos ali zamenjava vrste dovolilnic 
CEMT med prevoznikoma.

(4) Prevoznik, ki prenaša letni načrt ali dovolilnico CEMT, 
in prevoznik, ki bo načrt ali dovolilnico CEMT pridobil, morata 
skleniti pisno pogodbo, v kateri mora biti obvezno navedeno, 
da se prevoznik, ki načrt ali dovolilnico CEMT prenaša v celoti, 
odpoveduje vsem pravicam, ki jih je do tedaj imel na račun 
določenega letnega načrta delitve dovolilnic in uporabe do-
volilnice CEMT. Pogodbo predložita skupaj z vlogo za prenos 
načrta ali dovolilnice CEMT delivcu.

(5) Delivec odloči o prenosu načrta ali dovolilnice CEMT z 
odločbo. Prenosi načrtov so dovoljeni samo na domače prevo-
znike, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev dovolilnic iz 88. člena 
tega zakona. Dovolilnica CEMT, ki jo je prevoznik prenesel na 
drugega prevoznika ali zamenjal z drugim prevoznikom v teko-
čem letu, se pri točkovanju upošteva tako, da se šteje skupno 
število opravljenih prevozov, ki sta jih opravila oba prevoznika, 
iz 95. člena tega zakona.

95. člen
(dodelitev dovolilnic CEMT in njihova uporaba)

(1) Uporaba dodeljenih dovolilnic CEMT se spremlja in 
vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga iz 
območja Skupnosti v države nečlanice, v določenem obdobju. 
Točkujejo se samo prevozi, opravljeni s pravilno uporabo do-
volilnice v skladu s tem zakonom.

(2) Prevoznik pridobiva točke glede na posamezno vrsto 
dovolilnice CEMT. Delivec iz mesečnega poročila o uporabi 
dovolilnice CEMT za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno 
dovolilnico CEMT, izračuna, koliko točk je pridobil glede na 
opravljene vožnje v določenem obdobju. Na podlagi takega 
izračuna delivec prevoznike razvrsti po številu zbranih točk in 
naredi seznam. Dovolilnice se odvzamejo tistim prevoznikom, 
ki opravijo v opazovanem obdobju manjše število voženj za tre-
tje države, kot je predpisano v podzakonskem predpisu, ki ureja 
delitev dovolilnic. Delivec vodi na podlagi vlog prevoznikov za 
pridobitev dovolilnic CEMT letni seznam prosilcev, ki je urejen 
glede na pogoje in merila, določena v tem zakonu in podzakon-
skih predpisih, ter iz tega izdela seznam tistih prevoznikov, ki so 
prejeli dovolilnico CEMT, in seznam tistih, ki izpolnjujejo pogoje 
za pridobitev dovolilnic CEMT, jih pa niso prejeli (seznam pro-
silcev za dodelitev dovolilnic CEMT).

(3) Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi 
dnevnik vožnje v skladu s pravili ITF. Prevoznik mora izpolnjene 
dnevniške liste skupaj s poročilom o opravljenih prevozih ob 
koncu obdobja, določenega v podzakonskem aktu, vrniti deliv-
cu. Prevoznika, ki ne odda pravočasno izpolnjenih dnevniških 
listov, delivec ne točkuje za tisti mesec, za katerega ni oddal 
dnevniških listov.

(4) Prevoznik mora vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s 
pečatom nadzornih organov, dokazati s prevozno listino (CMR).

(5) Dovolilnica CEMT se lahko uporablja za prevoze med 
državami članicami organizacije ITF in v tranzitu čez njena oze-
mlja. Uporabnik mora pri tem upoštevati morebitne prepovedi 
glede uporabe njihovega ozemlja, ki jih določajo posamezne 
države.

(6) Z dovolilnico CEMT ni dovoljeno opravljati kabotaže 
znotraj posamezne države članice organizacije ITF ali voženj 
med državami članicami in državami, ki niso članice te orga-
nizacije.

(7) Dovolilnica CEMT se lahko uporablja le za eno vozilo. 
Dovolilnica CEMT in dnevnik voženj morata biti v vozilu ves čas 
potovanja, to je od nakladanja do razkladanja.

(8) Ime prevoznika, ki je vpisan na dovolilnico CEMT, 
mora biti isto kakor ime, ki je vpisano v prometnem dovolje-
nju vozila, pri najemu oziroma zakupu pa v najemni oziroma 
zakupni pogodbi za vozilo in na prevoznem dokumentu, ki 
spremlja tovor.

(9) Dovolilnico CEMT lahko podjetje, ki mu je bila izda-
na, uporablja tudi za najeta oziroma zakupljena vozila brez 
voznikov pod pogojem, da ima za ta vozila sklenjeno najemno 
oziroma zakupno pogodbo. Vozilo mora uporabljati izključno 
podjetje, ki ga je najelo oziroma zakupilo, upravljati pa ga sme 
voznik, ki je v tem podjetju zaposlen. V vozilu morajo biti ti 
dokumenti:

– pogodba o najemu oziroma zakupu, iz katere morajo 
biti jasno razvidni ime najemnika, ime najemodajalca, datum in 
trajanje pogodbe ter identifikacijski podatki vozila;

– kadar voznik ni oseba, ki je vozilo najela, mora biti v 
vozilu tudi pogodba o delovnem razmerju med najemnikom 
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vozila in voznikom, iz katere je razvidno ime delodajalca, ime 
voznika in trajanje dela za najemnika.

96. člen
(odvzem dovolilnic CEMT)

(1) Delivec odvzame dovolilnico CEMT:
– prevozniku, ki mu je prenehala veljavnost dovoljenja 

Skupnosti ali licence za opravljanje mednarodnega prevoza 
blaga, in sicer z dnem prenehanja veljavnosti dovoljenja ozi-
roma licence;

– če prevoznik krši določbe mednarodnih pogodb, ki jih 
je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na področju 
mednarodnih prevozov stvari;

– če prevoznik krši določbe navodil o uporabi večstran-
skega kontingenta CEMT;

– če prevoznik dvakrat zapored ne vrne delivcu izpol-
njenih dnevniških listov ali poročila za mesece, ko voženj ni 
opravljal;

– če ne dosega predpisanega števila voženj v opazova-
nem obdobju v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.

(2) Prevoznik mora dovolilnico CEMT, ki mu je odvzeta, 
vrniti delivcu v osmih dneh od prejema dokončne odločbe o od-
vzemu dovolilnice CEMT. Če dovolilnice CEMT v predpisanem 
roku ne vrne, mu mora delivec ustaviti dodelitev vseh drugih 
dovolilnic, in sicer do vrnitve dovolilnice CEMT.

(3) Prevozniku, ki mu je bila odvzeta dovolilnica CEMT, 
lahko delivec dodeli novo dovolilnico v odločbi za določitev 
letnega načrta delitve dovolilnic za naslednje leto. Ta odstavek 
ne velja za prevoznika, ki sam vrne dovolilnico CEMT.

(4) Prevoznik, ki je izgubil dovolilnico CEMT, jo uničil ali 
mu je bila ukradena, mora preklicati njeno veljavnost v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. Po prejemu potrdila o objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije mu delivec izda nadome-
stno dovolilnico CEMT in o tem obvesti ministrstvo, ki prekliče 
veljavnost dovolilnice pri sekretariatu ITF.

(5) Odvzete dovolilnice CEMT se dodelijo drugim prevo-
znikom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovolilnic CEMT 
glede na vrstni red v seznamu prosilcev za dodelitev dovolilnic 
iz drugega odstavka prejšnjega člena.

97. člen
(uporaba dovolilnic)

(1) Dovolilnica mora biti ves čas izvajanja mednarodnega 
prevoza v vozilu in jo mora voznik pokazati in izročiti na vpogled 
na zahtevo pristojnih nadzornih organov.

(2) Uporabljene dovolilnice mora prevoznik vrniti deliv-
cu najpozneje v 15 dneh po uporabi. Če prevoznik ne vrne 
vseh vrst dovolilnic iz predpreteklega delilnega obdobja, mu 
lahko delivec v celoti ali delno ustavi ali zmanjša naslednjo 
dodelitev dovolilnic. Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik 
vrniti delivcu najpozneje v osmih dneh po preteku veljavnosti 
dovolilnice.

(3) Pri vračilu uporabljenih dovolilnic mora prevoznik prilo-
žiti seznam porabljenih dovolilnic po postopku in na obrazcu, ki 
ga predpiše minister. Na obrazcu se navede registrska označ-
ba vozila, s katerim je bila uporabljena dovolilnica, številka 
računa, s katerim je bil zaračunan prevoz, in številka tovornega 
lista. Pravilno uporabo dovolilnic delivec presoja na podlagi 
podatkov iz prevozne listine (CMR).

(4) Če prevoznik dodeljenih dovolilnic ne potrebuje, jih 
mora vrniti delivcu.

(5) Prevozniku, ki v dveh zaporednih delilnih obdobjih ni 
prevzel dodeljenih dovolilnic, delivec ustavi nadaljnjo dodelitev 
dovolilnic. Tak prevoznik se šteje za novega prevoznika.

(6) Porabljene dovolilnice domačega prevoznika hrani 
delivec v arhivu še tri leta od dneva prenehanja veljavnosti 
dovolilnice, podatke o prejetih in porabljenih dovolilnicah pa 
trajno in so arhivsko gradivo.

98. člen
(nepravilna uporaba dovolilnic)

(1) Delitev in pravilno uporabo dovolilnic spremlja delivec 
glede na vsako delilno obdobje. Če prevoznik uporabi dovo-
lilnico v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi, mu lahko 
delivec brez spremembe načrta število dodeljenih dovolilnic 
takoj v naslednjem obdobju zmanjša sorazmerno z nepravilno 
uporabljenimi dovolilnicami v prejšnjih obdobjih. Za nepravilno 
uporabo šteje tudi opustitev vrnitve neuporabljene dovolilnice. 
Če je bilo prevozniku čez celo delilno leto zaradi nepravilne 
uporabe večkrat zmanjšano število dodeljenih dovolilnic, mu 
lahko delivec sorazmerno spremeni načrt dodelitve dovolilnic.

(2) Prevozniku, ki je nepravilno uporabil dovolilnico ozi-
roma uporabil ponarejeno dovolilnico ali je opravil prevoz brez 
ustrezne dovolilnice in mu je bila na podlagi tega izrečena 
kazen prepovedi opravljanja prevozov v tuji državi, delivec že 
dodeljene dovolilnice odvzame za enako obdobje, kakor je 
bila izrečena prepoved. Prevoznik mora delivcu vrniti odvzete 
dovolilnice v treh dneh po prejemu odločbe o odvzemu.

(3) Nepravilna uporaba dovolilnice pomeni, da so na do-
volilnici popravljeni podatki o prevozniku ali registrski številki 
vozila ali se podatki na dovolilnici ne skladajo s podatki iz pre-
vozne listine. Delivec tako dovolilnico evidentira kot nepravilno 
uporabljeno dovolilnico in prevozniku zmanjša delitev dovolilnic 
v postopku redne delitve dovolilnic za ustrezno število nepra-
vilno uporabljenih dovolilnic. Prevoznik, ki nepravilno uporabi 
dovolilnico, ne more pridobiti dovolilnic v postopku delitve ne-
razdeljenih dovolilnic v delilnih obdobjih, ki jih predpiše minister, 
pristojen za promet.

99. člen
(pritožba zoper odločbe delivca)

(1) Zoper vse odločbe delivca je dopustna pritožba na 
ministrstvo v 15 dneh od prejema odločbe. Pritožba ne zadrži 
izvršitve.

(2) Če se z odločbo druge stopnje prevozniku dodeli večje 
število dovolilnic, kot mu je bilo dodeljeno z odločbo prve sto-
pnje, mu delivec premalo dodeljene dovolilnice dodeli iz kvote 
nerazdeljenih dovolilnic, ki je na razpolago za tekoče leto.

100. člen
(uporaba drugih predpisov)

Pri delitvi dovolilnic in dovolilnic CEMT delivec poleg 
določb tega zakona in drugih predpisov upošteva tudi določbe 
mednarodnih pogodb in določbe resolucij organizacije ITF gle-
de uporabe dovolilnic, ki jih izdaja ta organizacija.

101. člen
(izdaja podzakonskega akta)

Minister izda predpis, v katerem natančneje uredi in pred-
piše način in merila za delitev dovolilnic in dovolilnic CEMT, 
določitev letnega načrta delitve dovolilnic, delitev dovolilnic, 
predujem, prenos načrta in dovolilnic ter uporabo dovolilnic.

3. Dovolilnice in dovoljenja za tujega prevoznika  
in prevoznika Skupnosti

102. člen
(pogoji za opravljanje prevozov)

(1) Tuji prevoznik sme opravljati mednarodni prevoz blaga 
v Republiki Sloveniji, če ima voznik vozila ustrezno in pravilno 
izpolnjeno dovolilnico ali dovoljenje za prevoz blaga, ki ga 
izda ministrstvo, razen če ni drugače določeno v mednarodni 
pogodbi.

(2) Določbe tega člena veljajo tudi za prevoznika Skupno-
sti, če opravlja prevoz iz tretjih držav v Republiko Slovenijo ali 
obratno, razen če z mednarodnim sporazumom ni dogovorjeno, 
da se tudi ti prevozi opravljajo brez dovolilnic.
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(3) Mednarodni prevoz s tujim motornim vozilom, ki ima 
priklopno vozilo, se opravlja na podlagi ene dovolilnice.

(4) Če imata tuje motorno vozilo in priklopno vozilo re-
gistrski označbi različnih držav, je potrebna dovolilnica le za 
motorno vozilo, če ni v mednarodni pogodbi določeno drugače.

(5) Dovolilnica ali dovoljenje za prevoz blaga mora biti v 
tujem vozilu ves čas, ko je ta na ozemlju Republike Slovenije, 
in morata biti ustrezno in pravilno izpolnjena.

(6) Dovolilnica ni prenosljiva na drugega prevoznika.
(7) Če nadzorni organi na mejnem prehodu ugotovijo, 

da voznik opravlja prevoz brez ustrezne in pravilno izpolnjene 
dovolilnice ali dovoljenja, mu izrečejo predpisano sankcijo in 
ne dovolijo vstopa v Republiko Slovenijo, dokler ne predloži 
ustrezne listine.

(8) Če nadzornim organom v notranjosti Republike Slove-
nije voznik ne predloži ustrezne dovolilnice ali dovoljenja, mu 
izrečejo predpisano sankcijo in ga napotijo iz države. V tem 
primeru nadzorni organ izda posebno dovoljenje za izstop iz 
države in o tem obvesti ministrstvo.

(9) Stroške izdaje in vsebino posebnega dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka določi minister.

(10) Nadzorni organ, ki je pristojen za nadzor dovolilnic 
in dovoljenj za prevoz blaga, izda tujemu prevozniku za bila-
teralni ali tranzitni prevoz posebno dovoljenje in o tem obvesti 
ministrstvo:

– če Republika Slovenija nima sklenjene pogodbe o med-
narodnem cestnem prevozu blaga z državo, v kateri je motor-
no vozilo registrirano, oziroma nima s to državo izmenjanih 
dovolilnic,

– če je motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi 
tablicami.

(11) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, 
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, pri katerih se 
v mednarodnem cestnem prometu in pri opravljanju kabotaže 
blago nalaga ali razlaga, so dolžni pred nalaganjem ali razla-
ganjem blaga preveriti, če izdana bilateralna dovolilnica, ki jo 
potrebujejo tuji prevozniki, še ni bila uporabljena, oziroma, če 
se CEMT dovolilnica ustrezno uporablja.

(12) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, morajo pre-
verjeno dovolilnico v skladu z enajstim odstavkom tega člena 
na zadnji strani dovolilnice označiti kot uporabljeno tako, da 
navedejo, ali gre za nalaganje ali razlaganje, datum, se pod-
pišejo in odtisnejo žig ter jo fotokopirajo. CEMT dovolilnice se 
po preverjanju samo fotokopirajo. Kopije dovolilnic oziroma 
CEMT dovolilnic, ki so jih evidentirale so dolžne hraniti dve 
leti po preteku leta, v katerem je bilo opravljeno preverjanje in 
evidentiranje.

(13) Določbe enajstega in dvanajstega odstavka tega 
člena ne veljajo za območja prostih con kontrolne vrste 1, 
določenih v skladu s 799. členom Uredbe Komisije (EGS) 
št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe 
Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 
št. 253 z dne 11. 10. 1993, stran 3; z vsemi spremembami in 
dopolnitvami).

(14) Za spremljanje izvajanja določbe enajstega odstavka 
tega člena imenuje minister komisijo, ki jo sestavljajo predstav-
niki ministrstva.

103. člen
(uporaba dovolilnice)

(1) Voznik tujega prevoznika ali prevoznika Skupnosti 
mora dovolilnico, ki jo v skladu z določbami tega zakona, pred-
pisov Skupnosti ali mednarodnih pogodb potrebuje za prevoz, 
ki ga opravlja, pravilno izpolniti že pred prestopom državne 
meje Republike Slovenije.

(2) Šteje se, da je dovolilnica pravilno izpolnjena, če so 
izpolnjene vse rubrike v dovolilnici.

(3) Če na dovolilnici iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni 
podatki o prevozniku in vozilu, ki opravlja prevoz, ter podatki o 
datumu in uri prestopa državne meje Republike Slovenije, se 

šteje, da je bil prevoz opravljen brez dovolilnice in da dovolil-
nice ni v vozilu.

(4) Dovolilnica se lahko uporabi samo za tisto vrsto pre-
voza, ki je naveden na dovolilnici, in pod pogoji, navedenimi 
na dovolilnici.

(5) Dovolilnica CEMT se mora uporabljati v skladu s pravili 
organizacije ITF, določbami tega zakona in predpisa, ki ga izda 
minister.

104. člen
(prevozi v tretjo državo)

(1) Tuji prevoznik ne sme opravljati prevoza blaga iz 
Republike Slovenije v tretjo državo in obratno, razen če ni to 
posebej določeno v mednarodni pogodbi.

(2) Prevoznik Skupnosti lahko opravlja prevoz iz tretjih 
držav v Republiko Slovenijo in obratno le z dovolilnico, če z 
mednarodnim sporazumom ni določeno drugače.

105. člen
(prevozi brez dovolilnice)

(1) Dovolilnica za tujega prevoznika ali prevoznika Sku-
pnosti ni potrebna:

– za prevoz za lastne potrebe ob pogoju vzajemnosti,
– za prevoz blaga z javnega letališča in na javno letališče, 

če pride do nesreče letala ali če mora letalo pristati v sili ali če 
so odpovedane letalske linije,

– za prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove 
prikolice,

– za prevoz posmrtnih ostankov,
– za prevoz blaga pri selitvi v ustreznih posebnih vozilih,
– za prevoz poštnih pošiljk,
– za prevoz eksponatov, namenjenih za sejme in raz-

stave,
– za prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gledali-

ške, glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave 
ali za filmska, radijska in televizijska snemanja,

– za prevoz mrtvih živali, razen če gre za industrijsko 
predelavo,

– za prevoz čebel in ribjega podmladka,
– za prevoz medicinskega in drugega materiala kot po-

moč ob naravnih nesrečah in za prevoz blaga v humanitarne 
namene,

– za prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarjena 
vozila in prevzamejo prevoz blaga iz pokvarjenih vozil,

– za vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil 
(servisna remontna vozila),

– za prevoz tovorov izključno v reklamne namene ali za 
pouk,

– za vozila z nosilnostjo do 3500 kg ali največjo dovoljeno 
maso do 6000 kg,

– za vozila, ki izvajajo kombinirani prevoz blaga skladno 
z mednarodnimi pogodbami in predpisi, ki urejajo kombinirani 
prevoz.

(2) Za prevoz iz prejšnjega odstavka mora imeti voznik v 
vozilu dokument, iz katerega je razvidno, da gre za enega od 
navedenih prevozov.

106. člen
(prepoved vožnje tujemu prevozniku)

Inšpektorat, pristojen za področje prometa, lahko zača-
sno prepove tujemu prevozniku vožnjo po cestah v Republiki 
Sloveniji, če prevaža blago v nasprotju z zakonom ali medna-
rodno pogodbo in se ugotovi, da je to storil dvakrat ali večkrat. 
Prepoved se izreče za čas od treh do dvanajst mesecev. Ko 
se prepoved izreče prvič, se lahko izreče največ za šest mese-
cev. Nadzorni organi morajo obvestiti inšpektorat, pristojen za 
področje prometa, če ugotovijo, da je tuji prevoznik dvakrat ali 
večkrat prevažal blago v nasprotju z zakonom ali mednarodno 
pogodbo.
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107. člen
(uporaba vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez voznika)

(1) Republika Slovenija na svojem ozemlju dovoljuje upo-
rabo motornih vozil, ki so jih najela podjetja, ki imajo sedež v 
drugi državi članici Skupnosti, zaradi prevoza med državami 
članicami Skupnosti, če:

– je vozilo registrirano v državi, kjer je ustanovljen oziro-
ma ima sedež najemnik vozila in je dano v promet v skladu s 
predpisi te države članice;

– se pogodba nanaša le na najem vozila brez voznika in 
ji ni priložena pogodba o delu, sklenjena z istim podjetjem o 
voznem in spremljevalnem osebju;

– najeto vozilo uporablja le najemnik v času trajanja na-
jemne pogodbe;

– najeto vozilo vozi le osebje najemnika;
– so dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 

prve, druge, tretje in četrte alineje v vozilu.
(2) Dokumenti iz pete alineje prejšnjega odstavka so:
– najemna pogodba ali overjen izpis iz te pogodbe, v 

katerem so navedeni zlasti ime najemodajalca, ime najemnika, 
datum in veljavnost pogodbe ter identifikacijski podatki vozila;

– če voznik ni oseba, ki je najela vozilo, pogodba o zapo-
slitvi voznika ali overjen izpis iz te pogodbe, v katerem so nave-
deni zlasti ime delodajalca, ime delavca ter datum in veljavnost 
pogodbe o zaposlitvi ali novejši plačilni list.

(3) Dokumenti iz prejšnjega odstavka se lahko nadome-
stijo z enakovrednim dokumentom, ki ga izdajo pristojni organi 
države članice.

VII. KABOTAŽA

1. Kabotaža pri prevozu potnikov

108. člen
(kabotaža pri mednarodnem prevozu potnikov)

(1) Prevoznik Skupnosti lahko opravlja kabotažo v Re-
publiki Sloveniji v skladu z Uredbo 1073/2009/ES. Kabotaže 
z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedežev, ni 
dovoljeno izvajati.

(2) Tuji prevoznik sme opravljati kabotažo v mednarodnem 
cestnem prevozu potnikov le, če tako določa mednarodna pogod-
ba ali če ministrstvo izda dovoljenje za izvajanje kabotaže.

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izdati, če je 
zaradi pomanjkanja ustreznih prevoznih zmogljivosti v državi 
nujno, da prevoz opravi tuji prevoznik.

2. Kabotaža pri prevozu blaga

109. člen
(opravljanje kabotaže)

(1) Prevoznik Skupnosti lahko pri prevozu blaga v ce-
stnem prometu opravlja kabotažo na območju Republike Slo-
venije v skladu z Uredbo 1072/2009/ES in predpisi, ki jih izda 
Republika Slovenija za izvajanje te uredbe. Kabotaže z vozili 
največje dovoljene mase do 3,5 t ni dovoljeno izvajati.

(2) Tuji prevoznik lahko opravi kabotažo na območju Re-
publike Slovenije le, če dobi za tak prevoz posebno dovoljenje. 
Vloga za dovoljenje se vloži pri pristojnem organu države, v kate-
ri ima tuji prevoznik sedež. Po prejemu te vloge izda ministrstvo 
posebno dovoljenje, če je zaradi pomanjkanja ustreznih prevo-
znih zmogljivosti v državi nujno, da prevoz opravi tuji prevoznik.

VIII. UKREPI OB KRIZI NA TRGU

110. člen
(ukrepi ob krizi na trgu prevoznih storitev)

(1) Ukrepe ob krizi in resnih motnjah na trgu storitev 
prevoza blaga zaradi kabotaže prevoznikov Skupnosti ureja 
Uredba Sveta 3916/90/EGS.

(2) Ob krizi in resnih motnjah na trgu storitev prevoza 
potnikov in blaga v Republiki Sloveniji zaradi izvajanja kabota-
že tujih prevoznikov lahko Vlada Republike Slovenije sprejme 
potrebne zaščitne ukrepe za zaščito domačih prevoznikov. 
Zaščitni ukrepi se sprejmejo za ublažitev krize, in sicer največ 
za obdobje šestih mesecev, ki se lahko podaljša samo enkrat.

(3) Vlada Republike Slovenije v primeru iz prvega in 
drugega odstavka ustanovi poseben krizni odbor, sestavljen 
iz predstavnikov ministrstva, ministrstva, pristojnega za delo, 
ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, in predstavnikov pre-
voznikov. Krizni odbor, ki ga vodi ministrstvo, predlaga vladi 
ukrepe za odpravo krize na trgu prevoznih storitev.

(4) Kot kriza na trgu prevoznih storitev iz drugega od-
stavka tega člena se za uporabo tega zakona šteje, kadar gre 
za nedvomno preveliko ponudbo prevoznih storitev na trgu 
cestnega prevoza potnikov in blaga na dolgi rok in je ogrožen 
obstoj večjega števila domačih prevoznikov na področju cestnih 
prevozov potnikov ali blaga v Republiki Sloveniji ter je očitno, 
da v krajšem času ni mogoče pričakovati izboljšanja.

(5) Krizni odbor sodeluje z drugimi državami oziroma or-
ganizacijami ali postane del širšega medvladnega sodelovanja.

(6) Na podlagi izvajanja vzajemnosti pri opravljanju med-
narodnih prevozov potnikov in blaga med posameznimi drža-
vami, ki niso članice Skupnosti, lahko minister predlaga Vladi 
Republike Slovenije takojšnje sprejetje ukrepov za doseganje 
vzajemnosti med sodelujočimi državami, ki niso članice Sku-
pnosti.

110.a člen
(tridesetdnevni plačilni rok)

(1) Voznina za prevoz blaga in potnikov se določi s prevo-
zno pogodbo, splošnimi prevoznimi pogoji ali na drug običajen 
način.

(2) Rok za plačilo voznine je trideset dni od datuma izdaje 
računa, vendar ne več kot šestdeset dni po opravljeni storitvi.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se s prevozno pogodbo 
lahko dogovori krajši plačilni rok.

(4) Če s pogodbo ni posebej določen plačilni rok, velja za 
plačilo rok, ki je določen v drugem odstavku tega člena.

(5) Če naročnik ne plača prevoza v določenem roku, za 
plačilo voznine skupaj z naročnikom odgovarja pošiljatelj ali 
prejemnik, ki ni hkrati naročnik prevoza. Pošiljatelj ali prejemnik 
je dolžan plačati voznino v tridesetih dneh od prejema poziva 
prevoznika, ki je dejansko opravil prevoz za plačilo voznine, kar 
ta dokaže z ustrezno listino.

(6) Prejšnji odstavek se ne uporablja za fizične osebe.
(7) Če je izdan enotni račun za storitve opravljene v teko-

čem mesecu začne teči rok iz drugega odstavka tega člena po 
zadnji opravljeni storitvi.

IX. AVTOBUSNE POSTAJE IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
TER POSTAJE IN PARKIRIŠČA  

ZA TOVORNA VOZILA IN AVTOBUSE

111. člen
(storitve in opremljenost)

(1) Na avtobusnih postajah se opravljajo sprejem in od-
prava avtobusov ter potnikov, prodaja in predprodaja vozovnic 
ter rezervacije, prevzem in shranjevanje prtljage, dajanje infor-
macij o prevozih in druge storitve, povezane s prevozi potnikov.

(2) V mestnih občinah morajo biti avtobusne postaje vzpo-
stavljene, v drugih občinah pa jo lahko občina vzpostavi, če to 
zahtevajo potrebe uporabnikov prevoza.

(3) Avtobusna postaja mora zagotavljati neovirano gibanje 
funkcionalno oviranih oseb, in nuditi informacije v invalidom 
primernim tehnikam.

(4) Avtobusne postaje opravljajo sprejem in odpravo av-
tobusov v javnem linijskem, posebnem linijskem, občasnem in 
izmeničnem prevozu potnikov v skladu z razpoložljivim številom 
peronov, ki morajo biti ustrezno opremljeni in označeni tako, da 
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je zagotovljena varnost potnikov in drugih oseb, ki se zadržu-
jejo na območju postaje, nemoten prihod in odhod avtobusov 
ter izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka. Za zagotavljanje 
nalog iz tega in prejšnjega odstavka morajo biti organizirane 
ustrezne službe.

(5) Na avtobusnih postajah se lahko opravlja rezervacija 
in prodaja vozovnic samo za registrirane javne linijske prevoze.

(6) Minister pristojen za promet, podrobneje predpiše:
– opremljenost avtobusnih postaj in avtobusnih posta-

jališč,
– pogoje, storitve in način opravljanja storitev,
– dolžnost obveščanja o izvajanju registriranih javnih li-

nijskih prevozov.

112. člen
(opravljanje dejavnosti)

(1) Dejavnost avtobusnih postaj lahko opravlja pravna 
ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. 
Dejavnost se financira iz cene storitev in se opravlja pod tržnimi 
pogoji.

(2) Infrastrukturne objekte in prostore ter njihovo vzdr-
ževanje, namenjeno opravljanju dejavnosti avtobusnih postaj, 
zagotavljajo samoupravne lokalne skupnosti. Infrastrukturne 
objekte za avtobusna postajališča in njihovo vzdrževanje na 
državnih cestah zagotavlja upravljavec državnih cest, na lokal-
nih cestah pa samoupravne lokalne skupnosti.

(3) Infrastrukturne objekte in prostore upravljajo subjekti, 
ki izvajajo dejavnost avtobusnih postaj. Samoupravne lokalne 
skupnosti in izvajalci dejavnosti avtobusnih postaj uredijo med-
sebojne odnose s pogodbo.

112.a člen
(avtobusno postajališče)

(1) Avtobusno postajališče je opremljena in označena pro-
metna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča 
varno vstopanje in izstopanje potnikov.

(2) Avtobusno postajališče mora zagotavljati neovirano 
gibanje funkcionalno oviranih oseb.

(3) Avtobusno postajališče mora imeti obvestilno tablo z 
izvlečki iz voznih redov, ki so jih dolžni namestiti izvajalci jav-
nega linijskega prevoza.

113. člen
(storitve in opremljenost postaj za tovorna vozila  
in javnih parkirišč za tovorna vozila in avtobuse)

(1) Postaja za tovorna vozila opravlja sprejem in odpravo, 
parkiranje in varovanje tovornih vozil ter zagotavlja bivanje in 
nastanitev voznega osebja v skladu s splošnimi pogoji poslo-
vanja.

(2) Javno parkirišče za tovorna vozila in avtobuse zagota-
vlja urejeno in varno parkiranje tovornih vozil in avtobusov ter 
minimalne higienske pogoje za vozno osebje.

(3) Oprema postaj za tovorna vozila in javnih parkirišč 
iz tega člena mora zagotavljati varno in nemoteno izvajanje 
nalog, določenih v tem členu. Pri tem morajo biti upoštevani 
varnost uporabnikov in drugih udeležencev v prometu, mini-
malni standardi glede higienskih pogojev ter varstvo okolja.

(4) Minister predpiše opremljenost in način opravljanja 
storitev postaj in javnih parkirišč za tovorna vozila in avtobuse.

114. člen
(obveznost objave pogojev poslovanja)

(1) Storitve avtobusne postaje oziroma parkirišča za to-
vorna vozila ali za avtobuse so pod enakimi pogoji dostopne 
vsem uporabnikom.

(2) Delovni čas, cenik za opravljanje storitev in splošni 
pogoji poslovanja avtobusne postaje oziroma parkirišča za 
tovorna vozila ali za avtobuse morajo biti objavljeni na vidnem 
mestu.

IX.A SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA

114.a člen
(sredstva iz državnega proračuna)

Sredstva za subvencioniranje prevoza dijakov in študen-
tov se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.

114.b člen
(upravičenec do nakupa subvencionirane  

mesečne vozovnice)
(1) Upravičenec do subvencioniranega prevoza (v nadalj-

njem besedilu: upravičenec) po tem zakonu je vlagatelj, ki ima 
bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in 
se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih 
programih, s statusom:

– dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 
22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izo-
braževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega teh-
niškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

– udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po 
programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobra-
ževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje 
v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

– študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred 
dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješol-
skega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,

in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:
– v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne regi-

strirane dejavnosti;
– vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem 

organu;
– poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor za-

sebnega zavoda.
(2) Pogoj oddaljenosti dveh km od bivališča do kraja izo-

braževanja je določen z razdaljo med krajem bivanja in krajem 
izobraževanja. Razdalja med krajem bivanja in krajem izobra-
ževanja pomeni najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v 
kateri upravičenec biva, do naslova nepremičnine, v kateri se 
upravičenec izobražuje.

(3) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo 
pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo 
od kraja stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naslova 
bivanja med izobraževanjem do kraja izobraževanja in nazaj.

(4) Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do 
naslova bivanja med izobraževanjem pripada upravičencu iz-
ključno vozovnica za deset voženj na mesec.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upra-
vičenec iz tretjega odstavka tega člena pravico do nakupa 
subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, kadar 
za navedeno relacijo ne potrebuje mesečne vozovnice.

(6) Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega 
prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko 
leto. Za zlorabo pravice do subvencioniranega prevoza se štejejo:

– nakup dveh ali več vozovnic za isto relacijo oziroma za 
del relacije;

– ponarejanje dokumentov glede upravičenosti;
– ponarejanje vozovnice;
– uporaba vozovnice z neresničnimi podatki;
– navajanje neresničnih podatkov.
(7) Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik mora 

v primeru kršitve iz prejšnjega odstavka na podlagi odločbe 
ministrstva vrniti neupravičeno obogatitev v višini zneska sub-
vencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve.

(8) Postopek in način vračila subvencije iz prejšnjega 
odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za promet.

114.c člen
(predmet subvencioniranega prevoza)

(1) Upravičenec ima pravico do nakupa subvencionirane 
vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem 
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prometu in železniškem prevozu, razen v mestnem linijskem 
prevozu potnikov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima upravičenec pravico 
do nakupa subvencionirane vozovnice tudi za mestni linijski 
prevoz potnikov tako, kot je to določeno s pogodbo med upra-
vljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, 
pristojnim za promet.

(3) Na izračun subvencije vpliva dolžina relacije, na kateri 
upravičenec potuje. Za določanje višine subvencije se za dol-
žino relacije od kraja bivanja do kraja izobraževanja, upošteva 
razdalja med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu 
oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim po-
stajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca.

(4) Dolžina relacije iz prejšnjega odstavka se razbere iz 
daljinarja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za promet.

114.č člen
(obdobje koriščenja subvencioniranega prevoza)

(1) Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se sub-
vencionirajo prevozi v obdobju od 1. septembra do 30. junija 
tekočega šolskega leta oziroma za študente od 1. oktobra do 
30. junija tekočega študijskega leta.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima upraviče-
nec s statusom študenta v obdobjih od 1. septembra do 30. sep-
tembra in 1. julija do 31. julija tekočega šolskega leta pravico do 
nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj.

(3) Upravičenec se odloči za nakup mesečne, polletne 
ali letne vozovnice. Polletna vozovnica za dijaka se izda za 
obdobji od 1. septembra do 31. januarja in od 1. februarja do 
30. junija oziroma letna vozovnica za obdobje od 1. septembra 
do 30. junija tekočega šolskega leta. Polletna vozovnica za štu-
denta za obdobji od 1. oktobra do 31. januarja in od 1. februarja 
do 30. junija, letna vozovnica pa za obdobje od 1. oktobra do 
30. junija tekočega študijskega leta. Polletna vozovnica za ude-
leženca izobraževanja odraslih se izda za obdobje od 1. sep-
tembra do 31. januarja oziroma od 1. oktobra do 31. januarja in 
od 1. februarja do 30. junija, letna vozovnica pa za obdobje od 
1. septembra do 30. junija oziroma od 1. oktobra do 30. junija 
tekočega šolskega leta.

(4) Subvencionirana vozovnica velja za obdobje, za ka-
tero je izdana, in velja še do konca prvega delovnega dne v 
naslednjem mesecu.

114.d člen
(določitev cene)

(1) Upravičenec plača subvencionirano mesečno, polle-
tno, oziroma letno vozovnico po enotni subvencionirani ceni, 
glede na razred oddaljenosti.

(2) Ne glede na dolžino relacije na kateri upravičenec 
potuje, ima upravičenec iz četrtega odstavka 114.b člena pra-
vico do nakupa subvencionirane vozovnice za deset voženj 
na mesec.

(3) Razlika med polno ceno subvencionirane vozovnice 
in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec, 
predstavlja subvencijo.

(4) Način in metodologijo izračuna polne cene subvenci-
onirane vozovnice in cene, ki jo plača upravičenec, ter razrede 
oddaljenosti predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju 
z ministroma, pristojnima za izobraževanje ter delo in socialne 
zadeve.

114.e člen
(postopek subvencioniranja)

(1) Minister, pristojen za promet, predpiše način in posto-
pek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunava-
nja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter 
izvajanje nadzora nad delom izvajalcev.

(2) Pogoj za poravnavo subvencije za izvajanje subvenci-
oniranega prevoza dijakov in študentov, je sklenjena pogodba 
med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci.

114.f člen
(strokovni nadzor)

Nadzor nad izvajalci glede namenske, gospodarne in 
učinkovite rabe javnih sredstev ter pogodbenih obveznosti 
opravlja ministrstvo, pristojno za promet.

X. NOTRANJA KONTROLA
(črtano)

115. člen
(črtan)

XI. STAVKE

116. člen
(opravljanje prevozov potnikov in blaga ob stavki)

(1) Domači prevozniki, ki izvajajo prevoze potnikov v 
cestnem prometu, morajo med stavko zagotoviti izvajanje 
mednarodnega linijskega prevoza potnikov, ki je določen z 
mednarodnimi pogodbami, v javnem linijskem prevozu potni-
kov v notranjem prometu pa prevoz dnevne migracije potnikov 
(prevozi na delo in v šolo itd.).

(2) Domači prevozniki, ki izvajajo prevoz blaga v cestnem 
prometu, morajo med stavko zagotoviti nemoteno izvajanje 
prevozov živih živali, hitro pokvarljivega blaga, življenjskih po-
trebščin, nevarnih snovi in humanitarnih ter drugih vrst pomoči 
ob naravnih in drugih nesrečah.

XII. POOBLASTILA INŠPEKCIJSKIH IN DRUGIH 
NADZORNIH ORGANOV

117. člen
(nadzorni in prekrškovni organi)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo 
prometni inšpektorat, tržni inšpektorat, carinski organi in poli-
cija, in sicer:

– inšpektorat, pristojen za področje prometa, izvaja nad-
zor nad izvajanjem vseh določb tega zakona in opravlja nadzor 
na cesti ter na sedežu prevoznikov in izvajalcev;

– carinski organi so pooblaščeni, da na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije preverjajo, ali imajo domači prevozniki, 
prevozniki Skupnosti in tuji prevozniki pri opravljanju prevozov 
v cestnem prometu dovolilnice, dovoljenja, druge dokumente 
in listine, predpisane v tem zakonu, predpisih Skupnosti in 
mednarodnih sporazumih. Carinski organi opravljajo tudi nad-
zor nad izvajanjem določb enajstega in dvanajstega odstavka 
102. člena zakona na sedežu in v drugih poslovnih prostorih 
oseb, navedenih v tem členu;

– policija izvaja nadzor na cesti, in sicer nad določbami 
tega zakona, ki urejajo licenco Skupnosti, dovolilnice in dovolje-
nja za prevoz potnikov in blaga, ki jih mora imeti tuji prevoznik 
ali prevoznik Skupnosti, kabotažo ter dokumenti, ki jih mora 
imeti voznik med vožnjo v vozilu;

– tržni inšpektorat in finančna uprava izvajata nadzor nad 
izvrševanjem določb 57. člena tega zakona, ki določa uporabo 
taksimetra. Tržni inšpektorat nadzira, ali je v vozilu vgrajen 
taksimeter pregledan v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje. 
Finančna uprava nadzira, ali se vgrajeni taksimeter uporablja 
v skladu z določbami 57. člena tega zakona, razen v delu, za 
katerega je pristojen tržni inšpektorat;

– občinski oziroma medobčinski inšpektorat izvaja nadzor 
nad izvrševanjem določbe drugega odstavka 57.b člena tega 
zakona.

(2) Carinski organi in policija so v okviru pristojnosti iz pr-
vega odstavka tega člena pooblaščeni, da začasno odvzamejo 
dokumente, s katerimi se je pri opravljanju prevoza izkazal 
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voznik prevoznika, če dvomijo o njihovi originalnosti, če niso 
ustrezni, pravilno izpolnjeni ali če voznik ne spoštuje pogojev, 
navedenih v dokumentu. Za začasno odvzete dokumente se 
izda potrdilo, skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu pa 
se pošljejo inšpektoratu, pristojnemu za področje prometa, ali 
pristojnemu organu za izvedbo nadaljnjega postopka.

(3) Nadzorni in prekrškovni organi po tem zakonu lahko 
dostopajo za potrebe vodenja postopkov do podatkov v nacio-
nalnem elektronskem registru, navedenih v podtočkah e) in f) 
2. točke 16. člena Uredbe 1071/2009/ES.

118. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega 
zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja in-
špektorat, pristojen za področje prometa. Neposredne naloge 
inšpekcijskega nadzorstva izvajajo inšpektorji za cestni promet 
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).

(2) Nadzor nad opravljanjem prevozov v cestnem prometu 
se opravlja na sedežu in drugih poslovnih prostorih prevoznika 
ali pri opravljanju prevozov, pri čemer imajo inšpektorji pravico 
ustaviti in pregledati vozilo. V ta namen uporabljajo označena 
službena vozila in posebno tehnično ter svetlobno opremo.

(3) Zaradi izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka mora 
voznik ustaviti na mestu, ki ga odredi inšpektor z dajanjem 
predpisanih znakov, na način in po postopku, ki ga predpiše 
minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

(4) Pregled vozila pomeni pregled prevoznega sredstva 
in blaga, ki se vozi v ali na njem. V primeru pregleda blaga, 
ki se vozi v prevoznem sredstvu in je obeleženo s carinskimi 
oznakami, je treba obvestiti finančno upravo.

(5) Lastnik oziroma oseba, ki vozilo poseduje ali ga upo-
rablja, ima pravico biti navzoč pri pregledu.

119. člen
(pogoji za inšpektorja)

(1) Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko strokov-
no izobrazbo ustrezne smeri, vsaj pet let delovnih izkušenj in 
strokovni izpit za inšpektorja. Za posamezna področja nadzora 
mora izpolnjevati tudi druge posebne pogoje in funkcionalna 
znanja, določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

(2) Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita za 
inšpektorja predpiše minister, pristojen za promet.

120. člen
(naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Inšpektor lahko pri opravljanju inšpekcijskega nadzora:
1. odredi odpravo kršitev zakona in drugih predpisov s 

področja prevozov v cestnem prometu v določenem roku;
2. prepove izvajanje konkretnega prevoza in nadaljnjih 

prevozov, če ugotovi, da se ta opravlja brez dovoljenja skupno-
sti, licence Skupnosti, licence ali brez z zakonom predpisanega 
dovoljenja, registriranega voznega reda oziroma koncesije;

3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, 
če ugotovi, da prevoznik nima dovoljenja Skupnosti, licence 
Skupnosti ali licence, ali z zakonom predpisanega dovoljenja, 
dokler ugotovljene nepravilnosti niso odpravljene;

4. lahko prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem 
prometu, če ugotovi, da prevoznik ni označil in opremil vozil 
v skladu z določbami tega zakona in predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi;

5. lahko odredi odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
avtobusni postaji, pomembnejšem avtobusnem postajališču ali 
avtobusnem postajališču; če je v nevarnosti življenje ali zdravje 
ljudi, pa lahko prepove njihovo uporabo;

6. odredi druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo 
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.

(2) Če inšpektor ugotovi, da zavezanec ne spoštuje iz-
rečene prepovedi inšpektorja in nadaljuje oziroma ponavlja 
kršitve, lahko začasno odvzame vozilo, s katerim zavezanec 

krši predpise. Inšpektor se lahko odloči, da namesto vozila 
odvzame prometno dovoljenje in/ali registrske tablice vozi-
la. Odvzem traja do takrat, ko zavezanec izpolni odredbe in 
pogoje iz odločbe inšpektorja. Začasno odvzeto vozilo se na 
stroške kršitelja odpelje in hrani na ustrezno varovanem mestu. 
Inšpektor lahko odvzame tudi druge predmete, s katerimi je 
bila storjena kršitev predpisov ali so bili uporabljeni pri kršitvi.

(3) Namesto odvzema iz prejšnjega odstavka lahko in-
špektor pozove kršitelja, da določi mesto, kjer bo vozilo parki-
rano med trajanjem tega ukrepa. Vozilo mora biti med trajanjem 
ukrepa na tem mestu in se ne sme premikati. O vsaki namera-
vani spremembi lokacije vozila oziroma o morebitni odsvojitvi 
mora zavezanec obvestiti inšpektorja.

(4) Če inšpektor ugotovi, da se prevoznik ali voznik izka-
zuje z licenco, licenco Skupnosti ali dovoljenjem Skupnosti ali 
izvodom licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti, 
ki jim je potekla veljavnost ali so bili preklicani oziroma izdani 
drugemu prevozniku, licenco, licenco Skupnosti ali dovoljenje 
Skupnosti odvzame in pošlje izdajatelju. O odvzemu se izda 
potrdilo.

(5) Če inšpektor ugotovi, da se prevoznik ali voznik iz-
kazuje z licenco, licenco Skupnosti ali dovoljenjem Skupnosti, 
dovoljenjem ali dovolilnico oziroma drugim dokumentom, ki 
ga mora imeti v vozilu skladno z določbami tega zakona in za 
katerega obstaja utemeljen dvom o njegovi pristnosti, oziroma 
če voznik ne spoštuje pogojev iz dovoljenja oziroma dovolilnice 
ali ga zlorablja, se mu ta dokument začasno odvzame. Začasni 
odvzem lahko traja do ugotovitve pristnosti dokumenta, vendar 
največ do 60 dni. O začasnem odvzemu se izda potrdilo. Doku-
mente, ki se začasno odvzamejo zaradi nespoštovanja pogojev 
ali zlorabe, se pošlje izdajatelju licence, ki jih po končanem 
postopku vrne lastniku dokumenta.

(6) Inšpektor ima pravico pridobiti podatke o pravnih ose-
bah, samostojnih podjetnikih posameznikih ter njunih odgovor-
nih in pooblaščenih osebah, voznikih, podatke o lastniku vozil 
in vozilih ter druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v 
zvezi s kršitvami tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi. V ta namen ima inšpektor pravico od oseb zahtevati 
dokument, s katerim te dokazujejo svojo identiteto.

(7) Inšpektorju je treba na njegovo zahtevo dostaviti po-
slovne knjige, listine in druge dokumente ter posredovati zah-
tevane podatke v roku, ki ga določi inšpektor. Pri opravljanju 
inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor, ne glede na delovni 
čas, pravico vstopiti v poslovne prostore ali objekte in pregle-
dati poslovne knjige, računalniške baze podatkov, pogodbene 
listine in druge dokumente v zvezi s prevozi, pri pravnih in 
fizičnih osebah, ki so pošiljatelji, prejemniki blaga, prevozniki 
oziroma organizatorji prevoza ali špediterji. Navedene osebe 
morajo inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva.

121. člen
(izdaja odločbe o izrečenem ukrepu)

Če inšpektor izreče katerega od ukrepov ali prepovedi iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, izda pisno odločbo o tem 
ukrepu v osmih dneh od ustnega izreka ukrepa osebi, na katero 
se ukrep nanaša.

122. člen
(nadzor in koordinacija nadzora)

(1) Organi iz prvega odstavka 117. člena tega zakona 
opravljajo nadzor nad izvajanjem določb tega zakona na ce-
lotnem ozemlju Republike Slovenije samostojno in v skupnih 
akcijah.

(2) Koordinacijo in načrtovanje stalnega nadzora v no-
tranjosti Republike Slovenije opravlja inšpektorat, pristojen za 
področje prometa, ki od vseh organov, pristojnih za nadzor, tudi 
zbira in obdeluje podatke o opravljenih nadzorih in ugotovljenih 
kršitvah tega zakona. Vsi pristojni organi morajo prometnemu 
inšpektoratu poslati poročila o opravljenih skupnih nadzorih in 
izvedenih ukrepih.
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(3) Način nadzora in koordinacije med nadzornimi organi 
natančneje določi Vlada Republike Slovenije.

123. člen
(evidenca nadzorov)

(1) Inšpektorat, pristojen za področje prometa, vodi evi-
denco o opravljenih nadzorih v skladu s tem zakonom in 
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji 
podatki:

– datum in kraj opravljenega nadzora,
– ime oziroma firma in sedež osebe, ki ji je bil izrečen 

ukrep v postopku inšpekcijskega nadzora,
– število kontroliranih vozil in voznikov,
– število in struktura ugotovljenih kršitev (predpis in člen).

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

124. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 8.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ali posameznik, ki opravi ali opravlja prevoz potnikov 
ali blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu:

– brez licence (19. člen),
– v nasprotju z izdano licenco (19. člen),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 

1072/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 

1072/2009/ES),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 

1073/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 

1073/2009/ES),
– brez potrdila za prevoze za lastne potrebe (peti odsta-

vek 5. člena Uredbe 1073/2009/ES).
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za pre-

kršek tudi upravljavec prevozov pravne osebe, upravljavec 
prevozov samostojnega podjetnika posameznika ali upravlja-
vec prevozov posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost:

– brez licence (19. člen),
– v nasprotju z izdano licenco (19. člen tega zakona),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 

1072/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 

1072/2009/ES),
– brez veljavne licence Skupnosti (4. člen Uredbe 

1073/2009/ES),
– v nasprotju z izdano licenco Skupnosti (4. člen Uredbe 

1073/2009/ES),
– brez potrdila za prevoze za lastne potrebe (peti odsta-

vek 5. člena Uredbe 1073/2009/ES).
(3) Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posa-

meznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se 
kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma po-
sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

125. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek tuja pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ali posameznik, ki:

1. na območju Republike Slovenije izvaja ali izvede kabo-
tažo v nasprotju s 108. in 109. členom tega zakona;

2. opravlja ali opravi mednarodni prevoz blaga brez dovo-
lilnice (102., 103. in 104. člen).

(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje voznik 
tuje pravne oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

125.a člen
(prekrški)

(1) Z globo od 375 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 
določbo enajstega odstavka 102. člena tega zakona.

(2) Z globo od 375 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 
določbo dvanajstega odstavka 102. člena tega zakona.

(3) Z globo od 375 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samo-
stojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega 
ali drugega odstavka.

(4) Z globo od 150 do 750 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena.

126. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.250 do 2.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki:

1. omogoči uporabo svoje licence, licence Skupnosti ali 
dovoljenja Skupnosti oziroma njihovega izvoda drugi pravni 
osebi, fizični osebi, ki samostojno opravlja dejavnost, ali sa-
mostojnemu podjetniku posamezniku ali uporablja tujo licenco, 
licenco Skupnosti ali dovoljenje Skupnosti oziroma njihov izvod 
(29. člen tega zakona, 4. člen Uredbe 1072/2009/ES in 4. člen 
Uredbe 1073/2009/ES);

2. opusti prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 
na liniji, za katero ima koncesijo in registriran vozni red (prvi 
odstavek 49. člena);

3. opravlja linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem 
prometu brez koncesije (50. člen);

4. opravlja posebni linijski prevoz potnikov v notranjem 
cestnem prometu v nasprotju s 54. členom tega zakona;

5. opravlja občasne prevoze potnikov v notranjem ce-
stnem prometu v nasprotju s 55. členom;

6. opravlja ali opravi mednarodni linijski prevoz potnikov 
brez izvirnika dovoljenja ali dovoljenja Skupnosti (61., 62., 63., 
66. člen tega zakona in 6. člen Uredbe 1073/2009/ES);

7. omogoči uporabo svojega dovoljenja ali dovoljenja Sku-
pnosti za mednarodni linijski prevoz potnikov drugi pravni ose-
bi, fizični osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku ali 
uporablja tuje dovoljenje ali dovoljenje Skupnosti (62., 63. člen 
tega zakona in 6. člen Uredbe 1073/2009/ES);

8. opravlja posebni linijski prevoz potnikov v mednaro-
dnem cestnem prometu na območju Republike Slovenije v na-
sprotju z Uredbo 1073/2009/ES in Uredbo Komisije 2121/98/ES 
(73. člen);

9. brez dovolilnice ali izpolnjene ustrezne potniške spre-
mnice opravlja občasne oziroma brez dovoljenja opravlja izme-
nične prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prometu (74., 
75., 76. člen tega zakona in 12. člen Uredbe 1073/2009/ES);

10. ne zagotavlja upravljanja prevozov v skladu s 4. čle-
nom Uredbe 1071/2009/ES;

11. ne zagotovi opravljanja prevozov potnikov ali blaga 
v cestnem prometu med stavko v skladu s 116. členom tega 
zakona;

12. ne ravna po izrečenem ali izdanem ukrepu ali prepo-
vedi inšpektorja (120. člen).

(2) Z globo od 500 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek 
tudi upravljavec prevozov pravne osebe, upravljavec prevozov 
samostojnega podjetnika posameznika ali upravljavec prevo-
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zov posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posa-
meznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se 
kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma po-
sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

127. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 750 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek 
domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posame-
znik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:

1. opravlja prevoze v cestnem prometu in v vozilu nima 
izvoda svoje licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti 
oziroma potrdila o opravljanju mednarodnih prevozov oseb za 
lastne potrebe (33., 34., 82. člen tega zakona, šesti odstavek 
4. člena Uredbe 1072/2009/ES in tretji odstavek 4. člena Ured-
be 1073/2009/ES);

2. da v upravljanje oziroma vožnjo avtobus ali tovorno vozilo 
vozniku, ki ni strokovno usposobljen ali ni zadosti star (38. člen);

3. ne zagotovi uporabe taksimetra na način, da se le-ta 
uporablja v skladu z njegovim namenom, in sicer tako, da je za 
posameznega potnika ali povezane skupine potnikov taksime-
ter vključen od začetka do konca vožnje, da se cena prevoza 
izračuna na osnovi prevožene razdalje ter da sta taksimeter 
in obvestilo o maksimalni tarifi nameščena tako, da sta vidna 
uporabnikom prevoza. (57. člen);

4. če v vozilu nima izvirnika dovoljenja za opravljanje linij-
skih ali izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem 
prometu (66., 75. člen tega zakona in šesti odstavek 6. člena 
Uredbe 1073/2009/ES);

5. brez dovoljenja začasno prekine ali trajno ustavi prevoz 
potnikov na mednarodni liniji (72. člen tega zakona in 11. člen 
Uredbe 1073/2009/ES);

6. upravljalec avtobusne postaje ne opravlja nalog iz 
111. člena tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktov;

7. opravlja stalne izvenlinijske prevoze – shuttle prevoze v 
nasprotju z določbami prvega do četrtega odstavka 57.a člena 
tega zakona;

8. uporablja najeta motorna vozila za prevoz blaga v na-
sprotju z določbami 33.a in 107. člena tega zakona.

(2) Z globo od 250 do 500 eurov se kaznuje za prekršek 
tudi upravljavec prevozov pravne osebe, upravljavec prevozov 
samostojnega podjetnika posameznika ali upravljavec prevo-
zov posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posa-
meznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se 
kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma po-
sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo 210 eurov se kaznuje voznik, ki stori prekršek 
iz 1., 3., 4., 5. in 7. točke prvega odstavka tega člena.

128. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 210 do 625 eurov se kaznuje za prekršek 
domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posame-
znik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:

1. v predpisanem roku izdajatelja licence ne obvesti o 
spremembi podatkov, ki so vezani na pogoje za izdajo licen-
ce (30. člen tega zakona in peti odstavek 11. člena Uredbe 
1071/2009/ES);

2. v predpisanem roku po prejemu dokončne odločbe o 
preklicu in odvzemu licence skupaj z vsemi izvodi licence ne 
vrne izdajatelju (32. člen);

3. voznik, ki ni državljan ene od držav članic Skupnosti, 
v vozilu nima potrdila v skladu z Uredbo Sveta 1072/2009/ES, 
da ta voznik dela pri prevozniku v skladu z zakoni ali drugimi 
predpisi o pogojih zaposlitve in poklicnega usposabljanja voz-
nikov (33. člen);

4. voznega reda ne objavi v skladu s 45. in 71. členom 
tega zakona;

5. ne opravlja notranjega prevoza potnikov v skladu z 
voznim redom (45. člen);

6. o začasni prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne 
obvesti javnosti po sredstvih javnega obveščanja, pristojnega 
organa in pristojne inšpekcije (49. in 71. člen);

7. v predpisanem roku o sklenitvi pogodbe o prevozu 
potnikov v posebnem linijskem prevozu ne obvesti ministrstva 
(54. člen);

8. ne opravlja ali ne opravi mednarodnega linijskega pre-
voza potnikov v skladu s potrjenim cenikom, voznim redom in 
itinerarjem (67. in 68. člen);

9. upravljavec avtobusne postaje oziroma postaje (javne-
ga parkirišča) za tovorna vozila ali avtobuse na vidnem mestu 
ne objavi delovnega časa, cenika in splošnih pogojev poslova-
nja (114. člen tega zakona);

10. inšpektorju ne predloži zahtevanih podatkov, pisnega 
pojasnila ali izjave v roku, ki ga določi inšpektor, ali če inšpek-
torju ne omogoči nemotenega opravljanja nadzorstva ali mu ne 
dostavi poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov, če 
inšpektor to zahteva (120. člen);

11. pri opravljanju linijskih prevozov potnikov v notranjem 
cestnem prometu nima kopije veljavnega voznega reda za 
linijo, na kateri takrat opravlja prevoz, oziroma možnosti njego-
vega izpisa (prvi odstavek 49. člena);

12. pri opravljanju občasnega prevoza potnikov nima 
dokazila o občasnem prevozu potnikov (drugi odstavek 55. čle-
na);

13. pri opravljanju posebnega linijskega prevoza potnikov 
nima dovoljenja organa JPP (tretji odstavek 54. člena);

14. pri opravljanju prevoza na klic nima dovoljenja organa 
JPP (drugi in tretji odstavek 57.b člena).

(2) Z globo od 210 do 420 eurov se kaznuje za prekršek 
tudi upravljavec prevozov pravne osebe, upravljavec prevozov 
samostojnega podjetnika posameznika ali upravljavec prevo-
zov posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posa-
meznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se 
kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma po-
sameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

129. člen
(prekrški)

Z globo od 600 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek 
voznik tujega prevoznika ali prevoznika Skupnosti, ki ne izpolni 
pravilno dovolilnice za mednarodni prevoz blaga ali potnikov v 
cestnem prometu (tretji odstavek 78. člena in 103. člen).

130. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 420 do 850 eurov se kaznuje za prekršek 
domača pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če 
vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu, nimajo 
oznak in opreme, kot so določene s predpisom, izdanim na 
podlagi tega zakona (peti odstavek 33. člena in peti odstavek 
57.a člena).

(2) Z globo od 210 do 420 eurov se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba domače pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena.
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(3) Če je ista fizična oseba hkrati samostojni podjetnik 
posameznik in odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika, se kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik.

131. člen
(prekrški)

Z globo od 170 do 420 eurov se kaznuje za prekršek 
voznik:

1. če med vožnjo pri sebi nima vozniškega dovoljenja, v 
katerem je vpisana pridobljena temeljna kvalifikacija, ali izka-
znice o vozniških kvalifikacijah (33. in 42. člen);

2. če na zahtevo pristojnega inšpektorja, pooblaščene 
uradne osebe finančne uprave in policista ne izroči na vpogled 
zahtevanih dokumentov ali če inšpektorju ne omogoči pregleda 
opreme, oznak in tovora (33. in 120. člen);

2.a če med vožnjo v vozilu nima dokumentov iz 33. člena 
(razen dokumenta iz 1. točke tega člena);

3. če pri opravljanju linijskih prevozov pravočasno ne ob-
vesti o zamudi najbližje avtobusne postaje (47. člen);

4. če ustavlja ali ustavi zunaj mest postankov, ki so dolo-
čeni v voznem redu, ali nima s seboj voznega reda ali vozi v 
nasprotju z voznim redom (45. in 49. člen);

5. če potniška spremnica v mednarodnem cestnem pro-
metu ni pravilno izpolnjena (76. člen);

6. če med vožnjo v vozilu nima dokazil oziroma dokumen-
tov iz 33.a člena, devetega odstavka 95. člena in 107. člena 
tega zakona;

7. če na znak inšpektorja ne ustavi vozila (118. člen).

131.a člen
(prekršek)

(1) Z globo od 5.000 do 7.500 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v na-
sprotju z določbo drugega odstavka 110.a člena tega zakona 
in v pogodbi določi daljši rok.

(2) Z globo 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostoj-
nega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Z globo od 500 do 750 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

131.b člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.750 do 4.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki 
opravlja samostojno dejavnost, ki ravna v nasprotju s predpi-
sanim načinom:

– poročanja in postopkom izvajanja subvencioniranega 
prevoza (114.e člen);

– obračunavanja najkrajše razdalje med avtobusnima 
postajališčema in razreda oddaljenosti (114.c člen);

– obračunavanja subvencije (114.d člen).
(2) Z globo od 400 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek 

odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samo-
stojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

131.c člen
(prekršek)

(1) Z globo od 400 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izvaja 
rednega usposabljanja v skladu s tretjim odstavkom 41. člena 
tega zakona in v skladu s predpisom, izdanim na podlagi 
43. člena tega zakona.

(2) Z globo od 400 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostoj-

nega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

132. člen
(prekršek)

Z globo 40 eurov se kaznuje potnik, če na zahtevo pristoj-
nega inšpektorja ne predloži v pregled vozovnice (46. člen).

133. člen
(postopek o prekršku zoper prevoznika s sedežem  

ali podružnico zunaj Republike Slovenije)
Če prekršek, določen v tem zakonu, stori pravna ali fizič-

na oseba ali voznik te pravne ali fizične osebe, ki nima sedeža 
ali podružnice v Republiki Sloveniji, se šteje, da je zastopnik 
tuje pravne ali fizične osebe voznik vozila, s katerim je bil 
storjen prekršek.

133.a člen
(prekršek)

(1) Z globo od 5.000 do 25.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, ki ravna v na-
sprotju s petim odstavkom 17. člena tega zakona.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekr-
šek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 500 do 750 eurov se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Zakon o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2 (Ura-
dni list RS, št. 131/06) vsebuje naslednje prehodne in konč-
ne določbe:

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

134. člen
(izdaja izvršilnih predpisov)

Podzakonski predpisi, določeni s tem zakonom, morajo 
biti izdani v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

135. člen
(začasno vodenje evidence)

Do vzpostavitve enotne centralne evidence iz 17. člena 
tega zakona, ki jo vodi ministrstvo za promet, vodita evidence, 
navedene v prvem do šestem odstavku 16. člena tega zakona, 
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije, 
evidence in registre, navedene v sedmem do desetem odstav-
ku 16. člena tega zakona, pa vodi direkcija, vendar najdlje do 
poteka roka iz 32. člena Zakona o gospodarskih zbornicah 
(Uradni list RS, št. 60/06).

136. člen
(javno pooblastilo)

(1) Javno pooblastilo iz 5. člena tega zakona podeli mi-
nister v devetih mesecih po uveljavitvi predpisa iz drugega 
odstavka 7. člena tega zakona.

(2) Nosilec javnega pooblastila začne upravne naloge 
na podlagi javnega pooblastila izvajati s potekom roka iz 
32. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, 
št. 60/06), do takrat pa opravljata naloge izdajatelja licenc in 
delivca dovolilnic Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna 
zbornica Slovenije v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo).
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(3) V roku iz prejšnjega odstavka morata Gospodarska 
zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije prenesti na no-
silca javnega pooblastila iz 5. člena tega zakona vse evidence 
in dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje upravnih nalog na 
podlagi javnega pooblastila.

137. člen
(dovolilnice in veljavnost licenc)

(1) Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona ozi-
roma na dan, ko začne nosilec javnega pooblastila izvajati 
upravne naloge na podlagi javnega pooblastila v skladu z dru-
gim odstavkom prejšnjega člena, določen letni načrt dodelitve 
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, 
obdržijo določeni načrt in lahko dovolilnice še vedno prejemajo.

(2) Domači prevozniki, ki ob uveljavitvi tega zakona ozi-
roma na dan, ko začne nosilec javnega pooblastila izvajati 
upravne naloge na podlagi javnega pooblastila v skladu z dru-
gim odstavkom prejšnjega člena že imajo licenco za opravljanje 
dejavnosti prevoza, ta licenca in njeni izvodi veljajo do izteka 
njene veljavnosti. Ob vložitvi vloge za izdajo nove licence ali 
novih izvodov licence v skladu s tem zakonom morajo izpolnje-
vati pogoje, kot jih določa ta zakon.

(3) Do uveljavitve predpisa iz šestega odstavka 28. člena 
tega zakona se za izdajo licence ali izvodov licence po tem 
zakonu uporabljajo obrazci, predpisani s predpisom iz četrte 
alineje četrtega odstavka 141. člena tega zakona, s tem da se 
v obrazcih rubrika »registrska oznaka« in rubrika »znamka in 
tip vozila« prečrtata.

138. člen
(pridobljene pravice odgovornih oseb)

(1) Za pridobitev strokovne usposobljenosti odgovornih 
oseb za prevoze se do uveljavitve predpisa iz tretjega odstavka 
23. člena tega zakona uporablja Pravilnik o pogojih za pridobi-
tev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku 
njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih 
licencah (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97, 76/97 in 82/98) ter 
Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o 
postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence 
za prevoze v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 33/96, 61/97, 
15/98 in 29/99).

(2) Za odgovorne osebe, ki so opravile preizkus strokovne 
usposobljenosti v skladu s pravilnikoma iz prejšnjega odstavka, 
se šteje, da izpolnjujejo pogoj strokovne usposobljenosti za 
odgovorne osebe v skladu s tem zakonom.

139. člen
(uporaba členov glede strokovne usposobljenosti voznikov)

(1) Zahteve tega zakona o pridobitvi temeljnih kvalifikacij 
in rednega usposabljanja voznikov (35. do 39. člen) se za 
voznike vozil za prevoz potnikov (kategorije D1, D1 + E, D ali 
D + E) začnejo uporabljati 10. septembra 2008, za voznike 
vozil za prevoz blaga (kategorije C1, C1 + E, C ali C + E) pa 
10. septembra 2009.

(2) Šteje se, da imajo pridobljeno temeljno kvalifikacijo 
tisti vozniki, ki so:

– do datumov iz prejšnjega odstavka pridobili nacionalno 
kvalifikacijo voznik oziroma voznica v cestnem prometu ali 
uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike, ali

– imeli ob uveljavitvi tega zakona priznano strokovno 
usposobljenost voznikov na podlagi Zakona o prevozih v ce-
stnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno 
besedilo).

(3) Ne glede na prvi odstavek se določbe 35. do 39. člena 
tega zakona uporabljajo od uveljavitve tega zakona dalje za 
voznike, ki v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3820/85 z dne 
20. decembra 1985 o usklajevanju določene socialne zakono-
daje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 370, z dne 31. 12. 
1985, str. 1, z vsemi spremembami) še niso dovolj stari za 
vožnjo posameznih kategorij vozil.

140. člen
(pridobitev pooblastila ministra)

(1) Organizacije, ki bodo izvajale pridobivanje temeljnih 
kvalifikacij za voznike iz tretjega odstavka prejšnjega člena, 
morajo v šestih mesecih od uveljavite tega zakona pridobiti 
pooblastilo ministra iz 41. člena tega zakona.

(2) Do pridobitve pooblastila iz 41. člena tega zakona 
vozniki iz tretjega odstavka prejšnjega člena pridobijo te-
meljno kvalifikacijo v sistemu pridobitve nacionalne poklicne 
kvalifikacije.

141. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha velja-
ti Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in določba 1. točke 
tarifne številke 33 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 
naslednja predpisa:

– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za 
parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za 
njihovo vzdrževanje (Uradni list RS, št. 63/02);

– Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dode-
litve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opra-
vljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notra-
njem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 68/01, 117/02 in 
85/03).

(3) Z dnem uveljavitve tega se prenehajo uporabljati 
naslednji predpisi:

– Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listi-
ne za domačega avtobusnega prevoznika (Uradni list RS, 
št. 70/95);

– Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravna-
ve davčnih obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz 
stvari v mednarodnem cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 79/98);

– Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajev-
nih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 22/00 in 15/01);

– Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, 
št. 29/00, 37/00, 35/01 in 46/01).

(4) Do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov na 
podlagi tega zakona se še uporabljajo naslednji predpisi, če 
niso v nasprotju s tem zakonom:

– Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposo-
bljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za 
pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 33/96, 61/97, 15/98 in 29/99);

– Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov 
(Uradni list RS, št. 94/01);

– Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vode-
nja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/02);

– Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v ce-
stnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 108/03);

– Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prome-
tnega inšpektorata Republike Slovenije ustavljajo vozila v 
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 40/03);

– Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomemb-
nejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter 
načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj (Uradni list 
RS, št. 86/04);

– Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske 
javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov 
v notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 88/04);

– Pravilnik o notranji kontroli (Uradni list RS, št. 137/04);
– Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se 

opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 137/04);
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– Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga 
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 82/02, 92/03, 129/03, 
11/04 in 120/05).

142. člen
(začetek veljavnosti zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Zakon o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem 
prometu – ZPCP-2A (Uradni list RS, št. 123/08) vsebuje 
naslednjo prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Koncesije, podeljene v skladu z Zakonom o prevozih v 

cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 63/04), se podalj-
šajo za obdobje od 1. januarja 2009 do podelitve koncesije na 
podlagi javnega razpisa, vendar največ do 31. decembra 2010.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu – ZPCP-2B (Uradni list RS, št. 28/10) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(1) Minister določi ceno za izdajo izkaznice o vozniških 

kvalifikacijah v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do 
določitve cene znašajo stroški izdelave izkaznice 26,40 EUR 
z DDV, potrebno pa je tudi plačati upravno takso za vlogo in 
izdajo odločbe v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.

(2) Pravna oseba, ki ima pooblastilo za izdelavo obrazcev 
in personalizacijo izkaznic o vozniških kvalifikacij na dan uve-
ljavitve tega zakona izvaja svoje naloge do poteka veljavnosti 
pogodbe za izdelavo in personalizacijo izkaznic.

33. člen
(1) Elektronska evidenca izkaznic iz 42.e člena zakona 

se mora vzpostaviti v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona.

(2) Predpis iz četrtega odstavka 42.e člena zakona se 
izda v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

(3) Evidence o izdanih izkaznicah se do vzpostavitve 
elektronske evidence vodijo pri upravnih enotah v razvidu 
upravnih postopkov, po vzpostavitvi elektronske evidence 
iz prvega odstavka tega člena pa se jih vnese v elektronsko 
evidenco.

34. člen
Izkaznice, izdane pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo 

do izteka njihove veljavnosti.

35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu – ZPCP-2C (Uradni list RS, št. 49/11) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

75. člen
(ustanovitev organa JPP)

Za upravljanje javnega linijskega prevoza potnikov se do 
1. januarja 2012 ustanovi organ JPP.

76. člen
(prenos pristojnosti na Ministrstvo za promet)

(1) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet pre-
vzame naloge, določene v drugem odstavku 4. člena zakona. 
Do takrat navedene naloge opravljajo organi, ki so te naloge 
opravljali do uveljavitve tega zakona.

(2) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevza-
me javne uslužbence, ki na Direkciji Republike Slovenije za 
ceste opravljajo naloge, prenesene v pristojnost Ministrstva za 
promet, dokumentacijo ter tehnična, finančna, materialna sred-
stva in prostore, ki so namenjeni za izvajanje prenesenih nalog.

(3) Javni uslužbenci iz drugega odstavka tega člena skle-
nejo pogodbo o zaposlitvi z Ministrstvom za promet za delovna 
mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest Ministrstva za promet, pri čemer se jim zagotovijo najmanj 
enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred 
premestitvijo.

(4) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevza-
me vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ki jih je kot 
pogodbena stranka sklenila Direkcija Republike Slovenije za 
ceste in se nanašajo na izvajanje nalog Ministrstva za promet, 
in sicer do iztekov rokov, določenih v pogodbah.

(5) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevza-
me vodenje in upravljanje registra mednarodnih linij in voznih 
redov.

(6) S 1. septembrom 2011 se na Ministrstvo za promet 
prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na 
evidence iz prejšnjega odstavka.

(7) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega 
zakona, katerih vodenje je s tem zakonom preneseno na Mini-
strstvo za promet, se dokončajo po tem zakonu.

77. člen
(prenos pristojnosti na organ JPP)

(1) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame naloge, do-
ločene v tretjem odstavku 4. člena zakona. Do takrat navedene 
naloge opravljajo organi, ki so te naloge opravljali do uveljavitve 
tega zakona.

(2) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame javne usluž-
bence, ki na Ministrstvu za promet in Direkciji Republike Slove-
nije za ceste, opravljajo naloge, prenesene v pristojnost organa 
JPP, dokumentacijo ter tehnična, finančna, materialna sredstva 
in prostore, ki so namenjeni za izvajanje prenesenih nalog.

(3) Javni uslužbenci iz drugega odstavka tega člena skle-
nejo pogodbo o zaposlitvi z organom JPP za delovna mesta, 
določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
organa JPP, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice 
iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.

(4) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame vse pogod-
bene obveznosti in pravice iz pogodb, ki so jih kot pogodbe-
ne stranke sklenili Ministrstvo za promet, Direkcija Republike 
Slovenije za ceste in Direkcija Republike Slovenije za vodenje 
investicij v javno železniško infrastrukturo in se nanašajo na 
izvajanje nalog organa JPP, in sicer do iztekov rokov, določenih 
v pogodbah.

(5) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame vodenje 
in upravljanje evidenc registra linij in voznih redov, registra 
posebnih linijskih prevozov, centralne zbirke podatkov sistema 
voznega reda in registra javnega linijskega prometa.

(6) S 1. januarjem 2012 se na organ JPP prenese tudi 
dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na evidence iz 
prejšnjega odstavka.
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(7) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega 
zakona, katerih vodenje je s tem zakonom preneseno na organ 
JPP se dokončajo po tem zakonu.

78. člen
(razveljavitev)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi 
odstavek 24. člena Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07).

79. člen
(začetek uporabe posameznih določil)

(1) Določbe šeste, sedme, osme, devete in desete 
alineje drugega odstavka 2. člena, 21. točke prvega odstav-
ka 3. člena, prvega odstavka ter osme in dvanajste alineje 
drugega odstavka 4. člena, 5. člena, druge alineje prvega 
odstavka 12. člena, prvega odstavka 15. člena, 24. člena, 
prvega odstavka 26. člena, drugega odstavka 32. člena, 
32.a člena, 32.b člena, pete alineje prvega odstavka 33. čle-
na, drugega odstavka 34. člena, prvega odstavka 61. čle-
na, prvega odstavka 62. člena, prvega odstavka 73. člena, 
prvega odstavka 74. člena, drugega odstavka 82. člena, 
prvega odstavka 108. člena zakona se začnejo uporabljati 
4. decembra 2011.

(2) Določbe prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, 
devete, desete, enajste, trinajste, štirinajste, petnajste, šest-
najste in sedemnajste alineje drugega odstavka ter tretjega 
odstavka 4. člena, drugega odstavka 15. člena, četrtega od-
stavka 49. člena, tretjega odstavka 50. člena, prvega in tretjega 
odstavka 51. člena, petega odstavka 54. člena, 57.a člena, 
drugega odstavka 61. člena, prvega, četrtega, petega, šestega 
in osmega odstavka 63. člena, drugega odstavka 67. člena, 
prvega in drugega odstavka 72. člena, petega odstavka 74. čle-
na, četrtega odstavka 76. člena, prvega odstavka 77. čle-
na, četrtega odstavka 78. člena, 79. člena, šestega odstavka 
94. člena, prvega, osmega, desetega odstavka 102. člena, 
drugega odstavka 108. člena zakona se začnejo uporabljati 
1. januarja 2012. Naloge, ki se nanašajo na Organ JPP od 
1. septembra 2011 do začetka delovanja Organa JPP izvaja 
Ministrstvo za promet.

(3) Do začetka uporabe določb iz prvega in drugega od-
stavka tega člena se glede vprašanj, ki jih te določbe urejajo, še 
naprej uporabljajo določbe Zakona o prevozih v cestnem pro-
metu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08 in 28/10).

(4) Predpis iz šestega odstavka 111. člena zakona mora 
minister pristojen za promet uskladiti v roku dvanajstih mese-
cev po uveljavitvi tega zakona.

80. člen
(uporaba 110.a člena, če rok za izpolnitev ni bil določen)

Če pogodba, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona, 
ne določa roka za izpolnitev denarne obveznosti in je upnik 
že izpolnil svojo nasprotno pogodbeno obveznost, dolžnik 
pa še ni v zamudi s plačilom svoje denarne obveznosti, 
začnejo roki iz 110.a člena zakona teči z dnem uveljavitve 
tega zakona.

81. člen
(uporaba zakona za posledice zamude plačila 

 pri uporabi 110.a člena)
Ta zakon ne ureja posledic zamude s plačilom denarne 

obveznosti, če je zamuda nastala pred uveljavitvijo tega za-
kona.

82. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu – ZPCP-2D (Uradni list RS, št. 57/12) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
(prenos pristojnosti na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)

(1) Z dnem uporabe tega zakona se na ministrstvo, pri-
stojno za promet, premestijo javni uslužbenci, ki so na ministr-
stvu, pristojnem za izobraževanje opravljali naloge iz šestnajste 
alineje drugega odstavka 4. člena zakona in se prenesejo 
programska, tehnična, finančna in materialna sredstva, ki so 
namenjena izvajanju prenesenih nalog.

(2) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega 
zakona v delu, kjer se nanašajo na subvencioniranje prevozov, 
se dokončajo po tem zakonu pri pristojnih organih, kjer se je 
postopek začel.

(3) Do vzpostavitve celovitega delovanja evidence sub-
vencije prevoza v skladu s četrtim odstavkom 17. člena zakona, 
bo postopek izdaje subvencionirane mesečne vozovnice pote-
kal po postopkih in s sistemom za izdajo vozovnic izvajalca, 
na podlagi pisne vloge za izdajo subvencionirane mesečne 
vozovnice vlagatelja, ki jo mora potrditi vzgojno izobraževalna 
ustanova.

(4) Izvajalec vzpostavi sistem elektronske vozovnice iz 
četrtega odstavka 17. člena zakona najpozneje do 1. 1. 2013.

(5) Do izdaje predpisa iz četrtega odstavka 114.d člena 
zakona znaša cena subvencionirane mesečne vozovnice:

– za 1. razred oddaljenosti – 20 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti – 30 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti – 50 eurov.
Cena subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj 

pa 15 eurov.

12. člen
(prenos finančnih sredstev)

Proračunska sredstva, zagotovljena na podlagi osmega 
odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 
40/12 – ZUJF), prvega odstavka 73.c člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo 
in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 6. člena v Zakona o štipen-
diranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 
– ZUPJS in 10/12 – ZUJF) ter 27. člena Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 
40/12 – ZUJF), ki do začetka uporabe tega zakona ne bodo 
porabljena, se z dnem začetka uporabe tega zakona preraz-
poredijo na ministrstvo, pristojno za promet.

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uporabe tega zakona se:
1. v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-

obraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 
40/12 – ZUJF):

– besedilo osmega odstavka 81. člena spremeni tako, 
da se glasi: »Iz sredstev državnega proračuna se zagotavlja 
sredstva za subvencioniranje prevozov za dijake in študente 
višjih šol.«;

– v tretjem odstavku 135.a člena črta besedilo »subven-
cije za prevoze«;

2. v Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 
– uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF) črta 73.c člen;

3. v Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 
63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS in 10/12 – ZUJF) črtata:
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– v prvi alinei prvega odstavka 30. člena beseda »ali«;
– druga alinea prvega odstavka 30. člena;
4. v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ura-

dni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF) črtajo:
– v 1. točki 3. člena besedilo »prevoznik pri subvenciji 

prevozov za dijake in študente«;
– 4. točka 6. člena;
– 27. člen, razen petega odstavka;
– 8. točka drugega odstavka 49. člena;
– enajsti odstavek 49. člena;
– v prvem stavku šestega odstavka 50. člena beseda 

», prevoznik« in drugi stavek istega odstavka;
5. v Pravilniku o načinu upoštevanja dohodkov pri ugota-

vljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, 
znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, 
subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake 
in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in 
prispevka k plačilu družinskega pomočnika (Uradni list RS, 
št. 93/11) črta v naslovu in v 1. členu besedilo »subvencije 
prevozov za dijake in študente«;

6. v Pravilniku o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni 
list RS, št. 45/09, 62/10 – ZUPJS in 110/10) črta 28. člen.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Pra-
vilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence 
in študente višjih šol (Uradni list RS, št. 78/03, 83/03, 111/06 in 
71/07, 62/10 – ZUPJS) in Pravilnik o subvencioniranju prevo-
zov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Uradni list RS, 
št. 71/07 in 62/12 – ZUPJS).

14. člen
Kandidatom, ki so vložili vlogo za dodelitev ali nadaljnje 

prejemanje Zoisove štipendije na podlagi Javnega poziva za 
dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za 
šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013, ki je bil objavljen 
na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 
63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 
40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZŠtip) in Pravilnika o do-
deljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 
45/09) in so v tej vlogi v okviru dodatka za izobraževanje 
zunaj stalnega prebivališča, zaprosili za dodatek za prevoz 
v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet 
kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega 
prebivališča, kot ga določa ZŠtip, se ta dodatek ne odmeri, 
so pa pod pogoji iz tega zakona upravičeni do nakupa sub-
vencionirane vozovnice.

15. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. avgusta 
2012.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu – ZPCP-2E (Uradni list RS, št. 39/13) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Druga alineja prvega odstavka 33. člena zakona se za 

voznike prevoznikov Skupnosti od uveljavitve tega zakona 
ne uporablja za voznike kategorij D1, D1 + E, D in D + E do 
10. septembra 2015, za voznike kategorij C1, C1 + E, C in 
C + E pa do 10. septembra 2016.

Drugi odstavek 33. člena zakona se od uveljavitve tega 
zakona do 10. septembra 2015 ne uporablja.

Minister izda predpis iz četrtega odstavka 114.d člena 
zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se glede 
določitve razredov oddaljenosti uporabljajo določbe Zakona o 
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – 
popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12).

24. člen
Koncesije, podeljene v skladu z Zakonom o prevozih v 

cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 63/04), veljavne 
do 31. decembra 2012, na podlagi katerih se ob uveljavitvi tega 
zakona izvaja gospodarska javna služba javnega linijskega 
prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, se podaljšajo 
za obdobje do podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa, 
vendar največ do 31. decembra 2015.

25. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu – ZPCP-2F (Uradni list RS, št. 92/15) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

47. člen
(1) Koncesije, podeljene v skladu z Zakonom o prevozih v 

cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 63/04), veljavne 
do 31. decembra 2015, na podlagi katerih se ob uveljavitvi tega 
zakona izvaja gospodarska javna služba javnega linijskega 
prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, se podaljšajo 
za obdobje do podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa, 
vendar najpozneje do 2. decembra 2019.

(2) Za podaljšanje koncesij iz prejšnjega odstavka se izda 
odločba o podaljšanju koncesijskega razmerja, za vsako leto 
podaljšanja pa se sklene aneks h koncesijski pogodbi.

48. člen
(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz šestega 

odstavka 54. člena zakona najkasneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

(2) Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se posebni 
linijski prevozi opravljajo skladno z določbami 54. člena Zakona 
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 
– popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13).

49. člen
(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz tretjega 

odstavka 57.a člena zakona najkasneje v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

(2) Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se stalni 
izvenlinijski prevozi – shuttle prevozi izvajajo skladno z določ-
bami 57.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni 
list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 in 39/13).

50. člen
(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis iz osme-

ga odstavka 114.b člena zakona najkasneje do 1. septembra 
2016.

(2) Do izdaje predpisa iz prejšnjega odstavka se subven-
cioniranje prevoza dijakov in študentov zagotavlja v skladu z 
določbami Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 in 39/13).

51. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
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210. Sklep o razrešitvi namestnika varuhinje 
človekovih pravic

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 21. člena ter 
22. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list 
RS, št. 71/93, 15/94 – popr., 56/02 – ZJU in 109/12) in 
112. ter 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) 
je Državni zbor na seji dne 26. januarja 2016 sprejel

S K L E P
o razrešitvi namestnika varuhinje  

človekovih pravic

Funkcije namestnika varuhinje človekovih pravic se raz-
reši: 

Jernej ROVŠEK 
z dnem 29. 2. 2016.

Št. 000-04/15-17/5
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 954-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

211. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in 112. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 
dne 26. januarja 2016 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Valentina RUSTJA na sodniško mesto višje sodnice na 

Upravnem sodišču Republike Slovenije na zunanjem oddelku 
v Novi Gorici.

Št. 700-05/16-1/7
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 1000-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

212. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana 
Sveta Banke Slovenije

Na podlagi 36. člena in petega odstavka 37. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 59/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 
in 80/13) je Državni zbor na seji dne 26. januarja 2016 sprejel

S K L E P
o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta  

Banke Slovenije

Za viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije se ime-
nuje dr. Primož DOLENC za dobo šestih let.

Mandat začne teči s 6. 4. 2016.

Št. 450-03/16-1/6
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 1002-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

213. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana 
Sveta Banke Slovenije

Na podlagi 36. člena in petega odstavka 37. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 59/11) in 112. člena Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 
in 80/13) je Državni zbor na seji dne 26. januarja 2016 sprejel

S K L E P
o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta  

Banke Slovenije

Za viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije se ime-
nuje mag. Marko BOŠNJAK za dobo šestih let.

Mandat začne teči s 5. 3. 2016.

Št. 450-03/16-2/7
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 1003-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

214. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata 
članici Programskega sveta RTV Slovenija – 
imenovani na podlagi šeste alineje šestega 
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odločba US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na 
seji dne 26. januarja 2016 seznanil z naslednjim

S K L E P O M
o ugotovitvi prenehanja mandata članici 

Programskega sveta RTV Slovenija – imenovani 
na podlagi šeste alineje šestega odstavka  

17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Ugotovi se, da je dr. Vesna Laban odstopila z mesta čla-
nice Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, na katero 
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je bila imenovana na podlagi šeste alineje šestega odstavka 
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, zato ji na podlagi 
četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
preneha mandat članice Programskega sveta Radiotelevizije 
Slovenija.

Št. 010-02/15-31/3
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 1004-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

MINISTRSTVA
215. Znesek minimalne plače

Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list 
RS, št. 13/10 in 92/15) ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti določa

Z N E S E K   M I N I M A L N E   P L A Č E

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1. januarja 2016 dalje, je 790,73 eurov.

Št. 100-1/2016
Ljubljana, dne 22. januarja 2016
EVA 2016-2611-0014

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

216. Shema za določanje odškodnine 
za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi 
izpostavljenosti azbestu

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o odpravlja-
nju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 − uradno 
prečiščeno besedilo in 51/09) ministrica za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti objavlja

S H E M O
za določanje odškodnine za posamezne vrste 

poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

1. člen
V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpravlja-

nju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 − uradno 
prečiščeno besedilo in 51/09) se odškodnina za posamezne 
vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu določi 
po naslednji shemi:

Plaki parietalne plevre ali difuzne za-
debelitve plevre Največ 14.087,21 €

Benigni plevralni izliv Največ 15.326,88 €

Kronični plevralni izliv Največ 18.292,61 €

Azbestoza Največ 24.722,33 €

Pljučni rak, maligni mezoteliom in drugi 
raki, ki so posledica izpostavljenosti 
azbestu Največ 49.420,90 €

2. člen
Ta shema se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2016
Ljubljana, dne 15. januarja 2016
EVA 2016-2611-0018

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

 za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

217. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
december 2015

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, december 2015

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu decembra 2015 v primerjavi z 
novembrom 2015 je bil –0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca decembra 
2015 je bil –0,014.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca decembra 2015 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu decembra 2015 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil –0,014.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin de-
cembra 2015 v primerjavi z novembrom 2015 je bil –0,004.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do decembra 2015 je bil –0,005.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do decembra 2015 je bil 0,000.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decem-
bra 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil  
–0,005.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do decembra 2015 v primerjavi s povprečjem 
leta 2014 je bil –0,005.

Št. 9621-10/2016/7
Ljubljana, dne 20. januarja 2016
EVA 2016-1522-0002

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BREŽICE

218. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
za objekt vinske kleti z gostinskim delom – 
Vrhovska vas

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 74/15 – Odl. US, 15/15 
– ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za objekt vinske kleti 

z gostinskim delom – Vrhovska vas

1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
V bližini naselja Vrhovska vas, v vinogradniškem obmo-

čju, na parc. št. *255 in del 740/147 k.o. Bušeča vas, želita 
investitorja Hribar Alojz in Stanislava, Podbočje 36, 8312 Pod-
bočje zgraditi objekt vinske kleti z gostinskim delom. Na podlagi 
občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 61/14 – v 
nadaljevanju: OPN) se gradnja nanaša na enoto urejanja pro-
stora Ak 1012 – razpršena poselitev.

Predmetna gradnja je skladna s strateškim delom OPN, 
po oblikovnih pogojih pa presega določila, ki so podana za 
območja razpršene poselitve.

Po preučitvi pobude je Občina Brežice sklenila, da je 
glede oblikovnih pogojev, odmik od tradicionalne gradnje v 
okolju sprejemljiv zaradi osamele lokacije, ki je hkrati vedutna 
točka v vinogradniškem območju in s tem zanimiva za razvoj 
ruralnega turizma, s čem se dviguje zanimivost in razvoj pode-
želskega kraja.

Zaradi drugačnih oblikovalnih pogojev objektov, od z OPN 
določenih, je za izvedbo predvidenega objekta vinske kleti 
potrebna predhodna izdelava izvedbenega prostorskega akta 
– občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: 
OPPN).

2.0 OBMOČJE OPPN
Območje OPPN se nanaša na parc. št. *255 ter del parc. 

št. 740/147 in 740/149, vse k.o. Bušeča vas. Skupna površina 
območja je cca 1200 m².

Obravnavano zemljišče je v naselju Vrhovska vas, ven-
dar zunaj strnjenega območja pozidave. Na severni, zahodni 
in severovzhodni strani območje OPPN meji na vinograde, 
na južni in vzhodni strani pa na travnike. Dostop do območja 
OPPN je urejen z jugovzhodne strani, z javne poti JP 524251 
Vrhovska vas–Belinje, preko dostopne poti, ki poteka po lastnih 
zemljiščih parc. št. 545/1, 545/2, 740/11 in 740/157, vse k.o. 
Bušeča vas.

3.0 NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi pri-

kaza stanja prostora, OPN in investicijskih namer pobudnika 
OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja 
prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo 
variantno.

4.0 ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSA-
MEZNIH FAZ

– Sklep o pripravi OPPN, sprejema – župan (januar, 
2016);

– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem sple-
tu, objavi – občina (januar 2016);

– Osnutek OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 15 dni po 
objavi sklepa (februar 2016);

– Pridobivanje smernic za načrtovanje od nosilcev ureja-
nja prostora in odločbe o (ne)potrebi izdelave celovite presoje 
vplivov na okolje, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu Obči-
ne, rok – 30 dni (februar, marec 2016);

– Usklajevanje smernic za načrtovanje in izdelava dopol-
njenega osnutka OPPN – izdela – izdelovalec, rok – 20 dni po 
pridobitvi smernic (marec 2016);

– Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN ter po potrebi okoljskega poročila, izvaja – ob-
čina in izdelovalec, rok – 30 dni po zakonu (april 2016);

– Zavzemanje stališč do pripomb in predlogov z javne 
razgrnitve OPPN, izdela – izdelovalec in občina, rok – 10 dni 
po zaključku javne razgrnitve (maj 2016);

– Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega 
sveta (OS), pripravi – občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred 
sejo OS (maj 2016);

– 1. obravnava na OS in sprejem dopolnjenega osnutka 
OPPN s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, 
izvaja – OS (**);

– Posredovanje stališč do pripomb in predlogov z javne 
razgrnitve v objavo, objavi – občina, rok – 7 dni po sprejemu 
na OS (junij 2016);

– Predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 10 dni po 
prejetju stališč do pripomb od občine (junij 2016);

– Pridobivanje in usklajevanje mnenj nosilcev urejanja 
prostora k OPPN, pridobiva – izdelovalec po pooblastilu obči-
ne, rok – 30 dni po zakonu (junij/julij 2016);

– Usklajen predlog OPPN, izdela – izdelovalec, rok – 
10 dni po prejetju mnenj (julij 2016);

– Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS, pripravi – 
občina in izdelovalec, rok – 14 dni pred sejo OS (**);

– 2. obravnava usklajenega predloga OPPN na OS in 
sprejem dokumenta, izvaja – OS (avgust 2016);

– Izdelava končnega dokumenta OPPN, izdela – izdelo-
valec, rok – 10 dni po sprejemu na OS (avgust 2016);

– Posredovanje in objava odloka o OPPN v Uradnem listu 
RS, izvaja – občina, rok – 7 dni po prejetju usklajenih izvodov 
končnega akta.

** Roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta 
(OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS. Pripra-
vljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.

Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skla-
du z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo 
OPPN, čemur se prilagodijo opredeljeni roki izdelave OPPN.

5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načr-

tovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci 
urejanja prostora ter ostali udeleženci:

Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana (CPVO);

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami);

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto 
(vode, ogrožena območja);

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 
8000 Novo mesto (kulturna dediščina);

5. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih 
borcev 9, 8250 Brežice (ceste);

6. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);

7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško 
(električna energija);
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8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
(občinske ceste, javne površine);

Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
9. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 

8263 Cerklje ob Krki;
10. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 

8000 Novo mesto (telekomunikacije).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-

trebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te 
pridobijo v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstav-
kom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice 
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh 
od prejema poziva.

6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA OPPN
Pripravljavec OPPN je:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik OPPN je:
Alojz in Stanislava Hribar, Podbočje 36, 8312 Podbočje.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7.0 ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni 
strani Občine Brežice.

Št. 3505-13/2015
Brežice, dne 14. januarja 2016

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNOMELJ

219. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta TRIS Kanižarica

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12) Občina Črnomelj objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

TRIS Kanižarica

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in 

dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (v na-
daljevanju: SD OPPN) bo potekala od 18. februarja 2016 do 
vključno 1. marca 2016 v prostorih Občine Črnomelj, soba 
št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na 
spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska 
oblika SD OPPN.

2. Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo 

24. februarja 2016, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske 

uprave skupaj z izdelovalcem SD OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za 

njihovo posredovanje 

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopol-
njen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina 
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna 
razgrnitev OPPN – pripombe – Kočevje«. Pripombe in mnenja 
bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.

Št. 350-9/2015
Črnomelj, dne 26. januarja 2016

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

DESTRNIK

220. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana 
Občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni 
enoti

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Ob-
čine Destrnik o prenehanju mandata članu Občinskega svet 
Občine Destrnik z dne 19. 1. 2016 in na podlagi 32. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 
45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Destrnik na 
15. redni seji dne 21. 1. 2016 sprejela

S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev za člana 

Občinskega sveta Občine Destrnik  
v 3. volilni enoti

1.
Občinska volilna komisija Občine Destrnik razpisuje na-

domestne volitve v 3. (tretji) volilni enoti za 1 (enega) člana 
Občinskega sveta Občine Destrnik.

2.
Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine 

Destrnik bodo v nedeljo 17. aprila 2016.

3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje 1. 2. 2016.

4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine 

Destrnik.

Št. 040-1/2016-3
Destrnik, dne 21. januarja 2016

Predsednica 
OVK Občine Destrnik

Tatjana Vogrinec Burgar l.r.

DOL PRI LJUBLJANI

221. Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno 
prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob-
čine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 21/12 in 21/15) je 
občinski svet na 7. redni seji dne 20. 1. 2016 sprejel uradno 
prečiščeno besedilo Statuta Občine Dol pri Ljubljani, ki obsega:
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– Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10 
z dne 14. 6. 2010)

– Spremembe Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list 
RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014)

– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljublja-
ni (Uradni list RS, št. 15/15 z dne 2. 3. 2015).

Št. 030-0003/2009-21
Dol pri Ljubljani, dne 20. januarja 2016

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

S T A T U T 
Občine Dol pri Ljubljani 

(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Dol pri Ljubljani je samoupravna lokalna skupnost 

ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Beriče-
vo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kamnica, Kleče pri Dolu, 
Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, 
Podgora pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh pri Dolskem, 
Zaboršt pri Dolu, Zagorica pri Dolskem in Zajelše.

Sedež občine je v Dolu pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom 

spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen
Občina Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: občina) v 

okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, 
določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge, 
določene s predpisi občine na podlagi zakona.

Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.

3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, 

so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih 

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice 
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih 
v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini 
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine.

4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in 
državo.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih 
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, 
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne 
občinske uprave, javne sklade, javne zavode in javna podjetja.

Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne 
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja sku-
pnih interesov združujejo v združenja.

5. člen
Občina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina 

in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike s premerom 35 mm. 

Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA 
DOL PRI LJUBLJANI, v sredini žiga ima občinski grb, v spo-
dnjem delu pa napis Dol pri Ljubljani.

Število, velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi 
župan s sklepom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim 
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja, v skladu 
s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, 
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
tako, da:

– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja in gospodarjenja z 

občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in 

premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, 

da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine,
– pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju go-

spodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj 

gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,
– skrbi za promocijo gospodarskih dejavnosti in turizma.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-

čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
– zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje 

neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih za-
časnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih 
oseb;

– spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in naje-
mnih stanovanj;

– zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in 
za izredno pomoč pri uporabi stanovanja;

– zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in 
prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;

– sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo 
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno z 
zunanjim videzom stanovanjskih stavb.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih 

služb v skladu z zakonom,
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– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi, vzdržuje in upravlja komunalno infrastrukturo ter 

objekte v lasti občine.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in 

javni vrtec),
– zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja 

pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo ta področja, zagotavlja sred-

stva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti 
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdra-
vstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre-
bivalcev,

– podeljuje koncesije s področja zdravstva, otroškega 
varstva, skrbi za starejše.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– omogoča ustanavljanje in organizacijo institucij za var-

stvo in oskrbo ostarelih.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav-

nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov in kulturnega 

udejstvovanja,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine,
– skrbi za kulturno dediščino na svojem območju.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi 
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pri-
stojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja ter določa ukrepe za zagotavljaje varstva 
okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve-
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini,
– objekte, ki jih potrebuje za izvrševanje svojih nalog.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime-

ru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in 
normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih 
in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in 
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– prejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin-

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin za potrebe občine,

– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-

jev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov 

v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge 

za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje 

nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, 

ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter 
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov 
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma čla-
nov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem 
statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupana so občinski 
funkcionarji.

10. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 

statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske 
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in 
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župa-
na z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in 
delovno področje.

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske upra-
ve oziroma notranje organizacijske enote.
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Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja 
in nadzoruje pa jo župan.

11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine.

12. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem 
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstav-
nikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih 
organov, spremljanjem sej preko elektronskih in drugih medijev, 
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odlo-
čanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, ra-
zloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut, 
podrobne določbe o izključitvi javnosti pa določa poslovnik 
občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda 
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

2. Občinski svet

13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 

v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 13 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat čla-

nov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih 
članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih 
rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom 
drugače določeno.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je po-
trjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najka-
sneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je 
za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje 
v 10 dneh po drugem krogu volitev.

14. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 

opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta 

odloči občinski svet z odlokom.

15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinske-

ga sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja 
o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

čine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– odloča o dodelitvi pomoči humanitarne narave in pomo-

čeh za ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč ter požarov 
in o simboličnih nagradah občanov za posebne priložnosti,

– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem podro-
čju občinske uprave na predlog župana,

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrše-
vanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne 
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug ob-
činski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave 
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja 
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega 
odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno 
drugače,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino 

sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje na-
log članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih 
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij 
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju 
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne 
razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih za-
vodov, agencij in javnih skladov,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovlje-
nih na podlagi zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega 
sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva 
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegove-
ga delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna 
služba,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni zdru-

žljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne 
z delom v občinski upravi ali službi ter z drugimi funkcijami, za 
katere tako določa zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

17. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njego-

ve seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti 

podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan 
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan ozi-
roma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že 
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši 
član občinskega sveta.
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Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede 
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na 
podlagi posamičnega pooblastila župana.

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zah-
teva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora 
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva 
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno 
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upra-
vi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje 
predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še 
z novimi točkami.

Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni 
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega 
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni 
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

18. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativ-

no delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in 
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov 
zagotavlja občinska uprava.

19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu 

svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sve-
ta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka 
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v 
poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na za-
četku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka 
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani 
sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, 
podžupanoma, članom občinskega sveta, predsedniku nadzor-
nega odbora občine in direktorju občinske uprave. Sklic seje 
občinskega sveta se objavi na spletni strani občine.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki ko-
misij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave 
so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati 
na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo 
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja 
dela.

20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči-

na njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. 
V zapisniku seje sveta se navede, kdo je glasoval za, kdo proti 
in kdo je bil vzdržan. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako 
določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se 
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotre-
tjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska 
uprava.

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev 
občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat 
letno.

21. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 

ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta 

se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisne-
ga obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko 
poda županu odstopno izjavo.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po 
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana 
občinskega sveta določa zakon.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, voli-

tve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odbo-

rov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Občinski svet ustanovi komisijo, ki jo določa področni 

zakon. Če zakon ne določa delovnega področja in organizacije, 
se to določi v sklepu o ustanovitvi.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov 
ter opravi imenovanje.

23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa 

občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma 

predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski 

svet in
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci-

onarjev.

24. člen
Črtan.

25. člen
Črtan.

26. člen
Črtan.

27. člen
Črtan.

28. člen
Črtan.

3. Župan

29. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. 

Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na 

svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi 
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o 
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odlo-
či, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno 
obvestiti občinski svet.
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30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za 
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja v vrednosti za to 
namenjene proračunske postavke,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine,

– določi sistemizacijo ter izvršuje pravice in dolžnosti 
delodajalca,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in pred-
stojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi 
župani občin ustanoviteljic,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino pre-

nesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če 

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri če-
mer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt 
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za 
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o 
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora na-
vesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan 
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če 
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan 
začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki 
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori 
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost 
take odločitve.

32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 

zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine ter po-
verjenike za civilno zaščito, sprejme načrt zaščite in reševanja,

– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma 

naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo 
izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov 
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno 
dolžnost.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 

ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet 
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu 
takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ 

dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta 
imenuje in razrešuje župan.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-
tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere 
ga župan pooblasti.

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja manda-
ta župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki 
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve 
občinskega sveta.

V soglasju z županom, se lahko podžupan odloči, da bo 
funkcijo opravljal poklicno, o čemer obvesti občinski svet.

35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupana ne 

morejo opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občin-
skega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta 
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko 

tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot 

strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih 
zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z 

zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu 

obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred 

potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija 
nadomestne volitve.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana občinskega sveta.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred-
časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana za-
radi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pri-

stojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za-

konitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske 
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uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov 
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in po-
oblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

39. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora 

imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj 
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računo-
vodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzor-
nega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega 
sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci 
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so upo-
rabniki občinskih proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, 
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana 
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predča-
sno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev 
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skli-

če župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji 
navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika 
in namestnika predsednika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
glasov navzočih članov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Dolu pri 
Ljubljani. Nadzorni odbor za seje praviloma uporablja prostore 
občine.

Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.

41. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki 

vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, 
ki ga v mesecu, ko se pripravlja predlog proračuna predloži 
županu in občinskemu svetu.

Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nad-
zor nad zaključnim računom proračuna občine. V okviru progra-
ma dela pa predvsem izvaja nadzor finančnih načrtov občine in 
drugih uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je 
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor 
želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora 
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega pro-
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za 
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena.

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem 
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja 
koledarskega leta za preteklo leto.

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim 
svetom ter drugimi organi občine, organi uporabnikov občinskih 
proračunskih sredstev in drugimi osebami.

42. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko 

opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) 
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter 

sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih 
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana 
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe 
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumen-
tacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve 
in dajati pojasnila.

43. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzo-

ra in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka 
če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali po-
oblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski 
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po-
svojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, 
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

44. člen
Za posamezni nadzor je zadolžen član nadzornega od-

bora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: 
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru.

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzor-

nega odbora.
Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.

45. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila 

o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzoro-
vana oseba ima pravico v roku trideset dni od prejema osnutka 
poročila o nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno 
poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in poja-
snila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev 
iz osnutka poročila pri kateri so se ugotovila kršitve predpisov. 
Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi jih priloži 
odzivnemu poročilu.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni 
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu 
sodišču in pristojnemu ministrstvu.

46. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v 

skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poro-
čila nadzornega odbora občine.

V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno de-
jansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili 
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzoro-
vane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno.

Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana ose-
ba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi 
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akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter 
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem 
poslovanju.

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučin-
kovito in/ali neuspešno.

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših 
stroških.

Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stro-
ških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe.

Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti 
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinko-
vitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S pri-
poročili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje 
kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da naka-
že le poti za izboljšanje.

47. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov 

ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene 
v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v 
petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno 
ministrstvo in računsko sodišče.

Pred obvestilom pristojnega ministrstva in Računskega 
sodišča nadzorni odbor predlaga sklic sestanka z županom 
in nadzorovano stranko in predlaga obravnavo kršitve na prvi 
naslednji seji občinskega sveta.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

48. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-

poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, žu-
pan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so 
dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu 
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge 
nadzornega odbora.

49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu 

predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in 
najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju sezna-
niti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in 
predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.

50. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih čla-

nov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahte-
vajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gra-
div, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim 
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne 
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, 
vojaška ali uradna tajnost.

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih čla-
nov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in 
posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo 
podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih 
je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela nadzornega odbora določa poslovnik, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki 
jo on pooblasti.

51. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki 

pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapi-
snikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, 
sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, 
potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzor-
nega odbora.

Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni 
uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, 
notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne 
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na 
predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 

občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

53. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico 

do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom o plačah 
občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občin-
skega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, 
ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene 
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika 
o tarifi za sodne izvedence.

54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovni-

kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

5. Občinska uprava

55. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske upra-

ve določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi žu-

pan.

56. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z 

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska 
uprava.

Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z 
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprej-
mejo občinski sveti občin.

57. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posame-

znikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih 
zadevah v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz 
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za 
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske upra-
ve odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada, če zakon ne določa drugače.

58. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave 

izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti druge ura-
dne osebe občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za 
vodenje in odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posa-
meznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in 
za odločanje v upravnih zadevah.
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Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno.

59. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za do-

sledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in 
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno 
poslovanje v skladu z uredbo vlade.

60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko 

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo o strokovni iz-
obrazbi ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

61. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti 

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz dr-
žavne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča 
državni organ, določen z zakonom.

62. člen
O izločitvi uradnih oseb občinske uprave odloča direktor 

občinske uprave.
O Izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne 

pristojnosti odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo uradno 
osebo.

6. Občinsko pravobranilstvo

63. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred so-

dišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske 
organe in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa 
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v kate-
rem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma po-
oblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi 
skupni organ občinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi občine

64. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki 

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

65. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki 

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo 
odgovorni županu.

IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV 
PRI ODLOČANJU V OBČINI

66. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor občanov

67. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in 
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-
tev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna 
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče 
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer-
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

68. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za eno ali 

več naselij v občini.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobu-

do občinskega sveta. Zbor občanov skliče župan vsaj enkrat v 
svojem mandatu.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahte-
vo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in najmanj 5 odstotkov 
volivcev območja naselja ali več naselij za sklic zbora za eno 
ali več naselij v občini.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati 
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

69. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen 
način.

70. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podž-

upan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje pred-
sedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predlo-
ge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor 
občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko 
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volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o 
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občin-
ske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno 
običajen način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

71. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so 

vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstav-
ka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega 
sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva 
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon 
ali statut občine.

72. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član 

občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu 
splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta 
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem 
za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

73. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na ka-

terem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali 
njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo 
izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni 
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne 
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je 
bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

74. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referendu-

ma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah 
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. 
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo 
predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec ali politična stranka. Pobuda mora 
biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo 
pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke 
podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega 
prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži 
županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skla-
du s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom 
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude 
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost 
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, 
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti 
pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

75. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z 

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja podpore odloči župan s sklepom. Z istim 

sklepom določi obrazec seznama.
Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne pra-

vice, overi tudi podpise volivcev na seznamu.
Župan določi tudi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, v primeru zbiranja podpisov z osebnim podpisovanjem, 
ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma in rok 
za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, 
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, 
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno 
število volivcev.

76. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po 

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika 
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve 
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim 
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom 
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petin-
štirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto 
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma 
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referen-
dumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendu-
mu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa 
in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem 
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

77. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.

78. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 

lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilne-
ga odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih 
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem 
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občin-
ska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, 
ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. Svetovalni referendum

79. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vpra-

šanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za 

njen del. Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zave-
zuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

80. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih 

in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
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Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z 
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja refe-
rendum, ni drugače določeno.

5. Ljudska iniciativa

81. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri-
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega 
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določ-
be zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s po-
budo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih or-
ganov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

82. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

83. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama 

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-

nega prava.

84. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne 

službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, varstva, oskrbe in 
izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s 
katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

85. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo-

darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.

86. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov 

komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– gradnjo in vzdrževanje občinskih javnih cest,
– gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov v lasti 

občine,
– javno razsvetljavo.

87. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi 

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje go-
spodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

88. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne 

službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev 
določenih z zakonom.

89. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago-

tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih 
javnih služb.

90. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih 

osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali 
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni 
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove 
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način 
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

91. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 

po zakonu obvezne.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

92. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične 

stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober go-

spodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je 

pristojen občinski svet.
Občinski svet na predlog župana sprejme načrt ravnanja 

s stvarnim premoženjem občine.
Župan sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premože-

njem pod 10.000 EUR.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno 

pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje 
povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, 
ki pomenijo obveznost občine.

93. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, 

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena 

do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinancira-
nja iz državnega proračuna.

94. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki obči-

ne so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po 
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega 
se sprejema.

Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu 
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebo-
vati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanj-
šanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne 
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
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95. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del, na-

črt razvojnih programov in kadrovski načrt in načrt ravnanja z 
nepremičnim in premičnim premoženjem.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov proračuna občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvoj-
nih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki 
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

96. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 

določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, 
odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finanč-
nega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvr-
ševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in 
posamezne javne uslužbence občinske uprave.

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna 
v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, 
določene z zakonom.

97. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu obči-

ne, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagota-

vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja pro-
računa in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih 
določa zakon.

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvaja-
njem ne more uravnovesiti proračuna občine.

98. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje 
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot 
v preteklem letu.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z 
zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov 
predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

99. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

100. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen 

pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o pro-
računu občine.

Če se med letom spremeni delovno področje proračun-
skega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša ob-
seg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občin-
skemu svetu v mesecu juliju.

101. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi 

župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži 
občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan 
ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.

102. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 

sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

103. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to 
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. 
Soglasje izda župan.

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in jav-
nih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog 
župana občinski svet.

104. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba 

občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih 
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri spe-
cializirani organizaciji.

105. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v 

okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notra-

njega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki 
izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

106. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del iz-

vaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

107. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, 

odloki in pravilniki.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske 

in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni 
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslov-
nik občinskega sveta.

108. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občin-

ski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega 
sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan 
za sprejem odloka.

109. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

110. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje 

pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način 
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
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Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristoj-
nosti, kadar je tako določeno z zakonom.

111. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

112. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 

v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere 
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

113. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo, odloča občina o 

upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti.

114. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izda občinska 

uprava v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, 
če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih za-
devah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, 
ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih or-
ganov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

VIII. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV 
IN ORGANIZACIJ

115. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se pose-
ga v ustavni položaj in v pravice občine.

116. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim 

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi 
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

117. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija 

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi 
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če 
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da 
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem 
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh.

118. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in zakoni.

119. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se ti-
čejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje 
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

120. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakoni-

tost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristoj-
nosti izdajajo župan, občinski svet in občinska uprava.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opra-
vljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in 
strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko 
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje 
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na 
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje 
nalog iz državne pristojnosti.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

121. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 

Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07).

122. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Lju-
bljani (Uradni list RS, št. 15/15) vsebujejo naslednje končne 
določbe:

22. člen
Z dnem sprejema sprememb Statuta Občine Dol pri Lju-

bljani se določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani, ki so v nasprotju s statutom ne uporabljajo.

Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol 
pri Ljubljani prenehajo veljati določbe drugih veljavnih splošnih 
aktov, ki so v nasprotju z določbami Statuta.

V roku enega leta se morajo ustrezno spremeniti:
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani.
– Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju ob-

činske uprave Občine Dol pri Ljubljani.

23. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati nasle-

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 
4. člena, ki stopi v veljavo pri naslednjih volitvah.

222. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri 
Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je občinski svet na 
7. redni seji dne 20. 1. 2016 sprejel uradno prečiščeno bese-
dilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, 
ki obsega:

– Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 21/12 z dne 19. 3. 2012)

– Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 21/15 z dne 27. 3. 
2015).

Št. 0320-0001/2016-2
Dol pri Ljubljani, dne 20. januarja 2016

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.
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P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 

(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega 

sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter način uresničevanja 
pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu: 
člani sveta).

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za 

delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela 
delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi 
v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki 
delovnih teles.

Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem 
jeziku.

3. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo 

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki 
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta 
poslovnik.

4. člen
Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in 

žalnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne 

glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v 

primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih 

svečanih priložnostih.
Žalna seja se skliče ob smrti župana, podžupana, člana 

občinskega sveta in častnega občana.
Žalna seja se lahko skliče tudi v drugih primerih, po pre-

soji župana, lahko tudi na pobudo oziroma predlog državnega 
protokola.

Obvestilo o žalni seji se posreduje takoj, ko je možno. 
Na žalno sejo se obvezno vabi tudi ožje družinske člane po-
kojnega.

5. člen
Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem 

besedilu: župan), delovno telo sveta pa predsednik oziroma 
predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: pred-
sednik).

6. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom 

občine, v notranjem krogu pečata je ime občinskega organa 
»OBČINSKI SVET«.

Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih aktih 
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna 
telesa sveta.

Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor 
občinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE SVETA

7. člen
Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je 

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan 

praviloma dvajset dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 
deset dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.

Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo najkasneje v 
osmih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena, 
skliče predsednik občinske volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandi-
datnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.

8. člen
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet 

in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov za pregled 

prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 
sveta

4. Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev 
mandatov članov sveta

5. Poročilo komisije za potrditev mandatov in ugotovitev 
izvolitve župana

6. Poročilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o 
pritožbah kandidatov za župana

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja.

O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in 
ne odloča.

9. člen
Dnevni red konstitutivne seje vsebuje tudi slovesno prise-

go župana in njegov pozdravni nagovor z naslednjo vsebino:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s 

pravnim redom Republike Slovenije in s predpisi Občine Dol 
pri Ljubljani. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in 
odgovorno v korist in blagostanje občanov in občank.«

Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši prisotni 
član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega 
člana sveta določi svet.

Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej ime-
nuje tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb 
in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane 
komisije za potrditev mandatov lahko predlaga vsak član sve-
ta. Svet javno glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili 
vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih 
predlogih svet ne odloča.

Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta 
in ugotovitev izvolitve župana na podlagi poročila volilne komi-
sije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu 
tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za 
župana ali predstavnikov kandidatur.

Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kan-
didata za župana, komisija za potrditev mandatov na podlagi 
poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi 
poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu 
odločitve o posameznih pritožbah.

10. člen
Mandate članov sveta potrdi svet na predlog komisije za 

potrditev mandatov potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu 
potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb 
kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o 
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati 
o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o 
spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstav-
nika kandidature oziroma kandidatne liste.
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Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o 
izvolitvi župana na podlagi poročila komisije za potrditev 
mandatov posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov 
za župana oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za žu-
pana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana 
sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, 
o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme 
niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen 
tudi za člana sveta.

11. člen
Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni 

člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.
Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandata župana iz 

četrtega odstavka 10. člena, prične novoizvoljenemu županu 
teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov sveta preneha članstvo 
v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih 
telesih sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov sveta ko-

misijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje 
stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi 
naslednji seji.

Člane komisije lahko predlaga vsak član sveta. Predla-
ganih mora biti najmanj toliko kandidatov kot šteje komisija. 
Glasovanje o sestavi komisije je javno, svet pa lahko odloči, da 
se glasovanje opravi tajno. Sestava komisije odraža razmerje 
glasov, pridobljenih na volitvah.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
mora do prve naslednje seje sveta pregledati članstvo v ob-
činskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, 
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanovi-
teljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje 
novih članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

13. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, 

statutom občine in tem poslovnikom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej 

sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani sveta se 
lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico 
sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.

Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen 

proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog 
župana,

– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove 
pristojnosti,

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih 
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) 
teh predlogov,

– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnev-
nih redov njegovih sej,

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina 
oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje pred-
stavnike.

Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, 
ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti 
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in 
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere izve 
pri svojem delu.

Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in pravilnikom.

14. člen
Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi 

mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem 
svoje funkcije.

Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso 
povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko 
in kazensko odgovoren.

15. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih ob-

činskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so 
mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih 
telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovori-
ti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana poja-
snila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti 
oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske 
uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev 
določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune 
pristojnosti.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovori-
ti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana poja-
snila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti 
oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske 
uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev 
določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune 
pristojnosti.

16. člen
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni, 

ustni in elektronski obliki. Elektronsko zastavljena vprašanja 
in pobude morajo biti naknadno podpisane, najkasneje do 
naslednje redne seje.

Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna 
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.

Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavlje-
ne tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem 
primeru župan, ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan 
oziroma član sveta, na to opozori in člana sveta pozove, da 
vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri 
minute, obrazložitev pa ne več kot pet minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano 
tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obve-
zno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta župan 
ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju bo na-
domeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so 
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob 
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če odgovor na 
vprašanje zahteva podrobnejši pregled dokumentacije oziroma 
proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita 
na naslednji seji.

Ustno ali pisno zastavljeno vprašanje ter odgovor nanj 
mora biti priložen gradivu za naslednjo sklicano sejo. Kolikor 
do naslednje seje ni mogoče podati odgovora, se napiše vpra-
šanje in razlog zakaj odgovora ni ter do kdaj predvidoma bo 
odgovor pripravljen.

Glede postavljene pobude župan poda mnenje ali bo 
pobudo upošteval oziroma razloge zakaj pobude ne more 
udejanjiti.

Odgovore na vprašanja, predloge in pobude, ki se nana-
šajo na pristojnost javnih zavodov in družb v lasti ali solastni-
štvu občine, je občinska uprava dolžna zahtevati v roku trideset 
dni od dneva prejema vprašanj, predlogov ali pobud.
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17. člen
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vpra-

šanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če 
tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi 
opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan 
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

18. člen
Če član sveta ali delovnega telesa ne more priti na sejo 

sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem obve-
stiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje 
do začetka seje.

Če se član delovnega telesa ne udeleži treh sej delov-
nega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega 
telesa predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.

IV. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

19. člen
Svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sve-

ta na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, 
določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine, 
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana 
predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more 
začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.

Program dela iz tretjega odstavka tega člena župan kot 
samostojno točko uvrsti na sejo, pred obdobjem za katerega 
se sprejema, to je predvidoma na decembrsko (za obdobje 
januar–julij) in junijsko (za obdobje avgust–december) sejo.

20. člen
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda 

se pošlje članom sveta najkasneje dvanajst dni pred dnevom, 
določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki 
je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno 
gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva 
nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.

Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, predsedniku nad-
zornega odbora občine in direktorju občinske uprave.

Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v 
fizični obliki na papirju, če prejemnik s pisno izjavo naroči pa 
lahko tudi na zgoščenki, drugem podobnem nosilcu podatkov 
ali po elektronski pošti.

Podpisano vabilo za sejo sveta je informacija javnega 
značaja in se objavi na spletni strani občine.

21. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje 

o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta lahko skliče župan na lastno pobudo, 

na predlog delovnega telesa ali na zahtevo ene četrtine članov 
sveta. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni 
sklicana v roku sedem dni od predložitve pisne obrazložene 
zahteve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko 
skličejo člani sveta, ki so sklic zahtevali, oziroma njihov poo-
blaščeni član sveta. V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, 
ki ga določijo člani, ki so sklic izredne seje zahtevali.

V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti 
navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo 
gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča. Če člani sveta ne 
razpolagajo z gradivom, pa se poda zahteva županu in občinski 
upravi, katero gradivo naj se za sejo pripravi.

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno 
članom sveta najkasneje tri dni pred dnevom, določenim za 

sejo. Vabilo se pošlje v skladu z 20. členom tega poslovnika in 
se objavi na spletni strani občine.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta 
skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem sezna-
njeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru 
se lahko dnevni red seje predlaga na seji sami, kjer se lahko 
predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega 
reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov 
za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi 
in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslov-
nikom.

22. člen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic 

izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o prora-
čunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi 
se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge 
dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti 
občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektron-
ski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom 
sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasova-
njem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način 
izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja 
dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere 
ure se šteje trajanje seje). Odločitev, ki jo član sveta pošlje po 
elektronski pošti je lahko posredovana pred začetkom dopisne 
seje, vendar mora na naslov občine prispeti najkasneje do 
izteka seje. Vabilo za dopisno sejo sveta z gradivom mora biti 
vročeno članom sveta najkasneje tri dni pred dnevom, določe-
nim za sejo.

Dopisna seja je sklepčna, če je glasovalo več kot polovica 
članov sveta.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni 
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov 
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti 
na prvo naslednjo redno sejo sveta.

23. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke 

dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske 
uprave.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede 
na dnevni red seje, potrebna.

24. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta, 

ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne točke 
dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le 
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni 
s tem poslovnikom.

Predlog mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov zadeve, s katerim mora biti označena obravna-

vana problematika,
– namen in cilj, ki ga želi doseči predlagatelj s predlaga-

nim aktom,
– pravna podlaga za obravnavo in sklepanje o obravna-

vani zadevi,
– navedbo predlagatelja in poročevalca na seji sveta,
– ocena finančnih posledic, ki bi nastale zaradi sprejema 

predlaganega akta,
– obrazložitev akta oziroma gradiva, ki bo predmet obrav-

nave in
– predlog sklepa.
Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan 

postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripra-

vljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.
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Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo za-
deve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma, h katerim 
župan ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča, kadar ta ni 
bil predlagatelj, ali pa je obravnava nujna, ali če svet odloči 
drugače.

25. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta 

pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem 
besedilu: predsedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči 
ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to 
ni mogoče, jo vodi najstarejši prisotni član sveta.

Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice gla-
sovati za odločitve občinskega sveta.

Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker župan ni 
opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član 
sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.

26. člen
Seje sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in 

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta, 
z video snemanjem, prenosom in objavo videoposnetkov sej 
sveta na spletni strani občine, s spremljanjem sej preko elek-
tronskih in drugih medijev.

Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani 
občine.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v 
katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja 
delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti 
vidno ločen od prostora za člane sveta.

Seje sveta se zvočno snemajo, kar predstavlja uradni 
zapis seje.

Predstavniki sredstev javnega obveščanja se morajo za 
zvočno in slikovno snemanje ter fotografiranje na seji predho-
dno najaviti predsedujočemu, ki določi vrsto in obseg zvočnega 
in slikovnega snemanja ter fotografiranja. Ostali udeleženci 
seje ne smejo uporabljati snemalnih in drugih naprav v času 
trajanja seje.

Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva jav-
nega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opo-
zori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa odredi 
odstranitev iz prostora.

27. člen
Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost 

v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to 
terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso 
informacije javnega značaja.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako 
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, 
odloči kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov 
sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed 

članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more 
udeležiti.

Predsedujoči ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči 
obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi 
z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Zapisnik pretekle seje se sprejema na začetku seje po 

sprejetem dnevnem redu.
Član sveta lahko poda pripombe k zapisniku prejšnje 

seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. 

O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika 
prejšnje seje odloči svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile 
podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in 
dopolnjen s sprejetimi pripombami.

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlo-

gih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato 
o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih pre-
dlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.

Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi 
točkami dnevnega reda in se uvrstijo takoj za točko »potrditev 
zapisnika«.

Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam uma-
kne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem 
umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga 
umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet 
o tem razpravlja in glasuje.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo 
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta 
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni 
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja 
in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za 
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pre-
dlog dnevnega reda v celoti.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obrav-

nave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje 
nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno 
gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je 
uvrščeno.

Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno obra-
zložiti.

32. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko 

poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, 
kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazlo-
žitev sme trajati največ pet minut, če ni s tem poslovnikom dru-
gače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan 
podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan ozi-
roma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani zadevi. 
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika de-
lovnega telesa lahko trajata največ po pet minut.

Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor 
so se priglasili k razpravi.

Razpravo odpre in zapre predsedujoči.
Razprava posameznega člana lahko traja največ pet mi-

nut.
Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima 

pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljav-
ca. Replika mora biti konkretna in se mora nanašati na napo-
vedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči 
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave 
lahko trajajo le po tri minute.

Ko predsedujoči konča razpravo, se ta ne sme ponovno 
odpreti

33. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnev-

nem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči 
pozval.
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Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači 
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po dru-
gem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z raz-
pravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem 
besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet 
brez razprave.

34. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi 

dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Član sveta mora navesti člen poslovnika, ki naj bi bil 

kršen.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika 

ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči 
svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali 
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je pov-
zročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da 
predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora 
član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več 
kot pet minut.

35. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, 

zapre razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za 

odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda 
prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če 
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni 
razpravi, potrebe po posvetovanjih ali zaradi pridobitve doda-
tnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, 
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni 
več sklepčna. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več 
sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedu-
joči sejo konča.

36. člen
Seje sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajsti uri in mo-

rajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri 
ure. Seje sveta se sklicuje v skladu s programom dela sveta.

Predsedujoči odredi petnajst minutni odmor vsaj po dveh 
urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen pre-
dlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali pre-
dlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amand-
majev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov 
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja 
največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v 
okviru posamezne točke največ dvakrat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčr-
panju možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči ali se lahko 
odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

37. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali 

če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti 
na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na 
eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno 
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

38. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme 

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med go-

vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo 
le predsedujoči.

39. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči 

naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.

40. člen
Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni 

dobil besede, če sega govorniku v besedo, ali če na kak drug 
način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim 
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na 
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega 
poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu 
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede 
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep od-
stranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v 
katerem je seja.

41. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz 

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red 
na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek 
seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se 
odstranijo vsi poslušalci.

42. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda 

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

43. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh 

članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim 

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru ozi-
roma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se 
ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov 
sveta v prostoru kjer poteka seja. Sklepčnost med sejo se 
preverja z dvigovanjem kartonov ali glasovalno napravo. Pre-
verjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta ali predse-
dujoči kadarkoli.

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska ve-
čina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve 
tretjini vseh članov sveta.

44. člen
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, 

če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen 
sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, 
kot to za posamezno odločitev določa zakon, statut ali poslov-
nik. Vsak sklep se prebere v celoti, nato se glasuje in razglasi 
rezultat.

45. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene 

pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Pre-
dlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta.

V primeru, da se odloča o zadevah, kjer bi lahko član 
sveta bil pristranski:

– zaradi njegove udeleženosti,
– sorodstvenih razmerij (zakonec ali izvenzakonski par-

tner, njegov prednik ali potomec, brat, sestra ali oseba, s katero 
je v isti stopnji v svaštvu, njegov posvojitelj ali posvojenec ali 
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njun potomec, zakonec ali izvenzakonski partner, ali njegov 
rejnik, rejenec, ali oseba v njegov skrbništvu),

– če se zadeva nanaša na podjetje, zavod ali drugo or-
ganizacijo, v kateri ima svoj kapitalski delež, ki presega 20 % 
celotne vrednosti podjetja, zavoda ali druge organizacije, ali če

– obstajajo drugi tehtni razlogi, ki vzbujajo dvom o njegovi 
nepristranskosti,

in se iz glasovanja ne izloči sam, lahko na predlog župana ali 
člana sveta, svet glasuje o njegovi izločitvi.

Postopek izločitve se opravi pri odločanju o točki dnevne-
ga reda, na katero se odločitev nanaša.

46. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o 

katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem 
prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas razen, če ta 
poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru 
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ 
dve minuti.

47. člen
Javno glasovanje se opravi s poimenskim izjavljanjem.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abece-

dnem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da 
glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«. O poimenskem 
glasovanju se piše zapisnik tako, da se pri vsakem članu sveta 
zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. 
Vsak član lahko svoj glas za zapisnik obrazloži na način, da 
svojo kratko obrazložitev, ki obsega do dva stavka, glasno 
narekuje.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi 
in objavi izid glasovanja.

48. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog 
predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s 
tajnim glasovanjem opravlja oseba, ki vodi zapisnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je 
članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga 
uporablja svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi, 
kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je 
določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost 
glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in 
praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI« pa 
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo 
»PROTI«.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, 

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu 
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zapo-
redno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega 
se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk kolikor kan-
didatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v gla-
sovalno skrinjico.

49. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
– datumu in številki seje sveta,
– predmetu glasovanja,
– sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,

– številu razdeljenih glasovnic,
– številu oddanih glasovnic,
– številu neveljavnih glasovnic,
– številu veljavnih glasovnic,
– številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma 

pri glasovanju o kandidatih,
– številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano veči-

no, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, 
katerih kandidat je imenovan.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 
glasovanja na seji sveta.

50. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali 

ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na pre-

dlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, 
ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče glaso-
vati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne 
ponavlja.

5. Zapisnik seje sveta

51. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa:
– podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posa-

meznem glasovanju,
– odsotnosti članov sveta,
– uri, ko član sveta pride na sejo, ko le-ta že poteka in o 

uri, ko član sveta sejo zapusti, ko ta še ni zaključena,
– udeležbi vabljenih predstavnikov javnosti in občanov 

na seji,
– sprejetem dnevnem redu,
– imenih razpravljavcev,
– predlogih sklepov,
– o opredelitvi do obravnavanega sklepa posameznega 

člana sveta in morebitna kratka obrazložitev glasu,
– vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta.
Zapisniku je treba predložiti originalna vabila in gradivo, ki 

je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

52. člen
Zvočni zapis seje se hrani na elektronskem nosilcu v 

sejnem dosjeju najmanj štiri leta.
Član sveta in drug udeleženec javne seje ima pravico 

poslušati zvočni zapis seje, če je za to dobil dovoljenje predse-
dujočega. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob 
navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.

Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, 
ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, do-
besedno prepiše in se mu posreduje. V prošnji, v kateri poleg 
svojega osebnega imena in naslova, navede kakšno informa-
cijo želi dobiti. Prošnjo vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu 
javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.

53. člen
Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. 

Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta 
pooblasti drugega javnega uslužbenca.

Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapi-
sniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopisnih 
sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na 
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe 
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo 
vodil in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni javni 
uslužbenec, ki je vodil zapisnik. S tem postane uradni zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine, 
v občinskem glasilu se lahko objavi poročilo o sprejetih sklepih.
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Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil 
voden na nejavnem delu seje sveta se ne prilaga v gradivo 
za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred 
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

54. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi 

svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki 

sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se kot 
trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva 
občinske uprave.

55. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, 

ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to 
potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi 
direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana 
sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se 
hranijo pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

6. Strokovna in administrativno tehnična opravila 
za svet

56. člen
Za strokovno in administrativno delo za svet in za delov-

na telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave organizira strokovno in teh-

nično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega 
uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja 
druga opravila potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih 
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

7. Delovna telesa sveta

57. člen
Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

ima pet članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sve-

ta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov 
ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov in javnih podjetij,

– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge 

v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti 
sveta,

– pripravlja predloge za podelitev priznanj in nagrad, ki 
jih podeljuje občina,

– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačili ter 
drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih 
organov in delovnih teles, ter izvršuje odločitve sveta,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funk-

cionarjev.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

imenuje svet na konstitutivni seji, najkasneje na prvi naslednji 
seji.

58. člen
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot 

svoja delovna telesa.

59. člen
Črtan.

60. člen
Črtan.

61. člen
Črtan.

62. člen
Črtan.

63. člen
Črtan.

64. člen
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s kate-

rim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi 
imenovanje.

65. člen
Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih 
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, če 
ta poslovnik ne določa drugače. Sestava odborov in komisij 
odraža razmerje glasov, pridobljenih na volitvah.

Predsednika odbora in komisij imenuje svet izmed svojih 
članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s član-

stvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

66. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V 

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova 
sestava in naloge.

67. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, 

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje 
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem 
svetu.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano čla-
nom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega 
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno 
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih 
članov, svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge pa spre-
jema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila 

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

68. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni 

uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in 
drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi 
predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skla-
dov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano pro-
blematiko.

Občinska uprava omogoči prisotnost članov sveta na seji 
delovnega telesa tako, da članom sveta po elektronski pošti 
sporoči termine sej delovnega telesa, ki ga pripravi občinska 
uprava skladno s programom sej sveta.

V. AKTI SVETA

1. Splošne določbe

69. člen
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in 

statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun,



Uradni list Republike Slovenije Št. 6 / 29. 1. 2016 / Stran 731 

– planske in razvojne akte občine ter prostorske akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obve-

zne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov 
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom 
občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in 
statutom občine.

70. člen
Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter 

druge splošne akte, za katere je v zakonu ali v tem poslovniku 
tako določeno, predlaga župan svetu v sprejem.

Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko predla-
gajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojno-
sti, razen aktov iz prvega odstavka.

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu z 
zakonom in statutom občine zahteva od sveta izdajo ali razve-
ljavitev splošnega akta.

71. člen
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

72. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, be-

sedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, 

cilje odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo ime-
lo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka mora biti uvodu 
priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.

Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sve-
ta, pošlje predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev na 
dnevni red seje sveta.

Župan mora v roku petih dni zahtevati dopolnitev pre-
dloga, kolikor predlog ne vsebuje navedenih delov iz prvega 
odstavka tega člena.

Kolikor župan prejme predlog odloka delovnega telesa 
ali člana sveta, ga mora uvrstiti na dnevni red naslednje seje, 
kolikor gradivo dobi vsaj pet dni pred dnem pošiljanja gradiva 
za sejo članom sveta. Če tega ne stori, mora pisno obrazložiti 
razloge zakaj obravnavanje predlaganega odloka ni uvrstil 
na sejo sveta in to obrazložitev priložiti gradivu za sejo sveta. 
Kolikor je razlog časovna umeščenost predloga, mora župan 
pojasniti na kateri seji bo predlog obravnaval.

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 
v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

73. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval 

v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka 

na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj.

74. člen
Predlog odloka se pošlje članom sveta dvanajst dni pred 

dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.
Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

75. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, 

ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih 
rešitvah predloga odloka.

Po končani obravnavi svet z večino opredeljenih glasov 
ugotovi ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo ali ne.

Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga 
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči svet s sklepom.

76. člen
Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pri-

praviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren 
način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma 
jih utemeljeno zavrne.

77. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta in 

predlagatelj predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in 
členov predloga odloka v obliki amandmaja.

Župan lahko predlaga amandmaje, tudi kadar ni sam 
predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta 
k vsakemu predlogu odloka.

Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki 
z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo 
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je 
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga 
amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta (pet članov).

Župan lahko predlaga amandma na amandma članov 
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na 
amandma mora vložiti pisno.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca 
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga uma-
kniti.

78. člen
O vsakem amandmaju k predlogu odloka se glasuje po-

sebej.
Če je k členu ali naslovu predloga odloka predlaganih 

več amandmajev, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj 
odstopa od vsebine člena, nato pa po istem kriteriju še o drugih 
amandmajih. Vrstni red glasovanja določi predsedujoči.

Nazadnje glasuje svet o odloku v celoti. Odlok je sprejet, 
če se zanj opredeli večina članov sveta, ki glasujejo, če ni do-
ločena drugačna večina.

79. člen
Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po enakem 

postopku kot velja za sprejemanje odloka.
Proračun občine sprejema svet po postopku, določenem 

s tem poslovnikom.
Kolikor v delu poslovnika, ki določa postopek za sprejem 

proračuna ni določb, se smiselno uporabljajo določbe o spre-
jemu odloka.

O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča svet 
na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

80. člen
V primeru, da se obravnavani postopek sprejema odloka 

v tekočem mandatu ne zaključi, se postopek v novem mandatu 
nadaljuje, razen če svet sprejeme sklep, da se ponovno opravi 
prva obravnava oziroma da se sprejem odloka ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

81. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne ne-

sreče ali če tako s sklepom odloči svet se lahko odlok sprejme 
po hitrem postopku. Predlog za hitri sprejem odloka mora biti 
obrazložen. Po hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne 
razlage določb splošnih aktov občine.

Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka. 
O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri 
določanju dnevnega reda.

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po 
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o 
rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.
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Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava 
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje in 
amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca obrav-
nave predloga odloka.

Po obravnavi ter glasovanju o vloženih amandmajih svet 
glasuje o odloku kot celoti.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

82. člen
Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da 

bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali drugega 
splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če gre:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih po-

sameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi 

predpisi države oziroma občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavne-

ga sodišča,
– prečiščena besedila aktov,
– zaključni račun.
Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, 

če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov sveta. Po 
končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da svet 
spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da 
se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči 
svet takoj po vložitvi predloga.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k 
členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali do-
polnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko 
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

5. Postopek za sprejem proračuna

83. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki 

za posamezne namene financiranja javne porabe občini.
Proračun se sprejme za eno ali dve proračunski leti. Pro-

računsko leto se začne in konča hkrati s proračunskim letom 
za državni proračun.

Pred pričetkom priprave proračuna župan pozove prora-
čunske uporabnike, da predložijo svoje predloge za sestavo 
proračuna. Rok za predložitev predlogov za sestavo proračuna 
ne sme biti krajši od petnajst dni.

84. člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu 

najkasneje v tridesetih dneh po predložitvi državnega prora-
čuna državnemu zboru oziroma v roku, ki ga določa zakon. V 
letu rednih lokalnih volitev župan predloži predlog proračuna 
najkasneje v šestdesetih dneh po izvolitvi sveta.

Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna ob-
čine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne 
finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog 
proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splošno 
razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna 
razprava.

Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno 
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v 
roku petnajst dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog 
proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v 
njem upoštevani.

Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne 
pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta 
pošlje v javno razpravo župan.

85. člen
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj pet-

najst dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v 

predlog proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in predlog 
proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim 
zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.

Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in pre-
dlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih 
spletnih straneh.

86. člen
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo 

županu. Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave na 
seji sveta.

87. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za predlo-

žitev dodatnih pripomb in pobud pripravi župan dopolnjeni 
proračun občine, ter skliče sejo sveta, na kateri se bo ta 
obravnaval.

Na dopolnjen predlog proračuna občine lahko člani sveta 
vložijo amandmaje v pisni ali elektronski obliki najkasneje tri 
dni pred sejo sveta. Predlagatelj oziroma predlagatelji so dolžni 
vložene amandmaje podpisati.

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prej-
šnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračun-
skimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere po-
stavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

88. člen
V predlogu proračuna za drugo obravnavo župan navede 

katere predloge in pripombe je sprejel ter pisno obrazloži za-
vrnjene predloge in pripombe. Pisna obrazložitev zavrnjenih 
pripomb in predlogov je sestavni del gradiva.

V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih 
amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu obči-
ne ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju 
lahko predlagatelj umakne predlagani amandma. Župan lahko 
vloži amandmaje do konca razprave na seji sveta.

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej 
tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, 
če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

O amandmajih, ki niso vloženi v skladu s 87. členom, se 
ne glasuje.

89. člen
Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujo-

či ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun 
medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov 
in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu 
z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri 
amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.

Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedujo-
či ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun 
medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov 
in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu 
z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri 
amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.

Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S 
sklepom s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi 
odlok o proračunu občine.

Če proračun ni usklajen, predsedujoči prekine sejo in zah-
teva, da župan pripravi amandma za uskladitev proračuna. Ko 
je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. 
O predlogu uskladitve ni razprave.

Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve. Če je predlog 
uskladitve sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti. S sklepom, 
s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok 
o proračunu občine.
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Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni spre-
jet.

Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora 
župan predložiti nov predlog proračuna.

O novem predlogu proračuna svet razpravlja in odloča 
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za 
sprejem odloka.

90. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega 

se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki 
velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podalj-
ša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema 
svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek 
za sprejem odloka.

91. člen
Župan lahko med letom predlaga spremembo ali rebalans 

občine.
Rebalans proračuna sprejema svet po skrajšanem po-

stopku.
Sprememba proračuna se sprejme po enakem postopku 

kot rebalans proračuna.

6. Postopek za sprejem prostorskih aktov

92. člen
Prostorske akte se sprejema skladno z določbami Zakona 

o prostorskem načrtovanju.

7. Postopek za sprejem obvezne razlage

93. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo 

za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev 

določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslov-

nika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odloka.
Vlaganje amandmajev na predlog obvezne razlage ni 

dovoljeno. Obvezna razlaga se objavi.

8. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

94. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebin-

skih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregle-
den, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe 
in dopolnitve splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega 
besedila.

Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka določi 
svet po skrajšanem postopku za sprejem odloka.

95. člen
Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spremi-

njajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, 
pripravi predlagatelj uradno prečiščeno besedilo tega splošne-
ga akta. Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika 
se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta 
oziroma poslovnika.

Uradno prečiščeno besedilo potrdi svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

96. člen
Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali sta-

tutu občine pristojen svet, se opravijo po določbah tega 
poslovnika.

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala 
večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, 
ki so glasovali.

97. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 

glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke 
njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z žrebom. 
Vsak član sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.

Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, 
se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član 
sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje 
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno 
glasovanje.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka 
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje 
tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.

Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih 
funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je 
funkcij.

98. člen
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje 

večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem glasovanju 
se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.

99. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče 

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne 
večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju 
se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glaso-
vanju dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več 
kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje 
število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje 
med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.

Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po 
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem 
glasovanju. Če se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri 
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po 
abecednem vrstnem redu kandidatov.

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi 
pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne 
večine, ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se 
za manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in 
postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles sveta

100. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi 

liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje 
predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter pre-
dlog kandidatov za člane delovnega telesa.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pri predlogu liste kandidatov za člane delovnih teles upošte-
va volilni rezultat, ki jih ima stranka oziroma lista v svetu.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, 
se na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na 
ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi 
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti 
seji sveta. Pri tem je potrebno paziti na sorazmerje, določeno 
v prejšnjem odstavku.

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do 
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih 
članov delovnega telesa.
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2. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje 
funkcije župana

101. člen
Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi 

kateri od dveh podžupanov bo začasno opravljal funkcijo župa-
na, ali če je razrešen, imenuje svet izmed svojih članov člana, 
ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.

O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali taj-
nega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.

Kandidat je imenovan, če dobi večino glasov navzočih 
članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

102. člen
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, 

ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen dru-
gačen postopek.

Postopek za razrešitev osebe ki jo voli ali imenuje svet, se 
začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvoli-
tev ali imenovanje, četrtine svetnikov ali komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v ka-
teri so navedeni razlogi za razrešitev.

Predlog za razrešitev se vloži pri županu. Če predlog ne 
vsebuje obrazložitve po določilih tretjega odstavka prejšnjega 
člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev. Dopolni ga 
lahko v petih dneh.

Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero 
se nanaša, najmanj dvanajst dni pred sejo sveta, na kateri bo 
obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pra-
vico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve. Oseba se lahko 
opredeli tudi na seji sveta, v okviru obravnavanja predloga za 
razrešitev in odgovarja na vprašanja članov sveta.

Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do 
katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega 
člena.

103. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme 

odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali 
imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.

O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim 
poukom.

4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles 
in drugih organov ter funkcionarjev občine

104. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z 

zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
Pravico imajo odstopiti tudi člani delovnih teles, drugih 

organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani. Izjava 
o odstopu mora biti v pisni obliki.

Članu občinskega sveta, ki odstopi s svoje funkcije prene-
ha mandat z dnem, ko je podal pisno izjavo o odstopu županu, 
županu pa preneha mandat, ko o svojem odstopu pisno obvesti 
svet in občinsko volilno komisijo.

Župan mora svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o 
odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema 
pisne odstopne izjave.

VII. JAVNOST DELA

105. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih 

sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov 
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine, ter 
z video snemanjem in objavo videoposnetkov sej sveta na 
spletnih straneh občine ter na druge načine, ki jih določa 
statut in ta poslovnik.

Župan in direktor občinske uprave obveščata občane 
in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles 
sveta, župana in občinske uprave.

Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za 
javnost.

Občina izdaja svoje glasilo, v katerem se lahko objavljajo 
tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odloči-
tev sveta in drugih organov občine.

106. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s pred-

stavniki javnih občin ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo 
na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in 
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in 
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu 
občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in de-
lovnih teles, ki vsebujejo podatke, ki niso informacije javnega 
značaja.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

VIII. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

107. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je de-

lovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov 
in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in 
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je 
potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. 
O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

IX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA 
POSLOVNIKA

108. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvo-

tretjinsko večino glasov navzočih članov.

109. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslov-

nika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči.

X. KONČNE DOLOČBE

110. člen
Z video snemanjem, prenosom in objavo videoposnetkov 

sej se prične, ko bodo zagotovljene tehnične možnosti.

111. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-

slovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, Uradni list 
RS, št. 87/02 in 137/04.

112. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
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Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 21/15) 
vsebujejo naslednjo končno določbo:

31. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

223. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganju ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO in 127/06 – 
ZJZP in in 38/10 – ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 
56/15) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list 
RS, št. 48/10, 40/14, 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani na 7. seji dne 20. 1. 2016 sprejel

O D L O K
o obdelavi določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganju ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi obdela-

ve mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih 
odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v 
nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Dol pri Ljubljani 
(v nadaljevanju: občina), tako da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo 
prostorsko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega obli-

kovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe.

2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot 

ga določajo zakon in podzakonski prepisi, ki urejajo javno 
službo.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
Javna služba se občini zagotavlja v obliki javnega podjetja 

(v nadaljevanju: izvajalec javne službe) na območju občine v 
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec 
javne službe je SNAGA Javno podjetje d.o.o.

4. člen
Izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za 

obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pro-
gram), ki ga izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto.

III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE 
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

5. člen
Javna služba zagotavlja varno in neškodljivo obdela-

vo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih 
odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Javna služba obsega naslednje storitve:
1. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst 

komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, 
katerih ostanki se po obdelavi odložijo na odlagališču nene-
varnih odpadkov,

2. prevzem ostankov obdelanih mešanih komunalnih od-
padkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z bioraz-
gradljivimi odpadki,

3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno 
z biorazgradljivimi odpadki, na odlagališče.

6. člen
Prevzem komunalnih odpadkov in njihovo odlaganje se za 

območje občine zagotavlja v objektih in napravah gospodarske 
javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: RCERO Ljubljana).

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO 
JAVNIH DOBRIN – STORITEV

7. člen
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih 

odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z bio-
razgradljivimi odpadki,

– odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odla-
ganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od-
padkov in

– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.

8. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje objektov in naprav za obdelavo 

mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih od-
padkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,

– zagotavljati obratovanje odlagališča z vsemi objekti, 
napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov,

– vzdrževati odlagališče,
– izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in 

drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi 
odpadki, v vseh fazah od prevzema za obdelavo, samo ob-
delavo, ravnati z obdelanimi komunalnim odpadki in ravnati z 
ostanki obdelanih komunalnih odpadkov,

– odlagati ostanke predelave ali odstranjevanja komunal-
nih odpadkov v telo odlagališča,

– zbirati in odvajati izcedne vode, padavinske vode in 
tehnološke vode ter izvajati njihovo čiščenje,

– zajemati odlagališčni plin in ga predelovati,
– prekrivati telo odlagališča in zagotavljati površinsko 

tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja pada-
vinske vode ter razplinjevanje,

– tehtati in vizualno pregledovati ostanke komunalnih 
odpadkov,

– meriti vpliv odlagališča na okolje,
– izdelovati kontrolne analize reprezentativnih vzorcev 

ostankov komunalnih odpadkov,
– izdelati poslovnik za obratovanje odlagališča,
– zagotavljati obratovalni monitoring,
– izvajati ukrepe za zmanjševanje količin odlaganja bio-

razgradljivih odpadkov,
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– pripravljati ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov 
na okolje,

– pripraviti ukrepe po zaprtju odlagališča,
– voditi evidence in
– izvajati druge naloge iz tega odloka in zakonov ter 

drugih predpisov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
JAVNE SLUŽBE

9. člen
Uporabniki javne službe so vsi, pri katerih nastajajo od-

padki, ki so predmet tega odloka, in se zbirajo v okviru javnih 
služb zbiranja komunalnih odpadkov.

10. člen
Obveznost uporabnikov javne službe je plačevanje stori-

tev javne službe.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

11. člen
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponov-

ne snovne ali energetske uporabe,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s pred-

pisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Obračunsko obdobje znaša dve leti.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da 
razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot pov-
prečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, presega 
10 % potrjene cene, začne postopek potrjevanja cene. V pri-
meru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano 
kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne 
presega 10 % zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri 
izračunu predračunske cene za naslednje dvoletno obračunsko 
obdobje.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

12. člen
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, so 

objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi 
odpadki, in odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 

organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.

IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 

drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi 

odpadki, se bo pričela izvajati, ko bodo zgrajeni objekti in na-
prave za obdelavo odpadkov.

Izvajalec lahko storitve obdelave odpadkov iz prejšnjega 
odstavka za čas do zgraditve objektov in naprav iz prvega 
odstavka odda s pogodbo v izvajanje drugemu izvajalcu, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje za obdelavo mešanih komunal-
nih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno 
z biorazgradljivimi odpadki, v kateri se določi tudi lokacija 
izvajanja.

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 359-0002/2016-2
Dol pri Ljubljani, dne 20. januarja 2016

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

GORNJI PETROVCI

224. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Gornji 
Petrovci za programsko obdobje 2016–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena 
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je 
Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 12. redni seji dne 
28. 12. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Gornji Petrovci 
za programsko obdobje 2016–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomo-
či s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Gornji Petrovci 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 702/2014),

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013),

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24. 12. 
2013, str. 9–17, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 1408/2013).
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2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci (v 
nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine.

Letni program ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci z višino raz-
položljivih sredstev za posamezne ukrepe, na predlog Odbora 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejme Občinski svet 
Občine Gornji Petrovci.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sred-
stva v obliki dotacij.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji po-
men:

(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

(2) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni 
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014;

(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta;

(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvo-
dnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Pri-
logi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi 
spremenili naravo takih proizvodov;

(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen 
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku 
ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod 
pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni 
proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kme-
tijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih 
prostorih;

(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v 
nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki 
je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo 
vlaga vloge iz naslova ukrepov kmetijske politike;

(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu 
s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče ena-
čiti z naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske 
pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno 
deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne pro-
izvodnje, izračunane na podlagi:

a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem 

petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 

sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;

(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki 
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, stro-
kovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z nalož-
bo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme 
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere pro-
jekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in 
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje 
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta 
ali dejavnosti;

(15) »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(16) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

(17) »standard Unije« pomeni obvezen standard, pred-
pisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči 
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti 
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, 
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna 
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

(18) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne pov-
zroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega 
gospodarstva;

(19) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zako-
nodajo Unije;

(20) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot 
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kme-
tijskih zemljišč;

(21) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva;

(22) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo 
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

(23) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na 
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;

(24) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, 
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(25) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in 
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropske-
ga parlamenta in Sveta;

(26) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju 
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejav-
nosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode);

(27) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
velja za enotno podjetje.
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5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko 
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije 
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in 
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:

Vrste pomoči Ukrepi
Državne pomoči 
po skupinskih 
izjemah v kmetijstvu 
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 702/2014) 

UKREP 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen); 
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev 
(komasacijo) kmetijskih in gozdnih 
zemljišč (15. člen, 43. člen); 
UKREP 3: Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij (28. člen).

De minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

UKREP 4: Pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe 
v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji – de minimis;

De minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 1408/2013)

UKREP 5: Podpora ohranjanju 
oziroma povečevanju rodovitnosti tal.

6. člen
(upravičenci do pomoči)

Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v 
primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije (EU) 
št. 1408/2013, oziroma zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro podjetja v primeru ukrepa po členu 43 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in so dejavna v gozdar-
skem sektorju; so vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki 
ležijo na območju Občine Gornji Petrovci in imajo sedež na 
območju občine;

2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi 
komisije (EU) št. 1407/2013 ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetijska in gozdna 
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Gornji Petrovci in imajo 
sedež na območju občine.

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljuje-
jo upravičencem na podlagi predhodno izvedenega javnega 
razpisa, objavljenega na spletni strani občine in oglasni deski 
občine, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ 
in tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu se opredelijo podrobnejša merila in 
kriteriji za dodeljevanje pomoči, posamezni ukrepi in višina raz-
položljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa sprejet 
Letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci.

(3) V primeru, da se sredstva, ki so razpoložljiva za en 
ukrep, ne porabijo, se lahko prerazporedijo za drugi ukrep, ki je 
določen med ukrepi finančnih spodbud za to leto in, ki ga določi 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.

(2) Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejav-
nosti.

(3) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime oziroma naziv, sedež in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi 

predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega 
za projekt ali dejavnost ter

– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena 

tega pravilnika ter
c) drugo, opredeljeno v javnem razpisu.

10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, 
na predlog Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, od-
loča pooblaščena oseba imenovana s strani župana.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo pri županu občine v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se po izdanem sklepu o dodelitvi sredstev uredijo s po-
godbo, med tem ko pri dodelitvi sredstev iz 14., 15. in 21. člena 
tega pravilnika zadostuje za izplačilo pravnomočnost izdanega 
sklepa o dodelitvi sredstev.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
sklepa.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo 
na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo do-
kumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdi-
lo/dokazilo o plačanem računu),
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– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo 
ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o 
izvedbi nadzornih ukrepov …).

12. člen
(kumulacija) 

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, dolo-

čeni v 13. do vključno 15. člena pravilnika, ne smejo preseči 
najvišjih zneskov pomoči določenih v 14., 15., 28. in 43. členu 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se pod-
pora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih 
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo 
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenziv-
nosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno 
pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo prese-
žena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena 
v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) 
ŠT. 702/2014

13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali ne-

opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014)

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvo-
dnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali 
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega 
veljavne standarde Unije.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem pre-
strukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine in se njihova naložba 
izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 1.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 

zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-

šnikov z ograjo.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …);

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju občine in se njihova naložba 
izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 0,50 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;

– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi 
pristojna strokovna svetovalna služba, kadar je predmet podpo-
re ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 1.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetij-

skih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč 
za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih 
in gozdnih zemljišč.
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Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni 

menjavi kmetijskih in gozdnih zemljišč, vključno s stroški pre-
gleda.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki imajo zemljišča vključena v zaokrožitev na 
območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih ze-

mljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne 

svetovalne službe;
– predračun oziroma ocena upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih po-

stopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 300 EUR.

15. člen
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za 

zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub 
zaradi naslednjih dejavnikov:

– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami;
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah;
– zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških 

storitev,
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo 

zavarovalniško podjetje ali skupna podjetij,
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z 

zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstav-

ka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kme-

tijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da za-

varujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz 
prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s 

pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, s sedežem na območju občine in imajo v lasti 
ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine 
Gornji Petrovci ter, ki sklenejo zavarovalno polico za tekoče 
leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za 
tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino naci-

onalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacional-

ni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65 % stroškov 
zavarovalne premije.

Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijskem gospodar-
stvu lahko znaša do 1.000 EUR.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

16. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Gornji 
Petrovci ali do države.

(5) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so 
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičen-
cu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prome-
tu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v 
obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev dr-
žave, občine ali Unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektor-
jih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje 
uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali 
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje 
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne 
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013.

17. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno po-
močjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno 
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
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(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

18. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno 
in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih go-
spodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro-
izvodov ter širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 

predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter nalož-
be v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno in 

nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro-
izvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti in naložbo na 
območju Občine Gornji Petrovci.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne in nekmetijske de-

javnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne oziro-

ma nekmetijske dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti;

– dopolnilna in nekmetijska dejavnost se mora izvajati na 
kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;

– plačani račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijskem gospodar-

stvu lahko znaša do 1.000 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustre-

zno zniža, če bi z odobreno pomočjo bil presežen skupni 
znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 16. člena 
tega pravilnika.

19. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 

je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) po-
močeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodelje-
nim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja 
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 
predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo sedmega odstavka 16. člena tega pravilnika;

– ostalo opredeljeno v razpisu.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu 

z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.

IV. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1408/2013

20. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1408/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so dejavna v 
primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:

a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali 
količine proizvodov, danih na trg,

b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje dr-
žave ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano 
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribu-
cijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim pro-
izvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Gornji 
Petrovci ali do države.

(3) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so 
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

(4) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetij-
skih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima 
druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 
(EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na 
ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno 
uredbo.

(5) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetij-
skih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe 
Uredbe (EU) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v 
zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z 
ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna pro-
izvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, 
dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(6) Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dode-
ljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju, 
ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih 
virov so sredstva dodeljena.

(7) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. 
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred 
odbitkom davka ali drugih dajatev.

21. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma eno-
tnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako 
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala in-
tenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Unije.

(2) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven 
v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
EU L 352, 24. 12. 2013), se pomoč de minimis, dodeljena za 
dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to ured-
bo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem 
ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v 
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Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v 
sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dode-
ljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu 
s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 
sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene 
v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni 
list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.

22. člen
UKREP 5: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju 

rodovitnosti tal
Cilji pomoči:
Ohranjanje oziroma povečevanje rodovitnosti tal.
Razlogi za ukrepanje:
Visoka kislost tal na območju Občine Gornji Petrovci ima 

neugodne vplive na pridelavo kmetijskih rastlin. Podpora je 
zaradi tega namenjena zmanjševanju kislosti tal in s tem ohra-
njanju oziroma povečevanju rodovitnosti kmetijskih zemljišč.

Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so 

opredeljeni v prvi točki 6. člena tega pravilnika.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za stroške nakupa sredstev za zmanjša-

nje kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna ipd.).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de 

minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 
šestega odstavka 20. člena pravilnika.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep,
– dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup 

sredstev za zmanjšanje kislosti tal,
– načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na istem 

kmetijskem zemljišču (na vsaka tri leta) in predvideno količino 
sredstev za zmanjšanje kislosti tal na ha,

– posameznemu upravičencu se lahko subvencionira na-
kup sredstev za zmanjšanje kislosti tal do količine, katera ne 
sme presegati v gnojilnem načrtu predvidene količine sredstev 
za zmanjšanje kislosti tal na ha za tekoče leto,

– ostalo opredeljeno v razpisu.
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo 

lahko znaša do 300 EUR na leto.

23. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 

je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomo-
čeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo sedmega odstavka 17. člena tega pravilnika;

– ostalo opredeljeno v razpisu.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.

V. NADZOR IN SANKCIJE

24. člen
(nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 
tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spre-
mlja in preverja Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Občine Gornji Petrovci. Namenskost porabe lahko ugotavlja 
tudi nadzorni odbor občine.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke;

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE

25. člen
(hramba)

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

Občina mora voditi natančne evidence z informacijo o 
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset 
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in iz-
vajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 92/07).

27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dode-

litev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo 
uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči.

Št. 007-0001/2015-28
Gornji Petrovci, dne 29. decembra 2015

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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GROSUPLJE

225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Grosuplje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D 
in 47/15), ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list 
RS, št. 28/08), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 1/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 11/15 – UPB1) in 7. člena Statuta Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) so Občinski svet Občine Do-
brepolje na 9. redni seji dne 10. 12. 2015, Občinski svet Občine 
Grosuplje na 7. redni seji dne 30. 9. 2015, Občinski svet Občine 
Ivančna Gorica na 9. redni seji dne 16. 11. 2015 in Občinski 
svet Občine Škofljica na 7. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejeli

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Grosuplje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 
47/06, 78/08 in 16/10) se 16. člen spremeni in dopolni tako, 
da se glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavni-
ki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev se imenuje izmed občanov 

občin ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev zavoda in predstavnike staršev se 

voli tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti iz-

med svojih članov in drugih občanov občin ustanoviteljic tako, 
da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, stalnega pred-
stavnika.

Predstavniki Občine Ivančna Gorica, Občine Dobrepolje 
in Občine Škofljica se izmenjujejo v mandatu tako, da ostajata 
v tekočem mandatu, člana sveta, predstavnika Občine Škofljica 
in Občine Dobrepolje. V naslednjem mandatu sta predstavnika 
Občine Dobrepolje in Občine Ivančna Gorica, v naslednjem 
mandatu Občine Ivančna Gorica in Občine Škofljica in še v na-
slednjem, predstavnika Občine Škofljica in Občine Dobrepolje.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposre-
dno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in ta odlok.

Predstavnike zaposlenih se voli izmed delavcev glasbene 
šole tako, da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, dva 
stalna predstavnika v svetu, ostale občine ustanoviteljice pa po 
enega predstavnika zaposlenih.

Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja, oziroma 
pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma 
imenovana v svet.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev izmed 
občanov občin ustanoviteljic tako, da imajo starši iz Občine 
Grosuplje stalnega predstavnika, predstavniki staršev iz občin 
Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica pa se izmenjujejo v 
mandatu tako, da je v naslednjem mandatu v svet obvezno 
imenovan predstavnik staršev iz tiste občine, ki v tekočem 
mandatu nima predstavnika ustanoviteljev.

Tretji predstavnik staršev se izmenjuje v mandatu tako, da 
se zagotovi enakomerna zastopanost ustanoviteljic v svetu, in 
sicer je v naslednjem mandatu imenovan predstavnik staršev 
iz Občine Ivančna Gorica, nato iz Občine Škofljica in še v na-
slednjem mandatu iz Občine Dobrepolje.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji pred-
sednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika 
in namestnika predsednika lahko predlaga vsak član sveta.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta zavoda 

je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 

s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 601-002/2015
Dobrepolje, dne 10. decembra 2015

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

Št. 601-1/1997
Grosuplje, dne 30. septembra 2015

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

Št. 60100-0001/1997-5
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2015

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

Št. 007-16/2015
Škofljica, dne 22. oktobra 2015

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

HRPELJE - KOZINA

226. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske 
komisije o prejemu povzetka informacij 
o državni pomoči z identifikacijsko številko 
pomoči

Na podlagi 29. člena Statuta Občina Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 51/15) in 29. člena Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 2015–2020 
(Uradni list RS, št. 98) objavljam

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila Evropske komisije 

o prejemu povzetka informacij o državni pomoči 
z identifikacijsko številko pomoči

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
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prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 24. 12. 
2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi 
državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II. Evropska Komi-
sija je dne 14. 1. 2016 potrdila prejem povzetka informacij o 
zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki 
sheme pomoči.

Shema pomoči »Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za pro-
gramsko obdobje 2015 do 2020«, se vodi pod identifikacijsko 
številko: SA.44037 (2015/XA).

Št. 330-3/2015-11
Hrpelje, dne 18. januarja 2016

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek l.r.

KAMNIK

227. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun 
občinskih taks za leto 2016 v Občini Kamnik

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), 
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08, 
94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS in 101/13 – 
ZIPRS), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 
– odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 31. člena Statuta 
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) in 5. člena Odloka o 
občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) je 
župan Občine Kamnik dne 15. 1. 2016 sprejel

S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih 

taks za leto 2016 v Občini Kamnik

I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2016 

znaša 0,060 €.

II.
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 

2016 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije 
za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slovenije.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0010/2016-3/12
Kamnik, dne 15. januarja 2016

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

KANAL

228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o štipendiranju

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Ura-
dne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list 
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
na 6. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o štipendiranju

1. člen
V 2. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave Pri-

morske novice, št. 32/05 in Uradni list RS, št. 76/08) se bese-
dilo spremeni tako, da se glasi:

»Občina Kanal ob Soči dodeljuje štipendije za študente 
višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se iz-
obražujejo po dodiplomskih študijskih programih prve bolonjske 
stopnje ter podiplomskih študijskih programih druge bolonjske 
stopnje z javno veljavnostjo.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 9000-0007/2015-12
Kanal ob Soči, dne 1. oktobra 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KRANJSKA GORA

229. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem 
Kranjska Gora

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 
45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 
ZJZP), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Kranjska 
Gora – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014 
z dne 13. 2. 2014) je Občinski svet Občine Kranjska Gora 
na 10. seji dne 27. 1. 2016 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Turizem  

Kranjska Gora

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom ustanovi Občina Kranjska Gora, Kolod-

vorska 1 b, Kranjska Gora (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni 
zavod »Turizem Kranjska Gora« (v nadaljevanju: zavod). Usta-
noviteljske pravice in obveznosti Občine Kranjska Gora ima 
Občinski svet Občine Kranjska Gora.

Pristojnost zavoda na področju turizma je načrtovanje, 
organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma 
in s tem doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične 
ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kul-
turnih posebnosti območja, krepitev konkurenčnega položaja 
turističnih ponudnikov na trgu, prispevanje k skupnemu gospo-
darskemu razvoju občine in izboljšanju kvalitete življenja obča-
nov ter promocija turizma na območju Občine Kranjska Gora.

II. NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Turizem Kranjska Gora.
Sedež zavoda je: Kranjska Gora.
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Poslovni naslov je: Kolodvorska ulica 1 c, Kranjska Gora.
Zavod ima žig, ki se podrobneje opredeli s statutom.

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod deluje v javnem interesu in posluje z neprofitnim 

namenom.
Dejavnosti zavoda so:
– informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje informira-

nje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obisko-
valcev, ugotavljanju mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb 
obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, 
urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,

– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov tu-
rističnega območja,

– razvijanje, pospeševanje, promocija in trženje celovite 
turistične ponudbe na ravni turističnega območja,

– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turi-

stom,
– raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
– organizacija, ustvarjanje koordinacija, promocija in iz-

vajanje javnih prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za 

pozitiven odnos do turistov in turizma,
– druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno 

nudijo turistom,
– priprava strategije razvoja turističnega območja,
– koordinacija in usklajevanje programov na področju 

turizma med posameznimi pravnimi in fizičnimi turističnimi su-
bjekti in društvi na ravni turističnega območja,

– svetovanje, izobraževanje in organizacija usposabljanja,
– izdajanje knjig, časopisov in revij,
– opravljanje dejavnosti prodajnih galerij, oddaja prosto-

rov in opreme za kulturne, promocijske, turistične in podobne 
namene,

– izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
– pripravljanje in izvajanje prireditvenih in promocijskih 

programov na področju turizma,
– sooblikovanje turistične ponudbe slovenskega turizma 

in njena promocija,
– vključevanje aktivnosti posameznih pravnih in fizičnih 

subjektov ter društev v turistično ponudbo turističnega obmo-
čja,

– programsko, poslovno in drugo sodelovanje in povezo-
vanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi 
subjekti s področja turizma,

– izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejav-

nosti,
– upravljanje z nepremičninami in premičninami,
– opravljanje storitev s področja svoje dejavnosti za po-

trebe pravnih in fizičnih oseb na področju turizma,
– opravljanje drugih aktivnosti in storitev, ki spadajo v 

področje turizma, če tako določi ustanovitelj.
Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti, za katere je 

registriran.
Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta na-

menjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
Zavod opravlja svojo dejavnost na območju ustanovitelja 

ter na območjih drugih občin na podlagi pogodb, ki jih zaintere-
sirana občina ali druga oseba javnega prava sklene z zavodom 
s soglasjem ustanovitelja.

4. člen
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod 

naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v nasle-
dnje šifre kategorij in deskriptorjev:

C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 

prodajalnah
G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z računalniškimi napravami in programi
G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s telekomunikacijskimi napravami
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z urami in nakitom
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 

blagom
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stoj-

nic in tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne de-

javnosti
H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge 

nastanitve
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, 

video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in mu-

zikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
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J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniški-
mi storitvami povezane dejavnosti

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
K66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, 

razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične de-

javnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem 

in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških na-

prav v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 

zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti
P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizar-

janje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo 

naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih orga-

nizacij
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene 

dejavnosti.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustano-

vitelja.
Med dejavnosti, ki jih zavod lahko tudi prodaja na trgu 

(tržna dejavnost), se štejejo oddajanje prostora na priredi-
tvah, oddajanje nepremičnin in premičnin, gostinska dejav-
nost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba programov 
in projektov za druge pravne in fizične osebe ter agencijska 
dejavnost.

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA 
V PRAVNEM PROMETU

5. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 

samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa prav-
ne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z 
omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more 
razpolagati z nepremičnim premoženjem in umetniškimi deli. S 
premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi razpolaga.

Zavod prevzema odgovornost za gospodarjenje s sred-
stvi, namenjenimi za svojo dejavnost in kot dober gospodar-
stvenik upravlja s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA 
IN NJEGOVE ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

6. člen
Za obveznosti zavoda podrejeno odgovarja ustanovitelj 

do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz prora-
čuna ustanovitelja za delovanje zavoda.

7. člen
Občinski svet Občine Kranjska Gora ima do zavoda na-

slednje pravice in obveznosti:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet 

zavoda,
– imenuje in razrešuje predstavnika uporabnikov oziroma 

zainteresirane javnosti s področja turizma v svet zavoda,
– na predlog direktorja zavoda po predhodnem soglasju 

sveta zavoda daje soglasje k načinu razpolaganja s presež-
kom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega 
primanjkljaja,

– daje predhodno soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k poročilu o delu zavoda za preteklo leto 

in k programu dela zavoda za tekoče leto.
Župan ima naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeri-

tvami ustanovitelja,
– daje soglasje k aktom v zvezi s postopki naročanja 

blaga in storitev, ter postopki javnih razpisov za izvedbo pro-
gramov in projektov s področja dela zavoda,

– daje soglasje k notranji organizaciji, aktu o sistemizaciji 
in kadrovskem načrtu, če ni z zakonom drugače določeno,

– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravlja-
nje osnovne dejavnosti, ki niso v pristojnosti Občinskega sveta 
Občine Kranjska Gora,

– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in 
opravljanje dejavnosti, ki niso v pristojnosti Občinskega sveta 
Občine Kranjska Gora.
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VI. ORGANI ZAVODA

8. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.

VII. SVET ZAVODA

9. člen
Svet zavoda sestavlja enajst članov, in sicer:
– šest predstavnikov ustanovitelja, od tega en strokovni 

sodelavec za področje turizma,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– štirje predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti s področja turizma.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine 

Kranjska Gora na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Občine Kranjska Gora. Predstavnike 
ustanovitelja lahko Komisiji za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občine Kranjska Gora predlagajo predstavniki 
turističnega gospodarstva.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda 
na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih 
udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, 
ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dva 
kandidata dobita enako število glasov, se opravi drugi krog 
volitev. V primeru ponovno izenačenega rezultata se izvede 
žrebanje. Podrobneje se postopek določi v statutu zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti 
s področja turizma na predlog župana imenuje Občinski svet 
Občine Kranjska Gora. Predloge za predstavnika uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma na podlagi 
javnega poziva podajo turistična društva, ki delujejo na obmo-
čju Občine Kranjska Gora. V javnem pozivu se lahko podrob-
neje opredelijo pogoji za predstavnika uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti s področja turizma.

Predstavnik sveta zavoda ne sme biti v delovnem razmer-
ju v zavodu, razen predstavnik delavcev zavoda.

Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja 
svoje delo, ko je imenovanih vsaj šest članov sveta zavoda.

10. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed 

sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji po imenovanju 
vseh članov sveta.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z 
dnem prve seje sveta zavoda po imenovanju vseh članov sve-
ta. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno 
imenovani. Direktor je o poteku mandata članom sveta zavoda 
dolžan obvestiti ustanovitelja najmanj 90 dni pred potekom 
mandata.

Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
članov sveta.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh 
članov.

11. člen
Naloge sveta zavoda:
– sprejemanje statuta in drugih splošnih aktov zavoda, 

razen tistih, ki jih sprejema direktor,
– vodenje postopka do imenovanja direktorja zavoda in 

podajanje predhodnega mnenja za imenovanje direktorja,
– sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejemanje programa dela in razvoja zavoda ter poročil 

o njihovem izvrševanju,
– sprejemanje zaključnega računa zavoda,
– določanje letnega finančnega načrta in sprejemanje 

letnega poročila zavoda,
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem 

odločanje o uporabi presežnih sredstev zavoda,

– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem spre-
jemanje sanacijskega programa in ukrepov za odpravo izgube,

– opravljanje nadzora nad zakonitostjo dela, upravljanjem 
in poslovanjem zavoda,

– spremljanje, analiziranje in ocenjevanje delovanja za-
voda,

– odločanje o nakupu in odtujitvi nepremičnin, ki so last 
zavoda,

– dajanje soglasja k notranji organizaciji, aktu o sistemiza-
ciji in kadrovskem načrtu, če ni z zakonom drugače določeno,

– odločanje o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravi-
ce, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,

– obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela 
javnega zavoda,

– opravljanje drugih z zakonom ali odlokom določenih 
nalog.

12. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom man-

data za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja stro-

kovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom 

v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka 

mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, 
kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval, na 
predlog sveta zavoda ali župana.

13. člen
Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom sveta 

zavoda.

VIII. DIREKTOR

14. člen
Direktor, ki opravlja poslovodno in strokovno funkcijo, 

predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi delo zavoda 
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost delovanja zavoda.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi 
s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpi-
sa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Če svet zavoda 
ne poda mnenja v roku 8 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, 
se šteje, da je podal pozitivno mnenje.

Po pridobitvi mnenja sveta zavoda ali po preteku roka za 
njegovo pridobitev Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občine Kranjska Gora predlaga občinskemu svetu 
kandidata za direktorja.

Mandatna doba direktorja je 4 leta. Po preteku mandata je 
lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

Če je bil direktor pred imenovanjem zaposlen v zavodu za 
nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s 
sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto 
delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za 
katero izpolnjuje predpisane pogoje.

Za podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorjem je v imenu 
sveta zavoda pooblaščen njegov predsednik.

Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja 
mandata.

15. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s spe-

cializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonj-
skem programu,



Stran 748 / Št. 6 / 29. 1. 2016 Uradni list Republike Slovenije

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih de-
lovnih mestih oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj na 
področju turizma,

– pozna področje dela zavoda, o čemer ustanovitelj pre-
soja na podlagi predloženega programa dela,

– izkazuje aktivno znanje dveh od svetovnih jezikov,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predlo-

žiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za 
mandatno obdobje.

16. člen
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– pripravlja predloge programa za razvoj zavoda,
– pripravlja splošne akte v skladu z zakoni,
– sprejema splošne akte zavoda,
– pripravlja letni programa dela in odgovarja za njegovo 

izvedbo,
– pripravlja poročilo o delu za preteklo leto,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko 

pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti delavcev,
– zagotavlja sodelovanje zavoda z zainteresiranimi orga-

nizacijami in drugimi institucijami,
– sklepa pogodbe v okviru delovnega in finančnega načrta,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja,
– zagotavlja javnost dela zavoda,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
– predlaga sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema cenik blaga in storitev zavoda,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v 

skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti de-

lavcev,
– imenuje namestnika v času njegove odsotnosti in mu 

določi pristojnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi.

17. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod 

neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določe-

nih z zakonom in tem aktom, prenese s posebnimi pooblastili 
opravljanje posameznih nalog na druge delavce, v skladu z ak-
tom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.

18. člen
Zavod je dolžan najmanj enkrat letno poročati ustanovi-

telju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zago-
tavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustano-
vitelja.

19. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če da odpoved,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno 

razmerje preneha po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna s skrbnostjo dobrega 

gospodarstvenika in ne ravna po predpisih in splošnih aktih 
zavoda, zlasti če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov 
zavoda ali ravna v nasprotju z njim,

– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči 
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja 
svoje dolžnosti tako, da oteži ali onemogoči opravljanje dejav-
nosti zavoda,

– če vrši dejanja nelojalne konkurence in krši pravila o 
varovanju poslovne skrivnosti,

– iz drugih razlogov določenih z zakonom.

Direktorja razreši ustanovitelj. Pred razrešitvijo direktorja 
si mora ustanovitelj pridobiti mnenje sveta zavoda. Svet zavoda 
mora mnenje izdati v 30 dneh od dneva, ko je zanj zaprošen, 
sicer se šteje, da se z razrešitvijo strinja. Direktorja je treba 
seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, 
da v se v roku 15 dni o njih izjavi.

IX. SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– lastni prihodki (plačila za blago in storitve),
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– sredstva proračuna Republike Slovenije,
– sredstva iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev 

in drugih razpisov,
– sredstva nacionalne turistične organizacije,
– darila, volila, donacije in dotacije,
– drugi viri.

X. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV 
NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA

21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za izvajanje 

in razvoj dejavnosti ter za pospeševanje turizma v Občini Kranj-
ska Gora. Del presežkov prihodkov nad odhodki, ustvarjenih s 
prodajo storitev in proizvodov zavoda na trgu, se lahko nameni 
tudi za nagrade organom in zaposlenim ter za izboljšanje de-
lovnih pogojev zaposlenih.

O uporabi presežnih sredstev odloča svet zavoda na 
predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.

V primeru izgube sprejme svet zavoda sanacijski program 
in ukrepe za odpravo izgube v soglasju z ustanoviteljem.

V primeru izgube se lahko ugotavlja trudi odgovornost 
direktorja za nastalo škodo.

XI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA

22. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz ra-

zlogov, določenih v zakonu ali na podlagi sklepa ustanovitelja.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Zavod je pravni naslednik LTO – Zavoda za turizem Ob-

čine Kranjska Gora, s sedežem v Kranjski Gori, Kolodvorska 
ulica 1 b, Kranjska Gora, ki je vpisan v sodni/poslovni register 
z matično številko 1201727000 in davčno številko SI66559286.

24. člen
Za direktorja zavoda se imenuje dosedanji direktor LTO – 

Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora, imenovan na podlagi 
sklepa Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, št. 13/6, z dne 
15. 2. 2012, ki zastopa in vodi zavod za čas do imenovanja 
novega direktorja.

Direktor zavoda je dolžan v roku dveh mesecev od dneva 
uveljavitve tega odloka izpeljati vse potrebne postopke za uskla-
ditev statusno-pravne ureditve zavoda s tem odlokom in poskrbeti 
za vpis statusno-pravnih sprememb v ustrezne javne registre.

Svet zavoda je dolžan v roku 8 dni od uveljavitve tega 
odloka objaviti javni razpis za imenovanje direktorja.

25. člen
Svet zavoda LTO – Zavoda za turizem Občine Kranjska 

Gora opravlja naloge sveta zavoda do imenovanja sveta 
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zavoda, skladno z določbami tega odloka, ki mora biti ime-
novan najkasneje v roku štirih mesecev od uveljavitve tega 
odloka.

26. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Sklep 

o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 18/2000 z dne 30. 5. 2000).

Drugi splošni akti LTO – Zavoda za turizem Občine Kranj-
ska Gora se uporabljajo do sprejema splošnih aktov zavoda, 
kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.

Zavod je dolžan sprejeti statut zavoda ter druge splošne 
akte zavoda v devetih mesecih od uveljavitve tega odloka.

27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 320-2/2016-1
Kranjska Gora, dne 27. januarja 2016

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

LJUBLJANA

230. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Nadzorni odbor Mestne 
občine Ljubljana na 14. seji dne 19. januarja 2016 sprejel

P O S L O V N I K
o delu Nadzornega odbora  
Mestne občine Ljubljana

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem poslovnikom je urejena podrobnejša organizacija 

dela Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana (v nadalje-
vanju: nadzorni odbor).

2. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni 

odbor z večino glasov vseh članov. Obrazloženo pobudo za 
spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda 
vsak član nadzornega odbora. Spremembe in dopolnitve po-
slovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in z 
enako večino kot velja za sprejem poslovnika.

II. JAVNOST DELA

3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor za-

gotavlja javnost z objavo letnega programa nadzora, z objavo 
sprememb letnega programa nadzora ter z objavo dokončnih 
poročil o opravljenih nadzorih.

Osnutki poročil in sklepi o pričetku nadzora niso informa-
cije javnega značaja.

Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela 
dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno inte-
griteto fizičnih in pravnih oseb.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA TER ČLANOV 
NADZORNEGA ODBORA

4. člen
Nadzorni odbor se konstituira na svoji prvi seji, najkasneje 

v tridesetih dneh od imenovanja na seji mestnega sveta. Člani 
nadzornega odbora izvolijo izmed sebe namestnika predsedni-
ka nadzornega odbora.

Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik 
nadzornega odbora. V njegovi odsotnosti, v primeru odstopa 
ali v primeru neizvolitve ga nadomešča namestnik predsednika 
nadzornega odbora.

5. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– vodi in organizira delo odbora;
– sklicuje in vodi seje;
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora;
– predlaga člane, ki bodo opravili nadzor;
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte 

nadzornega odbora;
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora;
– pripravi predlog letnega programa dela nadzornega 

odbora;
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika.

6. člen
Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se 

sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, 
za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor.

7. člen
Vsak član nadzornega odbora ima dolžnost paziti na 

konflikt interesov in se mora v primeru suma konflikta interesov 
izločiti iz odločanja ali nadzorovanja.

8. člen
Nadzorni odbor je neposredni uporabnik proračuna Me-

stne občine Ljubljana. Sredstva za delo nadzornega odbora se 
zagotavljajo v proračunu Mestne občine Ljubljana.

9. člen
Članom nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo 

na seji nadzornega odbora in nadomestilo za opravljen po-
samezen nadzor v skladu s sprejetim aktom Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, ki ureja plačila funkcionarjev in članov 
organov ter delovnih teles.

10. člen
Tajnik nadzornega odbora opravlja naslednje naloge:
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko tehnična 

opravila za sklic in potek seje;
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in skrbi za pisno 

odpravo sklepov in drugih aktov nadzornega odbora;
– vzpostavlja stik z mestno upravo in drugimi porabniki 

proračunskih sredstev v zvezi z delom nadzornega odbora;
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora.

IV. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA

Letni program nadzora

11. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program 

dela.
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Med letom lahko nadzorni odbor program nadzora spre-
meni ali dopolni.

V. NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA

Seje

12. člen
Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na pobudo 
večine članov odbora, v skladu z letnim programom nadzora. V 
primeru predsednikove neaktivnosti lahko sejo skliče tudi član 
s pisno podporo večine članov nadzornega odbora.

Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega odbora 
za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni po-
gojev za sklic redne seje. Izredno sejo lahko skliče predsednik 
nadzornega odbora, namestnik predsednika v primeru njegove 
odsotnosti ali katerikoli član s pisno podporo večine članov 
nadzornega odbora.

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi 
za njen sklic. Zahtevi mora biti predloženo gradivo, o katerem 
naj nadzorni odbor odloča.

Vabilo in gradivo

13. člen
V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden 

predlog dnevnega reda.
Vabilu mora biti predloženo:
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za 

vabilo na redno sejo;
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega 

reda.
Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se 

lahko gradivo k posameznim točkam posreduje članom nad-
zornega odbora pred samim začetkom seje.

Pobude članov nadzornega odbora morajo biti podane 
vsaj tri dni pred sklicem seje.

Vabilo za redno sejo se z gradivom pošlje članom nadzor-
nega odbora praviloma vsaj sedem dni pred dnem, določenim 
za sejo.

Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom vročeno članom 
nadzornega odbora vsaj tri dni pred dnem določenim za sejo.

Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora 
v elektronski obliki (po e-pošti) ali na drug dogovorjen način.

Sklepčnost in odločanje

14. člen
Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzor-

nega odbora ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen. Sklep-
čnost je zagotovljena, ko je navzočih več kot polovica članov. 
Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega od-
bora počaka 30 minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če 
nadzorni odbor še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega 
odbora sejo preloži.

Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna 
večina članov odbora. Odločitev oziroma sklep je sprejet, če 
zanj glasuje večina članov nadzornega odbora, ki so glasovali.

Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno z dvi-
gom rok.

O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi 
tajno, če o tem na predlog člana nadzornega odbora le ta odloči 
z večino glasov prisotnih članov.

Določitev dnevnega reda

15. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobude 

za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko podajo 
vsi člani nadzornega odbora, mestni svet ali župan.

Na dnevni red seje je potrebno uvrstiti naslednje točke 
dnevnega reda:

– Ugotovitev sklepčnosti
– Potrditev dnevnega reda
– Potrditev zapisnika
– Pregled realizacije sklepov
– Pobude članov Nadzornega odbora Mestne občine 

Ljubljana
– Razno
Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na 

sami seji odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda.
Predsednik lahko do glasovanja o predlogu dnevnega 

reda spremeni vrstni red točk dnevnega reda. O tem nadzorni 
odbor ne razpravlja in ne glasuje.

Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pri-
pravljeno gradivo. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje.

Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gra-
divo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poroče-
valca. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje.

Seja poteka po točkah dnevnega reda.

Potrditev zapisnika zadnje seje

16. člen
Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali 

ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje. Zapisnik je sprejet, 
če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet s pripombami.

Obravnava točk dnevnega reda

17. člen
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda 

predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato 
pa da besedo poročevalcu oziroma predlagatelju posamezne 
točke dnevnega reda in nato še morebitnim vabljenim na sejo 
za to točko. Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa 
predsednik nadzornega odbora.

Omejitev razprave

18. člen
Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda 

seje nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno.
Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzorne-

ga odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da 
se o isti zadevi razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno 
omeji.

Preložitev razprave

19. člen
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal 

razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za 
končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o 
zadevi preloži na eno od naslednjih sej nadzornega odbora.

Zaključek razprave

20. člen
Predsedujoči nadzornemu odboru oblikuje po opravljeni 

razpravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in 
ga da na glasovanje.

Predsedujoči praviloma konča sejo, ko so bile obravnava-
ne vse točke dnevnega reda.

Red na seji

21. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči nadzornega odbora.
Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da 

besedo predsedujoči nadzornemu odboru. Razpravljavec na 
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seji nadzornega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki je na 
dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede katerega mu 
je predsedujoči nadzornemu odboru dal besedo. Če se razpra-
vljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil 
besedo, ga predsedujoči nadzornemu odboru opomni.

Če se razpravljavec po drugem opominu še vedno ne 
drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, mu 
predsedujoči nadzornemu odboru lahko besedo odvzame. Zo-
per odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru 
odloči nadzorni odbor.

Odstranitev s seje lahko predsedujoči nadzornemu od-
boru izreče razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub 
odvzemu besede krši red na seji tako, da moti delo nadzornega 
odbora. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug 
prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.

Če predsedujoči nadzornemu odboru z rednimi sredstvi 
ne more ohraniti reda na seji nadzornega odbora, jo prekine 
in preloži.

Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega 
odbora.

Zapisnik seje

22. člen
Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka 

in zaključka seje ali njene prekinitve;
– navedbo prisotnih članov in odsotnih članov ter ostalih 

morebitnih prisotnih;
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red;
– predlagane in sprejete sklepe;
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahte-

vali, da se vnesejo v zapisnik;
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih 

sklepih;
– sklepe nadzornega odbora.
Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti formulirani 

in zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno 
stališče nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je 
nadzorni odbor obravnaval.

Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega mo-
rajo biti izvršeni, kdo je zadolžen za njihovo izvedbo ter izid 
glasovanja o posameznem sklepu.

Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki 
so bila predložena na seji nadzornega odbora. Zapisnik pod-
pišeta tajnik nadzornega odbora in predsednik nadzornega 
odbora oziroma predsedujoči. Zapisniki in gradiva se do konca 
mandata nadzornega odbora hranijo v strokovni službi mestne 
uprave, po preteku mandata pa se predajo arhivu Mestne 
občine Ljubljana.

VI. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
UDELEŽENCEV NADZORA

23. člen
Nadzorovane stranke v postopku nadzora so posredni ali 

neposredni uporabniki sredstev mestnega proračuna Mestne 
občine Ljubljana.

Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi 
nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj 
nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile ter navedbo 
nadzorovane stranke (organa ali organizacije z odgovornimi 
osebami). S sklepom, ki ga podpiše predsednik, se seznani 
župana, vroči pa se ga nadzorovani stranki in pooblaščenim 
članom nadzornega odbora.

Predsednik nadzornega odbora na podlagi sklepa iz 
prejšnjega odstavka izdaja pooblastila za izvedbo nadzora, 
s katerim opredeli člane nadzornega odbora, ki bodo izvedli 
posamezen nadzor.

24. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe in nadzorovani 

subjekti dolžni članom nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, 
predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih 
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Člani 
nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, 
ki so predmet nadzora, iz upravne zgradbe, lahko pa si v so-
glasju z nadzorovano stranko pridobijo fotokopije predmetnih 
dokumentov.

25. člen
Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega od-

bora, ki so zadolženi za nadzor, predlog osnutka poročila. 
Predlog osnutka poročila obravnava nadzorni odbor na seji.

Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o spre-
jemu osnutka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi v roku 
15 dni po sprejemu.

26. člen
Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine 

in obliko v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in 
obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.

Nadzorovana stranka ima pravico v roku 30 dni od preje-
ma osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziro-
ma pripraviti odzivno poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati 
mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane stranke za vsako 
posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovi-
jo kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu 
odločiti v 30 dneh od prejema le-tega.

Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nad-
zorovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili 
in predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt 
nadzornega odbora.

Če nadzorovana stranka ne posreduje odzivnega poro-
čila, postane osnutek poročila poročilo s priporočili in predlogi.

Poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake se-
stavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Vsebo-
vati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in 
predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko poročila nadzor-
nega odbora. Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih 
je treba navesti odgovore nadzorovane stranke iz odzivnega 
poročila. V poročilu s priporočili in predlogi mora biti razvidno, 
katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane stranke je 
nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.

27. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 

nepravilnosti pri poslovanju Mestne občine Ljubljana, mora o 
teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila s priporočili in 
predlogi obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:
– če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna 

(vključno s poroštvom) ali izplača proračunska sredstva za 
namene, ki niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v 
proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi 
mestni svet, in po oceni nadzornega odbora tak primer povzroči 
oškodovanje rabe javnih sredstev;

– oddaja javnega naročila brez javnega razpisa, kadar je 
ta predpisan v skladu z veljavno zakonodajo;

– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziro-
ma imajo naravo kaznivih dejanj;

– ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proraču-
na Mestne občine Ljubljana je po oceni nadzornega odbora zna-
tna in so bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane osebe.

VII. KONFLIKT INTERESOV

28. člen
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi 

lahko zahteva tudi nadzorovana stranka ali sam član nadzor-
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nega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti nadzornemu 
odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere 
opira svojo zahtevo za izločitev.

Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, 
če:

– je odgovorna oseba zakonit zastopnik ali pooblaščenec 
nadzorovane stranke s članom nadzornega odbora v sorodstvu 
ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu 
do vštetega drugega kolena;

– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma 
izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirek-
tno) nadzorovane stranke;

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvo-
jenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca nadzorovane stranke;

– je zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziro-
ma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali 
če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporab-
nika, pri katerem se opravlja nadzor;

– je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma 
izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali 
zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je 
dejavnost nadzorovane stranke.

O izločitvi odloča nadzorni odbor z večino prisotnih članov.

VIII. DOKUMENTACIJA

29. člen
Vpogled v dokumentarno gradivo dela nadzornega imajo 

vsi člani nadzornega odbora.
Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z 

dokumentarnim gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim 
gradivom in za arhiviranje dokumentarnega gradiva nadzorne-
ga odbora, zadolžen tajnik nadzornega odbora. Vso pošto, ki 
prispe na naslov nadzornega odbora, mora tajnik nadzornega 
odbora poslati predsedniku nadzornega odbora.

IX. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik 

o delu Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana z dne 
11. januarja 2000.

31. člen
Ta Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine 

Ljubljana začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 03220-2/2016-5
Ljubljana, dne 19. januarja 2016

Predsednik Nadzornega odbora
Mestne občine Ljubljana

Franc Slak l.r.

LUČE

231. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče 
(Uradni list RS, št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine 
Luče na 10. redni seji dne 20. 1. 2016 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Luče za leto 2016

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2016 
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem 
besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.566.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.483.935

70 DAVČNI PRIHODKI 1.408.335
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

71 NEDAVČNI PRIHODKI  75.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74 TRANSFERNI PRIHODKI 441.565
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.566.000
40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 0
50 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0
55 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 600.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Luče.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvome-

stne šifre področja proračunske porabe iz programske klasi-
fikacije iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le 
za namene, če jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike 
Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne pre-
jemke, prispevke).

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. 
Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še 
posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji:

– transferni prihodki požarne takse po 59. členu Zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 71/93)

– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-

janja odpadnih voda
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-

ganja odpadkov
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov
– prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov 

za izvajanje programov investicijskega značaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre-

jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu 
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za vi-
šino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega 
načrta in proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj 
štirimestne šifre glavnega programa iz programske klasifika-
cije iz posebnega dela proračuna na predlog neposrednega 
uporabnika. Ne more pa prerazporejati pravic porabe med 
investicijskimi in ostalimi odhodki proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.
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8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ,
3. rezerva za posebne programe pomoči v primerih nesreč.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 

10.000 evrov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za na-
mene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2016 oblikuje 
v višini 8.000 evrov. Porabljena sredstva splošne proračunske 
rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na 
katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre 
nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezer-
vacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine 
5.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.

Rezerva za posebne programe pomoči v primeru nesreč 
se oblikuje v višini 25.000 evrov. V primeru nesreč, ko je ogro-
ženo zdravje in življenje ljudi, ima župan pravico takoj odrediti 
postopek reševanja. Za ta namen ima pravico razpolagati s 
sredstvi do zneska 10.000 evrov.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 300 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži v skladu 
z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, 
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 150.000 evrov.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne viši-
ne 50.000 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
10.000 evrov.

O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih 
zavodov odloča župan.

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževa-
nja občine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Luče v letu 
2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2016
Luče, dne 20. januarja 2016

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MEDVODE

232. Sklep o začetku priprave Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 
18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 
– uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine 
Medvode sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del 

Na Klancu

1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev 

občinskega prostorskega akta)
Pobudnik Loterija Slovenije d.d., Gerbičeva ulica 99, 

1000 Ljubljana je podal pobudo za spremembo določil Od-
loka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja 
SE 12/1-3-del Na Klancu (Uradni list RS, št. 35/07 in 12/15), 
ki se nanašajo na gradnjo napušča strehe zimskega vrta na 
obstoječi terasi nad polkrožno kapelo doma upokojencev na 
zemljišču parc. št. 303/25 k.o. Medvode.

Pravno podlago za pripravo spremembe OLN predstavlja 
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) 
in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili 
tega zakona.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega akta)
Na podlagi Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana 

za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni 
list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 49/92, 71/93, 
37/96, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 91/01, 31/03, 132/04, 
56/06, 48/08, 103/08, 62/10, 64/10, 10/11, 26/11, 10/13, 47/14) 
se za obravnavani del območja, ki se nahaja znotraj območja 
urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu in se ureja z Občinskim lo-
kacijskim načrtom (v nadaljevanju OLN) izvedejo spremembe 
in dopolnitve.

3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega akta)
Sprememba odloka se nanaša na drugi stavek drugega 

odstavka 10. člena odloka, in sicer, da se predlagano besedilo 
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glasi: »Napušč strehe zimskega vrta je lahko širok največ 
1,6 metra.«

4. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

Za predlagano spremembo in dopolnitev ni potrebno 
zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja 
prostora.

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno 
potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja 
prostora, se le-te pridobi v postopku.

5. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)

Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo 
sprememb in dopolnitev odloka, spremembo in dopolnitev pa 
sprejme Občinski svet Občine Medvode.

6. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-1/2016-1
Medvode, dne 5. januarja 2016

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

233. Sklep o začetku priprave Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto 13 Smlednik

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 
18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 
– uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine 
Medvode sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto 13 Smlednik

1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev 

občinskega prostorskega akta)
Investitor Dragočajna-Moše turistična zadruga z.o.o. je 

na Občino Medvode podal pobudo za spremembo 12.b člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 
Smlednik, ki se nanaša na posebna merila in pogoje glede 
gradnje v območju urejanja ZS 13/1-4 Dragočajna, morfološka 
enota 8/1.

Investitor na zemljiščih parc. št. 167/5, 167/18 in 167/19 
k.o. Moše gradi gostinsko-nočitveni objekt v sklopu kampa 
Dragočajna. Za objekt je bilo pridobljeno gradbeno dovolje-
nje št. 351-1853/2007-7-31102, z dne 27. 2. 2008, na podlagi 
prostorskih ureditvenih pogojev iz veljavnega Odloka o PUP 
za obravnavano območje izdala Upravna enota Ljubljana 
Šiška.

Investitor je v fazi pridobitve spremembe gradbenega 
dovoljenja zaradi sprememb pri gradnji objekta kot so malenko-

stno povečan gabarit objekta in določene spremembe znotraj 
objekta. Ob gradnji se je pokazala možnost, da investitor v 
mansardi uredi dodatne prenočitvene kapacitete, zato je po-
dal pobudo glede spremembe določil odloka, ki bi omogočali 
gradnjo gostinskega objekta etažnosti K+P+1+M.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih po-

gojev se nanaša na naslednjo plansko celoto in morfološko 
enoto:

– planska celota 13 Smlednik, območje urejanja 
ZS 13/1-4, morfološka enota 8/1.

3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih 

ureditvenih pogojev za plansko celoto 13 Smlednik se nanaša 
na pogoj glede etažnosti gostinskega objekta. Osnovna in 
podrobnejša namenska raba se ne spreminja.

4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega akta)
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 9 Medvo-

de bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu Sklepa o začetku postopka za pripravo 

spremembe in dopolnitev PUP za plansko celoto 13 Smlednik, 
Občina Medvode pripravi osnutek sprememb in dopolnitev 
odloka.

Osnutek odloka se po obravnavi na Občinskem svetu 
Občine Medvode javno razgrne za 15 dni. V času javne raz-
grnitve se izvede javna obravnava osnutka odloka.

Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času 
javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
odloka in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Ob-
čine Medvode.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

Za predlagano spremembo in dopolnitev odloka ni po-
trebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev 
urejanja prostora.

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno po-
trebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
se le-te pridobi v postopku.

6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripra-

vo sprememb in dopolnitev odloka, spremembo in dopolnitev 
pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.

7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-9/2016-1
Medvode, dne 14. januarja 2016

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.
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234. Sklep o začetku priprave Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko 
celoto 12 Zbilje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 
18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 
– uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) je župan Občine 
Medvode sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojev za plansko celoto 12 Zbilje

1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev 

občinskega prostorskega akta)
Pobudnik KS Zbilje, Zbilje 30, 1215 Medvode želi na ze-

mljiščih parc. št. 192, 193 in 196 k.o. Zbilje zgraditi parkirišče 
in spremljajoče objekte ter naprave za potrebe obiskovalcev 
Zbiljskega jezera in okolice.

Investitor želi, da se določila odloka spremenijo oziroma 
dopolnijo tako, da bo na zemljiščih parc. št. 192, 193 in 196 
k.o. Zbilje možna gradnja parkirišča, spremljajočih objektov in 
naprav ter postavitev urbane opreme.

S spremembo posebnih določil veljavnega prostorskega 
akta bo investitor lahko pričel s postopkom pridobitve gradbe-
nega dovoljenja za gradnjo parkirišča in spremljajoče objekte 
in naprave.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 

akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogo-

jev se nanaša na plansko celoto 12 Zbilje za zemljišča parc. 
št. 192, 193 in 196 k.o. Zbilje, ki se nahajajo na karti grafičnega 
dela PUP Ljubljana S1.

3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih 

ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje se nanaša 

na vsebino 17. člena Območje urejanja ZS 12/1-1 Zbilje, ki 
določa posebna in dodatna merila in pogoje glede gradnje v 
tem območju urejanja.

4. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi spremembe in dopolnitve odloka morajo s 
svojimi smernicami k osnutku in mnenji k predlogu spremem-
be in dopolnitve odloka sodelovati pristojni nosilci urejanja 
prostora ter udeleženci.

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 
prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (področje razvoja 
poselitve),

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za 
upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Oddelek 
za območja zgornje Save, Ul. Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,

– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Lju-
bljana,

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljublja-
na, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,

– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (zaščita in reševa-
nje),

– Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode,

– Elektro Gorenjska, Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka spremembe in 

dopolnitve odloka pripravljavec pozove pristojne nosilce ureja-
nja prostora, da v roku 15 dni podajo smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne 
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne po-
dajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko 
ureditvijo.

V primeru, da se v postopku priprave spremembe odlo-
ka ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi 
drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem 
odstavku, se le-te pridobijo v istem postopku.

5. člen
(postopek in roki izdelave odloka)

Za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 
Zbilje so opredeljeni naslednji okvirni roki:

AKTIVNOST ROK IZDELAVE NOSILEC
1. Sklep župana o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

odloka in objava v uradnem glasilu Oktober 2015 župan Občine Medvode
2. Priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka 10 dni izdelovalec odloka
3. Pridobivanje smernic na osnutek odloka pristojnih 

nosilcev urejanja prostora 15 dni izdelovalec odloka
4. Priprava dopolnjenega osnutka odloka 5 dni po pridobitvi smernic izdelovalec odloka
5. Obravnava osnutka odloka Januar 2015 Občinski svet Občine Medvode
6. Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 

v svetovnem spletu na krajevno običajen način 
7 dni pred pričetkom javne 
razgrnitve 

občinska uprava Občine 
Medvode

7. Javna razgrnitev 
traja 30 dni 

občinska uprava Občina 
Medvode

8. Javna obravnava 
v času javne razgrnitve 

občinska uprava Občina 
Medvode

9. Opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov 
ter priprava stališč do pripomb 7 dni od predaje pripomb izdelovalec odloka

10. Priprava predloga odloka 8 dni izdelovalec odloka
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11. Pridobivanje mnenj na predlog odloka pristojnih nosilcev 
urejanja prostora 15 dni izdelovalec odloka

12. Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev 
odloka za sprejem po uskladitvi mnenj izdelovalec odloka

13. Sprejem odloka na seji občinskega sveta Občinski svet Občine Medvode
14. Objava odloka v Uradnem listu RS po sprejetju odloka Občina Medvode
15. Izdelava končnega elaborata po objavi odloka izdelovalec spremembe odloka

6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)

Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, sprejme pa ga 
Občinski svet Občine Medvode.

7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-14/2007-11
Medvode, dne 23. oktobra 2015

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

MEŽICA

235. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Mežica

Na podlagi 46. člena v povezavi z 18. členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
109/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US in 14/15 – 
ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, 
št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 27. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb  

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Mežica

1. člen
(uvodne določbe)

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 60/13 – popravek, 24/14 in 
89/15; v nadaljevanju: OPN).

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN 
je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba 
US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni ter pod-
zakonski predpisi.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev OPN)
Občina Mežica je v letu 2013 sprejela temeljni občinski 

prostorski akt, ki ga opredeljuje ZPNačrt, tj. OPN. Gre za pro-

storski akt, ki celovito ureja prostor ter vključuje tako strateške 
vsebine kot tudi izvedbena določila, ki so podlaga za pridobiva-
nje oziroma izdajanje gradbenih dovoljenj ter izvajanje posegov 
v prostor. Z njim se urejajo območja za poselitev, vključno z gra-
dnjo v odprtem prostoru občine in ostalimi območji, namenje-
nimi poselitvi. Poleg za območje poselitve so z OPN določeni 
tudi prostorski izvedbeni pogoji za dopustne posege in ureditve 
na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih, za urejanje 
infrastrukturnih omrežij, za varovanje posameznih sestavin in 
vrednot okolja, podane so usmeritve za podrobnejše prostorsko 
načrtovanje idr..

Po uveljavitvi OPN in uporabi v praksi se je izkazalo, da 
prihaja pri razumevanju in tolmačenju izvedbenega dela OPN 
na strani občine, upravne enote, prostorskih načrtovalcev, po-
sameznih investitorjev in drugih uporabnikov do posameznih 
nejasnosti in neusklajenosti ter do novih dejstev in okoliščin, 
ki ob pripravi akta še niso mogle biti upoštevane. Podani so 
bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil 
izvedbenega dela OPN.

Poleg tega je občina pristopila k celovitemu infrastruktur-
nemu urejanju območja Glančnik, v OPN opredeljenega z eno-
to urejanja prostora ME112. Z namenom, da se doseže zgosti-
tev pozidave, izvedba parkirišča v garažni/podzemni izvedbi ter 
zagotovijo zelene cezure na stiku s stanovanjskim območjem 
na jugu, je z OPN za to enoto predvidena izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta. Podrobna proučitev območja 
je pokazala, da zgostitve pozidave, razen s posamičnimi dopol-
nilnimi gradnjami in prizidavami, ki investicijsko in tehnološko 
še niso konkretizirane, ter izvedbe parkirišča na predvideni 
način ni mogoče izvesti. Območje se na jugu tudi ne stika s 
stanovanjskim območjem, ampak je od njega razmejeno s 
posebnimi enotami urejanja prostora ME113, ME115 in ME118.

3. člen
(območje in predmet sprememb in dopolnitev OPN  

ter vrsta postopka)
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno 

območje veljavnega akta ter obsegajo naslednje vsebine:
– preciziranje določil, ki se nanašajo na stopnjo izkorišče-

nosti zemljišč za gradnjo in usmeritve za trajnostno gradnjo;
– opustitev priprave občinskega podrobnega prostorske-

ga načrta za enoto urejanja prostora ME112 ter opredelitev 
ustreznih prostorskih izvedbenih pogojev, ki omogočajo ure-
ditev območja na način, ki se v možni meri najbolj približa 
usmeritvam za ureditev enote;

– odprava nekaterih tehničnih pomanjkljivosti, vezanih na 
uskladitev s predpisi.

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v besedilu ozi-
roma odloku o OPN, v grafičnih prikazih pa izključno le zaradi 
spremembe imena enote urejanja prostora ME112.

Ker se vsebina sprememb in dopolnitev nanaša le na 
izvedbeni del OPN in ne posega v določanje namenske rabe 
prostora, se spremembe in dopolnitve akta sprejmejo skladno 
s 53. členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, 
za OPN izdelano okoljsko poročilo, splošne smernice nosilcev 
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urejanja prostora ter usmeritve iz državnih prostorskih aktov, 
prav tako pa tudi strokovne podlage, izdelane v postopku 
priprave OPN.

V primeru, da se v postopku ugotovi, da je potrebno iz-
delati dopolnilne oziroma dodatne strokovne podlage, se le-te 
izdelajo v skladu s potrebami in predpisi.

5. člen
(udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku priprave 

sprememb in dopolnitev OPN)
Pobudnik, pripravljavec in naročnik sprememb in dopolni-

tev OPN je Občina Mežica.
Prostorskega načrtovalca bo izbral naročnik.
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN bodo uporablje-

ne relevantne splošne smernice nosilcev urejanja prostora ter 
smernice in mnenja, ki so bila pridobljena v postopku izdelave 
OPN, sprejetega v letu 2013.

Kolikor se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
OPN pokazalo, da posegajo v delovno področje posameznih 
nosilcev urejanja prostora, se lahko le-ti v postopek vključijo 
naknadno.

6. člen
(postopek in okvirni roki za pripravo sprememb  

in dopolnitev OPN)
Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po skrajša-

nem postopku, saj se nanašajo le na prostorske izvedbene 
pogoje, ki imajo značaj konkretizacije in odprave nejasnosti in 
ne vplivajo na namensko rabo prostora ali na celovitost načr-
tovanih ureditev.

Posamezne faze akta se pripravijo v naslednjih rokih:

Aktivnost Nosilec Rok oziroma
 trajanje aktivnosti

priprava in sprejem 
sklepa o pričetku 
postopka in objava 
v uradnem glasilu

občinska uprava, 
župan

izvedeno

izdelava osnutka 
sprememb 
in dopolnitev OPN 
za preveritev 
potrebnosti postopka 
CPVO

prostorski 
načrtovalec, 
občinska uprava

do 2 tedna po 
dokončni uskladitvi 
vsebine in 
uveljavitvi sklepa o 
pričetku postopka

izdelava 
dopolnjenega 
osnutka sprememb 
in dopolnitev OPN

prostorski 
načrtovalec

do 2 tedna po 
odločitvi o izvedbi 
postopka CPVO

javno naznanilo 
o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi

občinska uprava objavi pripravljavec 
najmanj 7 dni pred 
začetkom javne 
razgrnitve

javna razgrnitev 
in javna obravnava

občinska uprava javna razgrnitev 
traja 15 dni, javna 
obravnava se 
izvede v tem času

priprava strokovnih 
stališč do pripomb 
in predlogov iz javne 
razgrnitve 
in obravnave 

prostorski 
načrtovalec

do 1 teden 
po končani javni 
razgrnitvi in ureditvi 
pripomb

sprejem stališč do 
pripomb

župan 1 dan po uskladitvi 
stališč

izdelava predloga 
sprememb in 
dopolnitev OPN

prostorski 
načrtovalec

do 1 teden po 
sprejemu stališč 

sprejem sprememb 
in dopolnitev OPN 
na občinskem svetu 

občinski svet prva redna seja 
občinskega sveta 
po oblikovanju 
predloga akta

objava v uradnem 
glasilu

občinska uprava prva številka 
uradnega glasila 
po sprejemu akta

izdelava končnih 
elaboratov 

prostorski 
načrtovalec

1 teden po objavi 
v uradnem glasilu

Kolikor bo za spremembe in dopolnitve OPN potrebno 
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po predpi-
sih, ki urejajo varstvo okolja, se ta postopek ustrezno integrira 
v postopek in roke priprave sprememb in dopolnitev OPN po 
ZPNačrt.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Stroške priprave sprememb in dopolnitev OPN in stroške 
postopka financira Občina Mežica.

8. člen
(druge določbe)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani občine – www.mezica.si ter začne veljati 
naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

Sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in 
sosednjim občinam.

Št. 3500-0001/2016
Mežica, dne 27. januarja 2016

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

NOVO MESTO

236. Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana 
občinskega sveta – predstavnika romske 
skupnosti v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) in Ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine 
Novo mesto, št. 032-14/2015, ki je bil sprejet na 10. seji dne 
12. 11. 2015, je Posebna občinska volilna komisija za volitve 
člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti na 
seji dne 20. 1. 2016 sprejela

S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev člana občinskega 

sveta – predstavnika romske skupnosti 
v Mestni občini Novo mesto

1.
Razpisujejo se nadomestne volitve enega člana Občin-

skega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske 
skupnosti.

2.
Volitve enega člana Občinskega sveta Mestne občine 

Novo mesto – predstavnika romske skupnosti bodo v nedeljo, 
3. aprila 2016.
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3.
Za dan volitev, s katerimi začno teči volilni roki za volilna 

opravila, se šteje 1. februar 2016.

Št. 041-26/2015
Novo mesto, dne 20. januarja 2016

Predsednica
Posebne občinske volilne komisije

Maja Gorenc l.r.

PIRAN

237. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
»Park Sonce«

Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US), 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 
– UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 9. seji dne 24. no-
vembra 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) »Park Sonce«

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PRO-
STORSKEGA NAČRTA

Obravnavano območje parka Sonce se nahaja v središču 
Lucije. V območju so že umeščene parkovne ter rekreacijske 
ureditve in kamnite skulpture, ki so namenjene prebivalcem 
celotne Občine Piran. Namen OPPN je tudi s prostorskim 
aktom začasno parkovno ureditev spremeniti v stalno oziroma 
dolgoročno. Osnovo za to odločitev predstavljajo želje in potre-
be krajanov, izražene na javnih obravnavah ter v času javnih 
razgrnitev OPPN Termalna riviera in OPPN Center Lucije. Tudi 
Svet Krajevne skupnosti Lucija je jasno in nedvoumno izrazil 
nujnost ohranitve parka Sonce, ki je med krajani, občani in 
obiskovalci izjemno dobro sprejet. Park Sonce nedvomno viša 
kakovost bivanja vseh prebivalcev Občine Piran.

Po planskih aktih Občine Piran se območje nahaja v enoti 
urejanja prostora CS 6/3; obravnavano območje je namenjeno 
za razvoj centralnih dejavnosti v območju »c – turizem, oskrbne 
in storitvene dejavnosti« in »šr – šport in rekreacija«, pobar-
vano rdeče. Kot tako predstavlja ustrezno pravno podlago za 
razvoj mestnega parka. Prostorski planski akt, ki tu velja, je 
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih 
novic št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 
7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10) Uredba (Uradni 
list RS, 73/06, 66/07, 76/08).

Prostorski izvedbeni akti, ki trenutno veljajo v navedenem 
območju, so:

Za parcele št. 5528/16, 5528/14, 5528/17 in 5528/1, vse 
k.o. Portorož:

– Zazidalni načrt (ZN) Lucija I – nadaljevanje (za stanov. 
sosesko in marino v Luciji) (Uradne objave št. 23/84)

– Zazidalni načrt Lucija I – nadaljevanje – dopolnitev 89 
(Uradne objave št. 14/90)

Za parcelo št. 5530/1 k.o. Portorož:
– Sprememba zazidalnega načrta Lucija I (Uradne obj. 

št. 54/01, 29/04, 17/05).

Navedeni prostorski izvedbeni akti načrtovanih posegov 
ureditve parka Sonce ne omogočajo, saj v obravnavanem ob-
močju predvidevajo izgradnjo športnega stadiona in spremlja-
jočih programov. S sprejemom OPPN Park Sonce bo obstoječi 
prostorski izvedbeni akt prenehal veljati.

Obravnavano območje predstavlja del širšega območja, na 
katerem se je leta 2012 sprejel Sklep o začetku priprave OPPN 
Lucija Center. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Lucija Center je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 49/12, dne 27. 6. 2012. OPPN Lucija Center je predvideval 
nove ureditve v celotnem kareju, omejenem s cestami, in sicer 
izgradnjo tržnice, novega zdravstvenega doma, knjižnice, nakupo-
valnega središča, podzemnih parkirišč, javnih tlakovanih površin 
ter manjših parkovnih ureditev med objekti. Odziv javnosti in kra-
jevne skupnosti na predlog OPPN Lucija Center ni bil pozitiven, 
saj je večina prebivalcev ugotavljala, da bolj ali manj v obravna-
vanem območju sicer potrebujejo knjižnico, nov zdravstveni dom 
in parkovne ureditve, ostale vsebine pa je večina kategorično 
zavrnila. Občina Piran je v vmesnem času umestila knjižnico v 
prostore TPC, preučujejo pa se tudi možnosti za obnovo oziroma 
nadomestno gradnjo zdravstvenega doma na obstoječi lokaciji.

OPPN Park Sonce bo vzpostavil možnost dolgoročne in 
trajne ureditve parka Sonce v središču Lucije. Začasna parkov-
no – rekreacijska ureditev parka je namreč pokazala, da gre za 
ureditve, ki jih prebivalci Lucije, celotne občine in obiskovalci 
nujno potrebujejo. O tem pričajo tako redna uporaba parka v 
številne namene (igra otrok, športne igre odraslih, umestitev 
skulptur Forma vive, tek, rolanje, kolesarjenje, sprehodi, pro-
stor za igro psov) kot tudi odločnost prebivalcev in Krajevne 
skupnosti Lucija, da se park Sonce ohrani in nadalje razvija.

V postopku izdelave OPPN se bodo izdelale strokovne 
podlage s področja krajinskih ureditev in ostale, ki se bodo 
izkazale kot potrebne.

Glede na rezultate strokovnih podlag se meja območja 
lahko tudi spremeni.

Program opremljanja se bo izdeloval v ločenem postopku 
in to za celotno območje prostorskega izvedbenega akta.

Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov 
lahko tudi spremeni.

2. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje obsega parcele: 5528/1, 5528/14, 

5528/16, 5528/17, vse k.o. Portorož.
Območje obdajajo na severni strani Zdravstveni dom 

Lucija, na vzhodni strani TPC Lucija in otroško igrišče, na južni 
strani ga omejuje Solinarska cesta ter na zahodni strani Soli-
narska cesta in Marina Portorož. Glede na rezultate strokovnih 
podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEO-
DETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S 
FINANCIRANJEM

Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani 
občine Piran, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu 
z zakonom in podzakonskimi akti.

Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN, stroške v zvezi 
s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.) 
ter program opremljanja krije Občina Piran. Občina Piran prav 
tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave stro-
kovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta 
(zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi 
podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastruk-
ture, krajinske ureditve itd.).

4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE 
OPPN OZIROMA POSAMEZNIH FAZ

Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2015 in 2016. Po-
drobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prika-
zana s terminskim planom.

Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske 
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je 
potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in 
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci ure-
janja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz 
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
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FAZA NOSILEC ROK
Sklep o začetku priprave OPPN Občinski svet, župan, UOP november 2015
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu župan, USZ december 2015
Priprava osnutka načrtovalec januar 2016
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic, pridobitev 
smernic in pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi 
celovite presoje vplivov na okolje

načrtovalec pripravi vlogo, 
posreduje UOP

30 dni 
februar 2016

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka 
OPPN načrtovalec marec 2016
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen 
način župan, UOP 

7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve 
april 2016

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN 
z evidentiranjem vseh pisnih pripomb UOP, načrtovalec april–maj 2016
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne 
obravnave načrtovalec UOP, župan junij 2016
Prva obravnava na OS občinski svet junij 2016
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna 
seznanitev lastnikov parcel na območju OPPN UOP, USZ junij 2016
Oblikovanje predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti načrtovalec, UOP julij 2016
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog 
OPPN in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, 
kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje UOP, načrtovalec julij–avgust 2016
Priprava usklajenega predloga OPPN Načrtovalec, UOP september 2016
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu župan, občinski svet oktober 2016
Objava odloka v Uradnih objavah USZ oktober–november 2016

Če se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno 
izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje 
celotni postopek ustrezno podaljša.

Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega 
zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo 
na potek sprejemanja prostorskega akta.

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMER-
NICE IN MNENJA

Pobudnik OPPN je: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 
6330 Piran.

Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in 
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Izdelovalec OPPN je: potrebno ga je izbrati v postopku 
javnega naročanja.

Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-

tor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSC, Območje Koper, 
Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana;

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg 
bratstva 1, 6330 Piran;

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, 
Pristaniška 12, 6000 Koper;

7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina 
Kristana 1, 6310 Izola;

8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Pi-

ran;
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Ko-

per, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;

11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 
6000 Koper;

12. Petrol d.d., Skladišče instalacija Sermin, Sermin 10 a, 
6000 Koper;

13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje 
lokalnih cest.

OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt 
pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, 
Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odlo-
či, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja pro-
stora, se jih v postopek vključi naknadno.

6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem 

listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.

Št. 3505-19/2015
Piran, dne 26. novembra 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto il comma due dell’art. 57 della Legge sulla pianifi-
cazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slo-
venia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 err. corr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
76/14 – Sentenza della CC), l’art. 29 della Legge sulle auto-
nomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia 
n. 94/07 – Testo ufficiale consolidato-2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’art. 17 dello Statuto del 
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – testo uffi-
ciale consolidato), il Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 9a seduta ordinaria il giorno 26 novembre 2015 approva 
la seguente
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D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del Piano regolatore 
particolareggiato comunale (PRPC) 

“Park Sonce”

1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVA-
ZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE

La zona interessata dal progetto “Park Sonce” (il Parco 
del Sole) si trova nel cuore dell’insediamento di Santa Lucia. 
La zona è già dotata dall’arredo verde arricchito da aree di ri-
creazione e sculture in pietra, tutto quanto destinato ad essere 
fruito da parte dei cittadini dell’intero Comune di Pirano. Lo 
scopo del nuovo PRPC è dare a questo sito, il cui allestimento 
è provvisorio, una soluzione definitiva e duratura, alla luce delle 
aspettative ed esigenze dei residenti locali, come espressi in 
occasione dei momenti di dibattito intercorsi nell’ambito della 
presentazione al pubblico dei piani particolareggiati PRPC La 
Riviera termale e del PRPC Il Centro di Lucia.

Chiara ed inequivocabile è stata anche la posizione del 
Consiglio della Comunità locale di Lucia, che si è pronunciato 
a favore del Parco del Sole, considerata la piena adesione dei 
residenti, nonché della cittadinanza nel suo complesso e degli 
ospiti esterni. Il parco del Sole contribuisce indubbiamente ad 
un miglioramento della qualità della vita di tutti gli abitanti del 
comune di Pirano.

Negli atti di pianificazione del Comune di Pirano la zona 
è contrassegnata dalla sigla CS 6/3; infatti l'area in questione 
è destinata allo sviluppo delle attività cosiddette centrali »c – 
turismo, attività di forniture e di servizi« e »sr – sport e ricrea-
zione«, contrassegnate sulla mappa dal colore rosso. In quanto 
tali, costituiscono la base giuridica appropriata per lo sviluppo 
di un giardino pubblico civico. Il vigente atto urbanistico/atto di 
pianificazione territoriale per questa zona sono le Modifiche e 
integrazioni alle componenti territoriali del piano a lungo e a 
medio termine del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle 
Primorske novice n. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 
24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 e 20/10), e 
il Regolamento (Gazzetta Ufficiale 73/06, 66/07, 76/08).

Mentre i vigenti atti territoriali esecutivi sono i seguenti:
per l’area delle particelle catastali n. 5528/16, 5528/14, 

5528/17 e 5528/1, tutte c.c. Portorose:
– il Piano particolareggiato (PP) Lucia I – continuazione 

(per il quartiere residenziale e per il Marina di Lucia) (Bollettino 
ufficiale n. 23/84)

– il Piano particolareggiato Lucia I continuazione – inte-
grazione 89 (Bollettino Ufficiale n. 14/90)

per la particella catastale n. 5530/1 c.c. Portorose:
– la Modifica del Piano particolareggiato Lucia I (Bollettino 

ufficiale, n. 54/01, 29/04, 17/05).
I succitati atti esecutivi in materia territoriale tuttavia non 

consentono la realizzazione dei previsti interventi di consolida-
mento definitivo del Parco del Sole, prevedendo altresì nella 
zona la costruzione di uno stadio per eventi sportivi e lo svi-
luppo di programmi complementari. Mentre con l'adozione del 
piano regolatore particolareggiato comunale “Parco del Sole”, 
saranno abrogate e andranno automaticamente a cadere le 
norme del precedente atto territoriale esecutivo.

L'area in esame è parte di una zona più ampia corrispon-
dente al centro dell’insediamento di S. Lucia per il quale nel 
2012 è stata adottata la Delibera di avvio di predisposizione 
del PRPC “Lucija Center«. La decisione di avviare la redazio-
ne di un piano territoriale comunale dettagliato per il centro 
di S. Lucia è stata quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della RS, n. 49/12, datata 27/6/2012. Con il detto documento 
urbanistico si voleva dare un nuovo assetto all’intero quartiere 
delimitato dai collegamenti stradali, e cioè con la costruzione 
di un mercato, di un nuovo poliambulatorio, di una biblioteca, 
di un centro commerciale con parcheggi sotterranei, incluse 
aree pavimentate pubbliche arredate a verde nel mezzo degli 
stabili. Il progetto ha tuttavia riscontrato netta opposizione 

sia da parte dell’opinione pubblica sia degli esponenti della 
comunità locale. I residenti altresì hanno sostanzialmente 
concordato sull’opportunità di disporre di una biblioteca, di 
un nuovo poliambulatorio e spazi verdi, mentre la proposta 
di altri contenuti è stata categoricamente respinta. Il Comune 
di Pirano, nel frattempo ha allestito i locali per la biblioteca 
presso il centro commerciale e d’affari TPC, mentre si stanno 
vagliando ed esplorando anche le possibilità di riedificazio-
ne/ammodernamento o di costruzione sostitutiva della Casa 
della salute nella posizione attuale.

Con il piano regolatore in questione si porranno le basi 
per una sistemazione duratura e a lungo termine del Parco 
del Sole, che costituisce una zona centrale dell’insediamento 
di S. Lucia. L’allestimento del giardino pubblico e delle su-
perfici ricreative, ancorché in via provvisoria, ne ha palesato 
l’estrema funzionalità al benessere sul territorio per la co-
munità residente ed in generale per l’intera popolazione del 
comune. Ciò è confermato sia dall’utilizzo costante del parco 
e dalle numerose di possibilità di svago (nei campi gioco per 
bambini, spazi ricreativi per adulti, con il posizionamento delle 
sculture di Forma Viva nell’area, le aree dedicate a circuito 
per jogging, pattinaggio, corse in bici, passeggiate, gioco con 
i cani), come pure dalla determinazione della popolazione e 
dei vertici della comunità locale di difendere il presente parco 
e il suo ulteriore sviluppo.

Nel processo di elaborazione del piano regolatore parti-
colareggiato saranno prodotte le ricognizioni a carattere scien-
tifico nel campo della sistemazione paesaggistica e di altro 
genere che risultassero necessarie. In relazione ai risultati 
dunque emergenti, il perimetro previsto ed il programma po-
tranno essere oggetto di ulteriori modifiche.

Il programma relativo alle opere di urbanizzazione sarà 
oggetto di un procedimento a parte, volto a contemplare l'intera 
area dell’atto esecutivo.

2. AREA D’INTERVENTO
L’area d’intervento si estende sui lotti, particelle catastali 

n. 5528/1, 5528/14, 5528/16, 5528/17, tutte c.c. Portorose.
L'area di cui nel progetto è circondata sul lato nord dallo 

stabile della Casa della salute di Lucia, sul lato est dal centro 
commerciale e d’affari TPC e dal parco giochi per bambini 
mentre sul lato sud è delimitata dalla Via dei salinai e sul lato 
ovest dalla Via dei salinai e dallo stabilimento del Marina di 
Portorose.

In relazione ai risultati delle ricognizioni a carattere scien-
tifico e alle linee guida promosse dai responsabili della piani-
ficazione territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile 
di ulteriori variazioni.

3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE RICOGNIZIO-
NI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA 
NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO

Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del 
PRCP, selezionato da parte del promotore, il Comune di Pira-
no. L’elaboratore eseguirà il PRCP in linea con le leggi e con i 
regolamenti di attuazione.

Sono a carico del promotore i costi complessivi dell’e-
laborazione del PRPC, ossia i costi relativi al procedimento 
di adozione del PRPC (pubblicazione sul foglio ufficiale, tra-
duzione, ecc.) e le opere di urbanizzazione. Il promotore si 
farà ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere 
dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano 
necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da 
parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche 
aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base 
del PRPC, al progetto ideale delle infrastrutture, all’assetto 
paesaggistico, ecc.).

4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MO-
DIFICHE DEL PRPC, OVVERO PER OGNI SINGOLA FASE

La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2015 
e 2016. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di appro-
vazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
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Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai ter-
mini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia 
necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del 
Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento 
con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto 
ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o 
della data di approvazione finale del piano territoriale.

FASE RESPONSABILI SCADENZA
Delibera d’avvio stesura del PRPC Consiglio comunale, 

Sindaco, UAT (Ufficio 
ambiente e territorio), Novembre 2015

Pubblicazione della delibera attraverso i mezzi d'informazione ufficiali 
ed internet 

Sindaco, Ufficio affari 
generali Dicembre 2015

Redazione della bozza Progettista Gennaio 2015
Invito ai responsabili della pianificazione territoriale in relazione 
all’acquisizione delle direttive e ottenimento delle direttive e delle 
informazioni da parte del Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, 
relative alla tutela ambientale e concernenti la necessità di esecuzione 
della revisione completa di tutti gli effetti sull'ambiente

Il progettista prepara la 
domanda, l’UAT la inoltra

30 giorni 
Febbraio 2016

Analisi delle direttive ed integrazione della bozza del PRPC Progettista Marzo 2016
Avviso pubblico dell'esposizione in libera visione e del dibattito 
pubblico della bozza integrata del PRPC; pubblicazione su internet e 
secondo prassi locale Sindaco, UAT, 

7 giorni prima dell’inizio 
dell’esposizione pubblica 
Aprile 2016

Esposizione pubblica e dibattimento della bozza integrata del PRPC 
con la rilevazione di tutte le osservazioni scritte UAT, progettista Aprile–maggio 2016
Presa di posizione in relazione alle proposte ed osservazioni 
presentate all'esposizione pubblica e al dibattito pubblico Progettista, UAT, Sindaco Giugno 2016
Prima lettura del Consiglio comunale Consiglio comunale Giugno 2016
Pubblicazione, secondo prassi locale, delle posizioni in merito alle 
osservazioni, informazione scritta ai proprietari delle particelle nella 
zona del PRPC UAT, UAG Giugno 2016
Redazione della proposta di PRPC in osservanza delle posizioni 
relative alle proposte ed osservazioni espresse dal pubblico Progettista, UAT Luglio 2016
Acquisizione dei pareri da parte dei responsabili per la pianificazione 
territoriale in merito alla proposta integrata del PRPC e dei pareri dei 
ministeri competenti in merito alla compatibilità del PRPC, ove sia 
necessaria una revisione completa degli effetti sull'ambiente UAT, progettista Luglio–agosto 2016
Stesura della proposta armonizzata del PRPC Progettista, UAT Settembre 2016
Seconda lettura e adozione dell’atto da parte del Consiglio comunale Sindaco, Consiglio comunale Ottobre 2016
Pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale UAG Ottobre–novembre 2016

Se in base alla comunicazione del Ministero per l’am-
biente e il territorio si constata che è necessario elaborare 
una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si 
protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.

Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronopro-
gramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, 
eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad 
influenzare l’approvazione dell’atto in questione.

5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITO-
RIALE FORNITORI DI DIRETTIVE E PARERI

Promotore del PRPC è: il Comune di Pirano, Piazza Tar-
tini 2, 6330 Pirano.

Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Co-
mune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 
6330 Pirano.

Elaboratore del PRPC: per la selezione dell’elaboratore 
si dovrà indire una gara pubblica di appalto.

I responsabili competenti riguardo alla pianificazione ter-
ritoriale:

1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di 
Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lu-
biana,

2. Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore 
gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,

3. Ministero delle Infrastrutture, DRSC, Comprensorio di 
Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,

4. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale 

di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
6. Ministero per l’ambiente e il territorio, Agenzia RS per 

l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino 
Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore Mare Adriati-
co e Fiumi dell’Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria,

7. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica di 
Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola,

8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 
Capodistria,

9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Divisione di 

Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Sta-

zione 9, Capodistria,
12. Petrol, d.d., Magazzino “Instalacija Sermin”, Sermi-

no 10 a, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per 

il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in 

materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene in-
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viato anche al Ministero per l’ambiente e il territorio, Direttorato 
dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska cesta 47, 
1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato 
è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale.

Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà con-
statata la necessità di includere anche altri organi e i pareri 
degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli stessi 
vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.

6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione della stesura viene pubblicata via inter-

net e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è 
immediatamente esecutiva.

N. 3505-19/2015
Pirano, 26 novembre 2015

Il Sindaco
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

238. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
»Cesta Bernardin«

Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US), 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na 
podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 
– UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 9. redni seji dne 
26. 11. 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) »Cesta Bernardin«

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PRO-
STORSKEGA NAČRTA

Obravnavano območje javne poti JP 814561 se nahaja v 
obalnem pasu med Fornačami in območjem jadralnega kluba 
Pirat. Namen OPPN Cesta Bernardin je ponovno vzpostaviti 
nekdanjo cestno povezavo ob morju med Fornačami in Por-
torožem, ki je bila spremenjena v pešpot in kolesarsko pot. V 
obravnavanem območju sedaj poteka pešpot in kolesarska pot 
ter povezava med hoteli in plažo.

Do izgradnje turističnega kompleksa Bernardin se je ce-
stna povezava Portoroža in Pirana nahajala ob morju, v delu, 
kjer se sedaj nahaja kolesarska in javna pešpot. Zaradi potreb 
turističnega kompleksa Bernardin je bila prometna povezava 
opuščena in zgrajena nova cestna povezava, ki obstaja še 
danes. Pred izgradnjo hotela Bernardin je bilo območje seda-
nje ceste (od krožišča do vhoda v Piran) v družbeni lastnini s 
pravico uporabe Občine Piran, zemljišča pa so bila v večjem 
delu prenesena na pravnega prednika Hotelov Bernardin ravno 
zaradi izgradnje turističnega kompleksa Bernardin z zavezo, 
da se zemljišča, ki se nahajajo izven stroge meje turistične-
ga kompleksa Bernardin, vrnejo ponovno Občini Piran. Hoteli 
Bernardin d.d. sedaj nasprotujejo izdaji zemljiškoknjižnega 
dovolila, na podlagi katerih bi se Občina Piran tudi formal-
no vknjižila kot lastnica zemljišča, na kateri se nahaja javna 
cesta, čeprav s temi zemljišči dejansko nikoli niso upravljali 
Hoteli Bernardin, ampak vsakokratni upravljavec javne ceste. 
Hoteli Bernardin d.d. so celo vložili tožbo zoper Občino Piran 
zaradi plačila odškodnine in neupravičene obogatitve v višini 
2.018.579,10 EUR in sicer iz razloga, ker Občina Piran ni izve-

dla razlastitve in ni odkupila po tržni ceni zemljišča, na katerem 
se nahaja trenutna cestna povezava. Glede na sedanjo prakso 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije obstaja tudi možnost, 
da bi Ustavno sodišče ob takem dejanskem (sicer zgolj formal-
nem lastniškem stanju, ki pa ne ustreza dejanskemu) stanju 
celo razveljavilo Odlok o kategorizaciji občinski javnih cest in 
kolesarskih poti v Občini Piran v delu, v katerem je kategorizi-
rana cesta, ki vodi do piranskih vrat.

Ker je bila cesta iz obalnega pasa umaknjena in zgra-
jena nova cestna povezava ravno zaradi možnosti razvoja 
turističnega naselja Bernardin, sedanji lastnik tega kompleksa 
pa tega dejstvo ne priznava in ni pripravljen zemljiškoknjižno 
urediti stanja glede lastništva trenutne cestne povezave, ter 
zaradi možnosti razveljavitve odloka o kategorizaciji občinskih 
cest, ocenjujemo, da je iz vidika ekonomske utemeljenosti 
smiselno pričeti s postopkom za ponovno vzpostavitev pro-
metne ceste ob morju (kot je dejansko potekala v času pred 
izgradnjo hotela Bernardin). Dejstvo je namreč, da se znotraj 
kompleksa Bernardin nahaja parc. št. 1587 in 300/2 k.o. Pi-
ran, obe last Občine Piran in javno dobro, po katerih tudi 
poteka kategorizirana javna pot 814561 skladno z Odlokom 
o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Ob-
čini Piran. Na ta način bi tudi uskladili določila prostorskega 
akta z veljavnim Odlokom o kategorizaciji, ki skozi kompleks 
Bernardin v delu, kjer se trenutno nahaja pešpot in kolesarska 
pot, predvideva javno pot, oziroma bi po zaključku postopka 
za sprejem OPPN cesta Bernardin to pot prekategorizirali v 
lokalno cesto.

Po planskih aktih Občine Piran je območje, namenjeno 
za prometne površine (stavbna zemljišča). Prostorski planski 
akt, ki tu velja, je Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne 
objave Primorskih novic št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 
17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 
20/10) Uredba (Uradni list RS, 73/06, 66/07, 76/08).

Prostorski izvedbeni akti, ki trenutno veljajo v navedenem 
območju, so Zazidalni načrt turističnega kompleksa Bernardin 
(Uradne objave št. 19/73), Sprememba dela ZN Turističnega 
kompleksa Bernardin v Portorožu (Uradni objave št. 22/99), 
Sprememba dela ZN TK Bernardin v Portorožu – Kongresni 
center (Uradn objave št. 34/02) ter Sprememba – novelacija 
ZN TK Bernardin v Portorožu (Uradne objave št. 4/04) in v 
vzhodnem delu Ureditveni načrt za obalno območje Bernardin- 
skladišče soli v Portorožu (ureditveno območje T 5/2) (Uradne 
obj. 6/98) in spremembe.

Navedeni prostorski izvedbeni akti izvedbe vseh načr-
tovanih posegov ne omogočajo, saj večinoma opredeljujejo 
območje kot peš in kolesarsko pot oziroma kot obalno prome-
nado, samo v delu se po cesti Obala že izvaja cestni promet.

OPPN bi tako uredil možnost ponovne vzpostavitve ce-
stnega prometa kot variante cestni povezavi Piran–Portorož po 
obstoječi cesti LC št. 312271 preko Bernardina. Potrebno bo 
obravnavati tudi navezave nove cestne povezave na sedanji JP 
814561 na obstoječo LC št. 312271. Potrebno je torej sprejeti 
prostorski izvedbeni akt, v katerem bi se preciziralo merila in 
pogoje za umestitev objektov v prostor.

Skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora bo potreb-
no preveriti in obdelati vso komunalno infrastrukturo (kanaliza-
cija, vodovod, elektrika, telefon in po potrebi plin) ter mirujoči 
promet na način, da se bo doseglo primerno prometno varnost. 
Potrebno bo ustrezno umestiti postajališča javnega potniškega 
prometa.

Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov 
lahko tudi spremeni.

2. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje zajema parcele oziroma dele parcel 

št. 300/2, 296/7, 296/8, 296/5, 298/3, 1575, 1587 vse k.o. Piran 
in 7703/14 k.o. Portorož.

Obravnavano območje meji na južni oziroma na vzhodni 
strani na morje, na severni in vzhodni strani pa na obstoječ 
hotelski kompleks.
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Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ure-
ditvenega območja tudi spremeni.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEO-
DETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S 
FINANCIRANJEM

Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani 
Občine Piran, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skla-
du z zakonom in podzakonskimi akti.

Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN, stroške v zvezi s 
postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.) ter 
program opremljanja krije Občina Piran. Občina Piran prav tako 
krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih 
študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve 

nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pri-
pomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture itd.).

4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE 
OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ

Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2015 in 2016. Po-
drobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prika-
zana s terminskim planom.

Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske 
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je 
potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in 
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci ure-
janja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz 
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.

FAZA NOSILEC ROK
Sklep o začetku priprave OPPN Občinski svet, UOP, župan november 2015
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu župan, USZ december 2015
Priprava osnutka načrtovalec januar 2016
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic, pridobitev 
smernic in pridobitev obvestila MKO za varstvo okolja o izvedbi 
celovite presoje vplivov na okolje

načrtovalec pripravi vlogo, 
posreduje UOP

30 dni 
februar 2016

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka 
OPPN načrtovalec marec 2016
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka OPPN; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen 
način župan, UOP 

7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve 
april 2016

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb UOP, načrtovalec april–maj 2016
Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne 
obravnave načrtovalec UOP, župan junij 2016
Prva obravnava na OS občinski svet junij 2016
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna 
seznanitev lastnikov parcel na območju OPPN UOP, USZ junij 2016
Oblikovanje predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb ter 
predlogov javnosti načrtovalec, UOP julij 2016
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog 
OPPN in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, v 
kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje UOP, načrtovalec julij–avgust 2016
Priprava usklajenega predloga OPPN Načrtovalec, UOP september 2016
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu župan, občinski svet oktober 2016
Objava odloka v Uradnih objavah USZ oktober–november 2016

Če se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno 
izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje 
celotni postopek ustrezno podaljša.

Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega 
zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo 
na potek sprejemanja prostorskega akta.

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMER-
NICE IN MNENJA

Pobudnik OPPN je: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 
6330 Piran.

Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in 
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Izdelovalec OPPN je: potrebno ga je izbrati v postopku 
javnega naročanja.

Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-

tor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za infrastrukturo, DRSC, Območje Koper, 
Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana;

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg 
bratstva 1, 6330 Piran;

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje – Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje 
Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, 
Pristaniška 12, 6000 Koper;

7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina 
Kristana 1, 6310 Izola;

8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Ko-
per;

9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1/b, 6330 Pi-
ran;

10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Ko-
per, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;

11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 
6000 Koper;
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12. Petrol d.d., Skladišče instalacija Sermin, Sermin 10 a, 
6000 Koper;

13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje 
lokalnih cest.

OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt 
pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, 
Sektorju za CPVO, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odlo-
či, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja pro-
stora, se jih v postopek vključi naknadno.

6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem 

listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.

Št. 3505-16/2015
Piran, dne 26. novembra 2015

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto il comma due dell’art. 57 della Legge sulla pianifi-
cazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slo-
venia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 err. corr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
76/14 – Sentenza della CC), l’art. 29 della Legge sulle auto-
nomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia 
n. 94/07 – Testo ufficiale consolidato-2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’art. 17 dello Statuto del 
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/14 – testo uffi-
ciale consolidato), il Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 9a seduta ordinaria il giorno 26 novembre 2015 approva 
la seguente

D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del Piano regolatore 
particolareggiato comunale (PRPC)  

“Cesta Bernardin”

1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVA-
ZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE

L'area interessata dal progetto in questione corrisponde 
all’area del sentiero pubblico JP 814.561 situato nella fascia 
costiera tra Fornace e il Club di vela Pirat. Lo scopo del nuovo 
piano regolatore “Cesta Bernardin« (Strada di S. Bernardino) 
è quello di ripristinare l'ex strada pubblica che scorreva sul lun-
gomare e collegava Fornace con Portorose, e che a sua volta è 
stata convertita in un percorso pedonale e pista ciclabile. L’area 
trattata è quindi attraversata da un sentiero pedonale e una 
pista ciclabile, ed effettivamente collega le strutture alberghiere 
con la spiaggia.

Prima della costruzione del complesso alberghiero a S. 
Bernardino, il collegamento stradale tra Portorose e Pirano 
scorreva sul lungomare, proprio laddove tuttora insistono la 
passeggiata e la pista ciclabile. Per venire incontro alle esi-
genze del complesso turistico alberghiero Bernardin fu abban-
donato il vecchio collegamento stradale ed è stata costruita 
una nuova strada che esiste tutt’oggi. Prima della costruzione 
della struttura alberghiera la zona dell'attuale strada (dalla 
rotonda fino all’ingresso a Pirano) aveva lo status di proprietà 
sociale/pubblica con diritto di utilizzo del Comune di Pirano. I 
terreni sono stati nella maggior parte trasferiti all'allora titolare 
e rappresentante legale degli Alberghi Bernardin, proprio mo-
tivato dalla costruzione del complesso turistico Bernardin, con 
l'impegno tuttavia di restituire al Comune i terreni esterni di 
immediata prossimità alle pertinenze del complesso turistico. In 
realtà le aree di cui più sopra non sono state mai gestite dagli 
Alberghi Bernardin, bensì dal rispettivo gestore della strada 

pubblica, di volta per volta incaricato. Tuttavia l'attuale dire-
zione degli Alberghi Bernardin S.p.A. sostiene una posizione 
diversa, non soltanto negando il rilascio del proprio nullaosta 
all’intavolazione, sulla cui scorta il Comune di Pirano sarebbe 
nelle condizioni di acquisire la piena proprietà sulle aree ove 
insiste è la pubblica via, ma ha altresì intentato causa contro 
il Comune di Pirano per danni e arricchimento indebito, con 
una pretesa di risarcimento pari a € 2.018.579,10, sostenuta 
dal fatto che il Comune di Pirano non abbia operato l'esproprio 
cui sia conseguita l’acquisizione dei terreni interessati a prezzi 
di mercato.

Nella situazione venutasi a creare sussiste pertanto il 
rischio che la Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia, 
vista la sua casistica corrente e tenendo conto dei suddetti 
fatti (e cioè in presenza solo di uno status formale di proprietà, 
altresì non corrispondente allo stato di fatto) possa disporre 
l'annullamento del Decreto sulla classificazione delle strade 
pubbliche comunali e delle piste ciclabili nel Comune di Pirano, 
nella parte in cui è contemplata la strada locale, nel tratto in 
direzione dell’accesso al borgo cittadino di Pirano.

Da quanto fin qui rappresentato emerge che lo sposta-
mento del percorso viario dal perimetro costiero, con la con-
seguente costruzione di un nuovo collegamento stradale, sia 
stato concepito con il preciso scopo di favorire le potenzialità 
di sviluppo del villaggio turistico di S. Bernardino. Considerato 
tuttavia che le evidenze richiamate sono contestate dell’at-
tuale titolare del complesso alberghiero, il quale altresì ne 
osteggia l’intavolazione formale a nome del reale proprietario, 
pendente l’annullabilità del decreto sulla classificazione delle 
strade di pertinenza e in osservanza a principi di razionalità 
ed economicità, l'amministrazione comunale piranese si vede 
obbligata alla riapertura al traffico del vecchio percorso stradale 
sul lungomare (e cioè allo stato antecedente la costruzione 
della struttura di St. Bernardin). Difatti nel contesto del com-
plesso alberghiero di St. Bernardin si identificano ancora le 
due particelle catastali n. 1587 e 300/2 c.c. Pirano, entrambe 
di pertinenza comunale e del pubblico demanio, sulle quali 
insiste il sentiero pubblico n. 814.561, classificato in base al 
Decreto sulla categorizzazione delle strade pubbliche locali e 
piste ciclabili nel Comune di Pirano.

In tal modo potrebbero venir pure armonizzate le di-
sposizioni degli atti di pianificazione territoriale e del decreto 
sulla classificazione stradale che prevede l'attraversamento 
del complesso Bernardin da un sentiero pedonale e ciclabile, 
mentre a procedimento compiuto e con l'adozione del nuovo 
piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) il detto 
tratto verrebbe nuovamente classificato come strada locale.

Secondo i documenti di pianificazione del Comune di 
Pirano l'area è destinata a superfici stradali (terreni edificabili). 
L’atto di pianificazione territoriale disciplinante la zona è deno-
minato Modifiche ed integrazioni alle componenti territoriali del 
piano a lungo e a medio termine del Comune di Pirano (Bol-
lettino ufficiale delle Primorske novice n. 26/98, 22/99, 31/99, 
37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 
1/06, 5/06 e 20/10), il Regolamento (Gazzetta Ufficiale 73/06, 
66/07, 76/08,).

Mentre gli atti territoriali esecutivi attualmente in vigore 
nella zona sono il Piano particolareggiato del complesso 
turistico di Bernardino (Bollettino ufficiale n. 19/73), le modi-
fiche ad una parte del Piano particolareggiato del Complesso 
di Bernardino a Portorose (Bollettino ufficiale n. 22/99), la 
Modifica ad una parte del Piano particolareggiato TK Ber-
nardin a Portorse – Centro congressuale (Bollettino ufficiale 
n. 34/02) e la Modifica – novellazione del Piano particolareg-
giato TK Bernardin a Portorose (Bollettino ufficiale n. 4/04). 
Per la parte orientale si annovera il Piano di assetto della 
zona costiera Bernardino-magazzino del sale a Portorose 
(zona d'assetto T 5/2) (Bollettino Ufficiale n. 6/98) e succes-
sive modifiche.

I succitati atti territoriali di regolamentazione esecutiva 
non consentono tuttavia la realizzazione di tutti gli interventi 
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pianificati, giacché prevalentemente definiscono l’area come 
zona pedonale e sentiero ciclabile ovvero passeggiata costiera, 
mentre soltanto parzialmente, sulla Via Lungomare, è ammes-
sa la finalizzazione al traffico stradale.

Il previsto PRPC, regolerebbe la possibilità di ripristino del 
collegamento stradale attraversando il complesso di St. Ber-
nardin come variante all’esistente collegamento viario Pirano – 
Portorose sull’esistente strada locale LC No. 312.271. Sarà ne-
cessario quindi prevedere la realizzazione degli allacciamenti 
alla nuova strada JP 814.561 che ora si collegano all’esistente 
strada pubblica LC No. 312271. È pertanto necessario adottare 
un atto territoriale esecutivo che tenga conto di precisi criteri 
e condizioni per il posizionamento delle strutture sul territorio.

In conformità con le richieste presentate dai responsabili 
della pianificazione territoriale sarà necessario verificare e ri-
esaminare tutte le infrastrutture comunali (fognature, acqua, 
elettricità, telefono e gas, se necessario), inclusi gli spazi 
dedicata alla sosta dei veicoli, in modo da garantire la piena 
sicurezza della circolazione. Sarà necessario altresì installare 
le più appropriate strutture per la fermata dei mezzi di trasporto 
pubblico.

In relazione ai risultati delle analisi scientifiche, il program-
ma previsto potrà subire delle ulteriori modifiche.

2. AREA D’INTERVENTO
L’area d’intervento si estende sui lotti, o parte degli stessi, 

particelle catastali n. 300/2, 296/7, 296/8, 296/5, 298/3, 1575, 
1587 tutte c.c. di Pirano in 7703/14 c.c. di Portorose.

L'area di cui nel progetto è delimitata a sud e ad est dal 
mare, mentre a nord e ad est confina con l’esistente complesso 
alberghiero.

In relazione ai risultati delle ricognizioni a carattere scien-
tifico e alle linee guida promosse dai responsabili della piani-

ficazione territoriale il confine dell’area d’assetto è suscettibile 
di ulteriori variazioni.

3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE RICOGNIZIO-
NI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA 
NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO

Gli studi scientifici saranno eseguiti dall’elaboratore del 
PRCP, scelto dal promotore, il Comune di Pirano. L’elaboratore 
eseguirà il PRCP in linea con le leggi e con i regolamenti di 
attuazione.

Sono a carico del promotore i costi complessivi dell’ela-
borazione del PRPC, ossia i costi relativi al procedimento di 
adozione del PRPC (pubblicazione sul foglio ufficiale, tradu-
zione, ecc.) e le opere di urbanizzazione. Il promotore si farà 
ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla 
potenziale produzione di studi scientifici che si rendano neces-
sari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei 
responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiunti-
ve in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, 
al progetto ideale delle infrastrutture ecc.).

4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MO-
DIFICHE DEL PRPC, OVVERO PER OGNI SINGOLA FASE

La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2015 
e 2016. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di appro-
vazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.

Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai ter-
mini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia 
necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del 
Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento 
con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto 
ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o 
della data di approvazione finale del piano territoriale.

FASE RESPONSABILI SCADENZA
Delibera d’avvio stesura del PRPC Consiglio comunale, UAT 

(Ufficio ambiente e territorio), 
Sindaco, Novembre 2015

Pubblicazione della delibera attraverso i mezzi d'informazione ufficiali 
ed internet 

Sindaco, Ufficio affari 
generali Dicembre 2015

Redazione della bozza Progettista Gennaio 2015
Invito ai responsabili della pianificazione territoriale in relazione 
all’acquisizione delle direttive e ottenimento delle direttive e delle 
informazioni da parte del Ministero dell’Agricoltura e dell’ Ambiente, 
relative alla tutela ambientale e concernenti la necessità di esecuzione 
della revisione completa di tutti gli effetti sull'ambiente

Il progettista prepara la 
domanda, l’UAT la inoltra

30 giorni  
Febbraio 2016

Analisi delle direttive ed integrazione della bozza del PRPC Progettista Marzo 2016
Avviso pubblico dell'esposizione in libera visione e del dibattito 
pubblico della bozza integrata del PRPC; pubblicazione su internet e 
secondo prassi locale Sindaco, UAT, 

7 giorni prima dell’inizio 
dell’esposizione pubblica 
Aprile 2016

Esposizione pubblica e dibattimento della bozza integrata del PRPC 
con la rilevazione di tutte le osservazioni scritte UAT, progettista Aprile–maggio 2016
Presa di posizione in relazione alle proposte ed osservazioni 
presentate all'esposizione pubblica e al dibattito pubblico Progettista, UAT, Sindaco Giugno 2016
Prima lettura del Consiglio comunale Consiglio comunale Giugno 2016
Pubblicazione, secondo prassi locale, delle posizioni in merito alle 
osservazioni, informazione scritta ai proprietari delle particelle nella 
zona del PRPC UAT, UAG Giugno 2016
Redazione della proposta di PRPC in osservanza delle posizioni 
relative alle proposte ed osservazioni espresse dal pubblico Progettista, UAT Luglio 2016
Acquisizione dei pareri da parte dei responsabili per la pianificazione 
territoriale in merito alla proposta integrata del PRPC e dei pareri dei 
ministeri competenti in merito alla compatibilità del PRPC, ove sia 
necessaria una revisione completa degli effetti sull'ambiente UAT, progettista Luglio–agosto 2016
Stesura della proposta armonizzata del PRPC Progettista, UAT Settembre 2016
Seconda lettura e adozione dell’atto da parte del Consiglio comunale Sindaco, Consiglio comunale Ottobre 2016
Pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale UAG Ottobre–novembre 2016
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Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente 
e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazi-
one sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà 
in ordine al relativo disposto di legge.

Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronopro-
gramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, 
eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad 
influenzare l’approvazione dell’atto in questione.

5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITO-
RIALE FORNITORI DI DIRETTIVE E PARERI

Promotore del PRPC è: il Comune di Pirano, Piazza Tar-
tini 2, 6330 Pirano.

Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Co-
mune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 
6330 Pirano.

Elaboratore del PRPC: per la selezione dell’elaboratore 
si dovrà indire una gara pubblica di appalto.

I responsabili competenti riguardo alla pianificazione ter-
ritoriale:

1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di 
Slovenia per la protezione civile, Vojkova cesta 61, 1000 Lu-
biana,

2. Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore 
gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,

3. Ministero delle Infrastrutture, DRSC, Comprensorio di 
Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,

4. Ministero della Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale 

di Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano,
6. Ministero per l’ambiente e il territorio, Agenzia RS per 

l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino 
Mare Adriatico, Dipartimento delle acque, Settore Mare Adriati-
co e Fiumi dell’Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria,

7. Istituto per la Protezione della Natura della Repubblica 
di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 
Isola,

8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 
Capodistria,

9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Divisione di 

Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Sta-

zione 9, Capodistria,
12. Petrol, d.d., Magazzino “Instalacija Sermin”, Sermino 

10 a, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per 

il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in 

materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene 
inviato anche al Ministero per l’ambiente e il territorio, Diret-
torato dell’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 
cesta 47, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento 
pianificato è necessario elaborare una relazione sull’impatto 
ambientale.

Se nel corso della predisposizione del PRPC verrà con-
statata la necessità di includere anche altri organi e i pareri 
degli atri responsabili della pianificazione del territorio, gli 
stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo proce-
dimento.

6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione della stesura viene pubblicata via inter-

net e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed 
è immediatamente esecutiva.

N. 3505-16/2015
Pirano, 26 novembre 2015

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

SLOVENJ GRADEC

239. Sklep o določitvi območij uvedbe časovno 
omejenega parkiranja – modre cone in plačila 
občinske takse za parkiranje na javnih 
in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu

Župan Mestne občine Slovenj Gradec izdaja na podlagi 
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno 
besedilo (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, 
št. 43/08, 53/10, 66/15) in 9., 12., 36., 41. in 44. člena Odloka 
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 
58/01, 79/06, 110/09, 23/11)

S K L E P
o določitvi območij uvedbe časovno omejenega 

parkiranja – modre cone in plačila občinske 
takse za parkiranje na javnih in urejenih 

parkiriščih v Slovenj Gradcu

1. člen
Javna parkirišča se razdelijo na naslednje parkirne cone:
I. cona zajema:
– parkirišče na Glavnem trgu, na katerem je uvedeno 

plačilo parkirnine in Meškove ulice, kjer je uvedeno plačilo 
parkirnine preko parkirnega avtomata.

II. cona zajema:
– parkirišča pri Upravni enoti, za bivšim Hotelom Pohorje, 

na Vorančevem trgu, na Gosposvetski cesti, na Iršičevi ulici, na 
Meškovi ulici, za Kulturnim domom in na Šolski ulici ob Roten-
turnu. V II. coni se uvede plačilo parkirnine preko parkirnega 
avtomata.

III. cona zajema:
– parkirišča na Avtobusni postaji, pri bivši Nami, Parti-

zanski ulici, v Cankarjevi ulici pred Glasbeno šolo in parkirišče 
ob poslovni stavbi bolnišnice na Gosposvetski cesti. V III. coni 
se uvede območje kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkiranje 
dovoljeno do dveh ur, razen na parkirišču ob poslovni stavbi 
bolnišnice na Gosposvetski cesti, kjer je parkiranje dovoljeno 
do 30 minut.

IV. cona zajema:
– vsa ostala javna parkirišča.

2. člen
Cenik letnih parkirnih kartic (abonmajev):
I. cona:
– stanovalci (parkirišče Glavni trg) – 100 €,
– javne službe (Pošta, Elektro, Telekom ipd.) – 200 €.
II. cona in III. cona:
– stanovalci I., II., III. cone – 15 €,
– fizične osebe – 150 €,
– pravne osebe – 230 €.
Parkina kartica (abonma) za vse parkirne cone znaša 

360 €.

3. člen
Cenik rezerviranih parkirnih prostorov s talno označbo 

»R«:
II. cona in III. cona:
– parkirni prostor – 1.200 €.
IV. cona:
– parkirni prostor – 600 €.

6. člen
S parkirno kartico ni dovoljeno parkirati na parkiriščih, kjer 

je prepoved označena s predpisano prometno signalizacijo.
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7. člen
Referat za promet določi način izdaje abonmajev in nad-

zoruje njihovo izdajo in uporabnike abonmajev.

8. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep 

št. 34002-03/99 z dne 16. 11. 2015, Uradni list RS, št. 92/15.

9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2016.

Št. 34002-03/1999
Slovenj Gradec, dne 18. januarja 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

240. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet 
Občine Šempeter - Vrtojba na 14. redni seji dne 21. 1. 2016 
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba  

za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 
2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 

2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 7.428.130,69
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.393.590,00

70 DAVČNI PRIHODKI 3.946.608,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.872.488,00
703 Davki na premoženje 814.720,00
704 Domači davki na blago in storitve 259.400,00
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.446.982,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.537.650,00
711 Takse in pristojbine 3.000,00
712 Denarne kazni 12.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 894.332,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 213.425,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 213.425,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 821.115,69
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 605.764,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 215.351,69

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.646.134,03
40 TEKOČI ODHODKI 2.507.650,03

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 695.489,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 97.438,03
402 Izdatki za blago in storitve 1.627.923,00
403 Plačila domačih obresti 70.000,00
409 Rezerve 16.800,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.355.625,00
410 Subvencije 286.700,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 335.700,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 239.262,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.493.963,00
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.654.600,00
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.654.600,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 128.259,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. 
uporabniki 30.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 98.259,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –218.003,34

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 34.203,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(750+751+752) 34.203,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 34.203,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 24.838,89

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 24.838,89
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 9.364,11

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 129.493,00
50 ZADOLŽEVANJE 129.493,00

500 Domače zadolževanje 129.493,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 397.090,00
55 ODPLAČILA DOLGA 397.090,00

550 Odplačila domačega dolga 397.090,00
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –476.236,23
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) –267.597,00
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) 218.003,34
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRET. LETA 563.280,11

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konto.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto 
za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče pred-
videti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza 
ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na 
novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte pro-
računske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski 
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavno-
sti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki 
od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaga-
nja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega 
oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz 
naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za 
lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek ter 
transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za 
sofinanciranje posameznih projektov.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med pro-
računskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe 
in med konti iste proračunske postavke odloča na predlog 
neposrednega uporabnika župan. O izvršenih prerazporeditvah 
poroča župan občinskemu svetu v zaključnemu računu prora-
čuna in s polletno realizacijo proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni rea-
lizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70  % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25  % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so poračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 
0 evrov.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilan-
ci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko 
zadolži do višine 129.493,00 evrov. Občina se lahko zadolži za 
naslednjo investicijo: 040410 Odkup stavbe v centru Vrtojba 
za 100.000,00 evrov in 29.493,00 evrov v skladu z 56. členom 
ZIPRS1617.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2016 
ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.

11. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter 
- Vrtojba v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, 
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega finan-
ciranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 01101-2/2016-16
Šempeter pri Gorici, dne 21. januarja 2016

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

241. Sklep o letnem programu prodaje finančnega 
premoženje Občine Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), Uredbe o 
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premože-
njem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 
55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) in 15. člena Statuta Občine 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet 
Občine Šempeter - Vrtojba na 14. redni seji dne 21. 1. 2016 
sprejel naslednji

S K L E P

1.
Sprejme se letni program prodaje finančnega premo-

ženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016, tako da se 
proda lastniški delež v Veterini Gorica d.o.o., Pri Hrastu 18, 
5000 Nova Gorica v višini 5,94 %, oziroma v knjigovodski vre-
dnosti 34.2013,35 EUR na dan 31. 12. 2014.

2.
Prodajo se izvede na podlagi javnega zbiranje ponudb, po 

predhodno opravljeni cenitvi.

3.
O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob 

zaključnem računu.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-2/2016-22
Šempeter pri Gorici, 21. januarja 2016

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

242. Sklep o ravnanju s stvarnim premoženjem 
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 14/15), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12 in 10/14) in 15. člena Statuta Občine 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet 
Občine Šempeter - Vrtojba na 14. redni seji dne 21. 1. 2016 
sprejel naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premo-

ženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016.

2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem od-

loči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje 
proračuna.

3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji 

načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem 
skupaj z zaključnim računom proračuna.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-2/2016-21
Šempeter pri Gorici, dne 21. januarja 2016

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

ŠENTRUPERT

243. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči 
z identifikacijsko številko sheme državne 
pomoči

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka 

informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme državne pomoči

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
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vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na pode-
želju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 
1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Služba za državne pomoči in razvoj dne 6. 1. 2016 posre-
dovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne 
pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je dne 20. 1. 2016 potrdila prejem 
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o 
identifikacijski številki pomoči.

Shema državne pomoči »Ohranjanje in spodbujanje ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za program-
sko obdobje 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: 
SA.44068(2016/XA).

Št. 330-0001/2015-23
Šentrupert, dne 21. januarja 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

244. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/30 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 108. 
ter 109. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah 
na 9. redni seji dne 20. 1. 2016 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah  

za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 
2016 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja prora-
čuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / Podskupina kontov Znesek 
v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.492.691
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.282.298

70 DAVČNI PRIHODKI 6.606.513
700 Davki na dohodek in dobiček 5.885.201
703 Davki na premoženje  504.400
704 Domači davki na blago in storitve 216.912

71 NEDAVČNI PRIHODKI 675.785
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 502.785
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Denarne kazni 6.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 300
714 Drugi nedavčni prihodki 160.700

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.995.019
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 118.750
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 1.876.269

73 PREJETE DONACIJE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.215.374

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.172.531
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 42.843

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.224.101
40 TEKOČI ODHODKI 2.367.233

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 638.129
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 97.250
402 Izdatki za blago in storitve 1.469.404
403 Plačila domačih obresti 44.450
409 Rezerve 118.000

41 TEKOČI TRANSFERI 3.848.729
410 Subvencije 78.800
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 2.610.190
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 280.842
413 Drugi tekoči domači transferi 878.897

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.762.589
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.762.589

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 245.550
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 140.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 105.550

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 268.590

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 2.800

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 2.800
751 Prodaja kapitalskih deležev 2.800

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 2.800

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 291.318
50 ZADOLŽEVANJE 291.318
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 382.026
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55 ODPLAČILA DOLGA 382.026
550 Odplačila domačega dolga 382.026

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 180.682

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –90.708
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –268.590

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 557.862

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje 
pri Jelšah.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom

2. Vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za 
katere so vplačani

3. Prihodki ožjih delov občine
4. Prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo
6. Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejan-
skih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega 
načrta in proračun.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in 
tem odlokom, prerazporedi pravice porabe v posebnem delu 
proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa, med področji proračunske porabe, odloča župan, na 
predlog neposrednega uporabnika. Za krajevne skupnosti pa 
o tem odloča svet ali predsednik sveta krajevne skupnosti, če 
je tako določeno v statutu.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župa-
na o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg 
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska 
postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke 
ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev 
posameznega proračunskega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:

1. v letu 2017 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v pla-

čilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, 
ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in 
pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v priho-
dnjih letih, se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti 
odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma 
v primeru ožjih delov občin ali predsednik sveta, če je tako 
določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v NRP. 
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvoj-
nih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % 
izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih 
virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta 
znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.

8. člen
(proračunska rezerva)

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2016 oblikujejo v 
višini 98.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno 
poroča občinskemu svetu.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna prora-
čunska rezervacija v višini 20.000 EUR kot nerazporejeni del 
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proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za kate-
re niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o 
čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva 
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt 
neposrednega uporabnika.

9. člen
(dopolnitev in sprejem načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem)
Župan lahko samostojno dopolni in sprejme načrt ravna-

nja z nepremičnim premoženjem do skupne letne vrednosti 
50.000 EUR brez davka in o tem polletno poroča občinskemu 
svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolgov)

Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga do višine 2.000 EUR, če so izpolnjeni 
pogoji iz tretjega odstavka 77.člena ZJF.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Šmarje pri Jelšah se bo v letu 2016 zadolžila do 
višine 291.318 EUR. Poroštev pa v letu 2016 ne bo dajala.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih 

ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevla-
dujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 
50.000 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri 
Jelšah v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, 
se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega 
financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0002/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 21. januarja 2016

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Stanislav Šket l.r.

245. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko 
vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUU-
JFO), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15 in 90/15), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 40/12 in 55/12), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine 
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski 
svet Občine Šmarje pri Jelšah na 9. seji dne 20. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo 

v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 

Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah za dnevni program znašajo 
od 1. 2. 2016 dalje:

– oddelki starostne skupine od 1–3 let 416,00 EUR
– oddelki starostne skupine od 3–6 let 322,00 EUR
– oddelki starostne skupine od 3–4 let 

in kombinirani oddelki 352,00 EUR

2. člen
Za čas, ko je otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa 

zniža za stroške neporabljenih živil za 1,60 EUR na dan. 
Staršem, ki do osme ure obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, 
se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil. Tako 
znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine 
k ceni programa.

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po 

veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za največ 
dva meseca v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo 
lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ 
dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezerva-
cijo najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka 
iz vrtca.

Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši pri-
spevajo k ceni programa delež, ki znaša 30 %, za drugi mesec 
pa 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za 
program vrtca. Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja re-
zervacije od cene programa odbiti celotni strošek prehrane za 
čas odsotnosti otroka iz vrtca.

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po 

veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi 
najmanj enomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. 
Starši plačajo 50 % zneska, določenega z odločbo o višini 
plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stro-
škov živil. Znižano plačilo starši uveljavljajo na podlagi vloge in 
zdravniškega potrdila, ki ju morajo posredovati Občini Šmarje 
pri Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti.

5. člen
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 

otroka, lahko uveljavijo rezervacijo iz 3. in 4. člena tega sklepa 
le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz 
državnega proračuna.
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6. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega 

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem 
zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo upo-
rabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev 
in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu 
Šmarje pri Jelšah št. 03212-0033/2013, objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 63/13.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2016 dalje.

Št. 03212-0004/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 21. januarja 2016

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Stanislav Šket l.r.

246. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah na 9. redni seji dne 20. 1. 2016 sprejel na-
slednji

S K L E P

1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih 
nepremičninah z ID znakom 1226-1620/2-0, 1200-978/15-0, 
1200-978/16-0, 1210-1359/18-0, 1226-1618/7-0, 1226-1618/6-0, 
1226-1618/5-0, 1226-1618/4-0, 1226-1618/2-0, 1210-1359/15-0, 
1200-978/21-0, 1201-542/1-0, 1200-976/2-0 in 1208-800/3-0.

2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Ob-
čina Šmarje pri Jelšah.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0008/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 21. januarja 2016

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Stanislav Šket l.r.

ZAGORJE OB SAVI

247. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za¸športno 
rekreacijsko območje Evropark v Zagorju 
ob Savi

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 in 76/14 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob 
Savi sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za športno rekreacijsko 

območje Evropark v Zagorju ob Savi

Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega po-
drobnega prostorskega načrta

V severnem delu Zagorja ob Savi je v Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Zagorje ob Savi določena več kot 36 ha 
velika, pretežno zelena površina, ki se nahaja na območju 
nekdanjega rudniškega prostora. Območje je bilo v sklopu 
sanacije rudnika Zagorje delno že urejeno za športno rekrea-
cijske namene, in sicer na podlagi trenutno veljavnega Odloka 
o ureditvenem načrtu za sanacijo rudniških površin na območju 
Cilenca, Orlek, Podstrana in Ruardi (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 18/94 in 8/01 in Uradni list RS, št. 81/08).

Ker so se na obravnavanem območju pojavile potrebe po 
umestitvi novih športnih programov in ker želi Občina Zagorje 
ob Savi omogočiti nadaljnji razvoj tega območja, se izdela nov 
podrobni prostorski načrt, ki bo celovito obravnaval območje 
Evroparka.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta, predmet načrtovanja

Obravnavano območje leži v vzhodnem delu Občine Za-
gorje ob Savi, severno od občinskega središča. Umeščeno je 
v bližino regionalne ceste R1 Zagorje–Bevško (smer Trbovlje) 
ter med lokalno cesto LC Zagorje–V Zideh (smer Trojane) in 
industrijsko cesto v smeri proti Vinam.

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
zajema večji del enote urejanja prostora OP 5 ZS 9/1, ki je do-
ločena v Občinskem prostorskem načrtu in kjer so po namenski 
rabi prostora opredeljene pretežno zelene površine. Velikost 
območja je cca 36 hektarjev.

V območje podrobnega načrta se lahko, zaradi celovite 
rešitve prometne in druge infrastrukture, ali iz drugih razlogov, 
vključijo tudi območja v neposredni bližini, kar se natančneje 
definira v samem osnutku prostorskega akta.

Na območju Evroparka je načrtovana celovita ureditev 
odprtih športno rekreacijskih površin, vključno z ureditvijo vzle-
tišča Ruardi, postavitev objektov za potrebe funkcioniranja 
športno rekreacijskih površin ter gradnja gospodarske javne 
infrastrukture oziroma priključkov nanjo.

Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve občinskega podrobnega prostorskega 

načrta se izdelajo ob upoštevanju:
– Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob 

Savi,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter osta-

lih udeležencev v postopku,
– prikaza stanja prostora,
– strokovne podlage za športno rekreacijsko obmo-

čje Evropark v Zagorju ob Savi (Savaprojekt d.d., št. proj. 
15058-00, september 2015),

– seminarskih gradiv urbanistično-arhitekturne delavnice 
za območje Evroparka (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhi-
tekturo Ljubljana, december 2011),

– projekta Razvoj in umeščanje alternativnih rešitev za 
degradirano industrijsko okolje-Ruardi vzletišče (Aerefom 
d.o.o., Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za matematiko in 
fiziko, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede, 
junij 2015).

Za potrebe izdelave občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta je izdelan tudi:

– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom 
vseh obstoječih zemeljskih in zračnih infrastrukturnih vodov ter 
z vrisom zemljiških parcel,

– geološko-geotehnični elaborat (Ozzing d.o.o. Trbovlje, 
št. proj. 1117/15, november 2015).
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Kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati 
dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.

Roki za pripravo občinskega podrobnega prostor-
skega načrta

Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in nje-
govih posameznih faz so sledeči:

Faza Rok

Sklep o začetku priprave 
občinskega podrobnega 
prostorskega načrta januar 2016

Osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za pridobitev 
smernic 

30 dni po objavi sklepa, 
podpisa pogodbe 

z izdelovalcem in od 
prejema vseh podatkov

Pridobivanje smernic in odločbe 
o (ne)izvedbi celovite presoje 
vplivov na okolje 30 dni

Dopolnjen osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

30 dni po pridobitvi vseh 
smernic in odločbe

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega osnutka 30 dni

Priprava stališč do pripomb 15 dni od prejema vseh 
pripomb

Potrditev stališč do pripomb, 
obravnava na občinskem svetu 
(v skladu z urnikom zasedanja 
občinskega sveta) 30 dni

Izdelava predloga OPPN 30 dni po potrditvi stališč 
do pripomb in predlogov 

javnosti

Pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora 30 dni

Izdelava usklajenega predloga 15 dni po pridobitvi vseh 
mnenj

Sprejem na občinskem svetu 
(v skladu z urnikom zasedanja 
občinskega sveta) 30 dni

Izdelava končnega dokumenta 10 dni po objavi odloka 
v Uradnem listu RS

Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in 
pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo. 
Kolikor bo ugotovljeno, da je treba izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje, se roki ustrezno dopolnijo.

Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodeluje-

jo v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Lju-
bljana,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območja enota Ljubljana, 
Krajevna enota Zagorje, Cesta 9. avgusta 78 A, 1410 Zagorje 
ob Savi,

– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 
cesta 25, 1420 Trbovlje,

– Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje,
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke pri Zagorju 22, 1412 Ki-

sovec,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne 

službe.
V primeru, da se v postopku priprave občinskega podrob-

nega prostorskega načrta ugotovi, da je treba pridobiti tudi 
smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se te 
pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.

Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu 
z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v 
roku 30 dni od zahteve.

Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta 
je podjetje Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 
Krško.

Pripravljavec OPPN, odgovoren za njegovo pripravo, je 
Občina Zagorje ob Savi.

Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostor-

skega načrta zagotavlja Občina Zagorje ob Savi v svojem 
proračunu.

Začetek veljavnost
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ter začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. 350-1/2016-8
Zagorje ob Savi, dne 18. januarja 2016

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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AJDOVŠČINA

248. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 
2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 
in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 13. redni seji 
dne 28. 1. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o ohranjanju  

in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 

2015–2020

1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–
2020 (Uradni list RS, št. 103/15), v nadaljevanju: Pravilnik, se v 
9. členu spremeni besedilo prvega odstavka tako, da se glasi: 
»Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/14 se pomoč lahko 
dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za 
publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetij-
ske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta«.

2. člen
V 13. členu Pravilnika se v drugem odstavku, ki se prične 

z besedilom: »Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:«, črta četrta 
alinea.

3. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 330-1/2015
Ajdovščina, dne 28. januarja 2016

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

ČRNOMELJ

249. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 
3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) 
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 
in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 
26. 1. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj  

za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 

(Uradni list RS, št. 9/15) se 2. točka spremeni in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.295.379

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.777.238

70 DAVČNI PRIHODKI 9.318.427

700 Davki na dohodek in dobiček 7.926.427

703 Davki na premoženje 1.146.000

704 Domači davki na blago in storitve 246.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.458.811

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 1.165.813

711 Takse in pristojbine 15.000

712 Denarne kazni 36.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.000

714 Drugi nedavčni prihodki 226.998

72 KAPITALSKI PRIHODKI 301.600

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 186.600

722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja 115.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.216.541

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.486.251

741 Prejeta sred. iz državn. proračuna 
iz sredstev pror. EU 3.730.290

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.513.953

40 TEKOČI ODHODKI 3.329.702

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 829.858

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 123.647

402 Izdatki za blago in storitve 2.269.663

403 Plačila domačih obresti 93.534

409 Rezerve 13.000

41 TEKOČI TRANFERI 6.064.575

410 Subvencije 209.443

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.054.226

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 619.551

413 Drugi tekoči domači transferi 2.181.355

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.705.641

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.705.641

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 414.035
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431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 219.635

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 194.400

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.–II.) –1.218.574

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DEL. 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premož. v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.711.139

50 ZADOLŽEVANJE 1.711.139

500 Domače zadolževanje 1.711.139

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 527.557

55 ODPLAČILA DOLGA 527.557

550 Odplačila domačega dolga 527.557

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –34.992

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.183.582

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.) 1.218.574

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 34.992

9009 Splošni sklad za drugo 34.992

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«

3. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 
1.711.139 EUR.

Občina v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-

jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči 
položaj, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. 
Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi 
izda soglasje k zadolževanju.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev 
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se upo-
rabljajo od 1. januarja 2016.

Št. 410-369/2014
Črnomelj, dne 26. januarja 2016

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

250. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 
2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena 
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 26. 1. 
2016 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2017 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.128.101

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.781.828

70 DAVČNI PRIHODKI 9.008.427

700 Davki na dohodek in dobiček 7.926.427

703 Davki na premoženje 836.000

704 Domači davki na blago in storitve 246.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.773.401

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.007.513

711 Takse in pristojbine 15.000

712 Denarne kazni 36.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.000

714 Drugi nedavčni prihodki 699.888

72 KAPITALSKI PRIHODKI 77.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 50.000

722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja 27.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.269.273

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 941.880

741 Prejeta sred. iz državn. proračuna 
iz sredstev pror. EU 4.327.393

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.171.404

40 TEKOČI ODHODKI 3.197.210

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 850.282

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 127.078

402 Izdatki za blago in storitve 2.118.415

403 Plačila domačih obresti 88.435

409 Rezerve 13.000

41 TEKOČI TRANFERI 5.828.178

410 Subvencije 189.834

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.982.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 601.648

413 Drugi tekoči domači transferi 2.054.696

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.766.016

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.766.016

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 380.000

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 240.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 140.000

III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.) –1.043.303

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DEL. 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premož. v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.484.139

50 ZADOLŽEVANJE 1.484.139

500 Domače zadolževanje 1.484.139

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 480.836

55 ODPLAČILA DOLGA 480.836

550 Odplačila domačega dolga 480.836

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –40.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.003.303

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX=III.) 1.043.303

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 40.000

9009 Splošni sklad za drugo 40.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 

– podkonta.
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4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), ki se upora-
bijo za namene, določene v tem zakonu,

– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri 
gradnji infrastrukture,

– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-

vajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-

laganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se 

uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodar-
sko javno infrastrukturo,

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v Občini Črnomelj,

– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov s katerimi 
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,

– drugi prihodki, ki jih določi županja.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-

računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja, 
o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov 
»krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik 
sveta KS.

Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi reali-
zaciji.

6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrto-
vane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru 

rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli 
investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpola-

ganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja 
županje.

8. člen
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni 
za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 

10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča 
županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot ne-

razporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča županja.

11. člen
Sredstva pokroviteljstva na podlagi internega akta do-

deljuje županja.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko županja v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 EUR župa-
nja lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in 
obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dol-
žnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se 
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financira-
nja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 
1.484.139 EUR.

Občina v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 

podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge prav-
ne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč položaj, se smejo zadolževati le s soglasjem 
ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na 
njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v 

letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 410-10/2016
Črnomelj, dne 26. januarja 2016

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

KRANJ

251. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen 
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih 
na območju Mestne občine Kranj

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Za-
kona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 
– ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uvelja-
vljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 
14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet 
Mestne občine Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen 

vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih 
na območju Mestne občine Kranj

1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v 

javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 67/12, v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, 
tako da se po novem glasi:

»Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Me-
stne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih 
programih:

Program Cena
I. Dnevni programi
1. oddelek prvega starostnega obdobja 457,84 EUR
2. oddelek drugega starostnega obdobja 335,63 EUR
3. oddelek 3–4 letnih otrok 372,07 EUR
4. kombinirani oddelek 372,07 EUR
5. razvojni oddelek 1.162,78 EUR
II. Krajši programi (3 do 6 let)
6. 60 % program 201,38 EUR
7. cicibanove urice 28,91 EUR

«

2. člen
Spremeni se prvi stavek 2. člena sklepa in se po novem 

glasi:
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 

1. člena znaša 1,95 EUR (zajtrk 0,42 EUR, malica 0,57 EUR, 
kosilo 0,96 EUR).«

3. člen
Črta se 3. člen sklepa.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

Št. 602-91/2015-31-(47/09)
Kranj, dne 27. januarja 2016

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

252. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene 
vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem 
vrtcu Vila Mezinček

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne 
občine Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-

varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 
Vila Mezinček

1. člen
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa 

v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček (Uradni list RS, št. 69/15, v 
nadaljevanju: sklep) se spremeni drugi stavek 2. člena sklepa, 
tako da se po novem glasi:

»Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek 
živil 1,95 EUR.«

2. člen
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno 
zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega 
obdobja za 6,013 % nižjo ceno programa v svojem dohodkov-
nem razredu.«

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

Št. 602-91/2015-32-(47/09)
Kranj, dne 27. januarja 2016

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene 
vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem 
vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
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98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUU-
JFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine 
Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-

varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 
s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi

1. člen
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa 

v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi 
(Uradni list RS, št. 89/12, v nadaljevanju: sklep) se spremeni 
drugi stavek 2. člena sklepa, tako da se po novem glasi:

»Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek 
živil 1,95 EUR.«

2. člen
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno 
zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega 
obdobja za 5,592 % nižjo ceno programa v svojem dohodkov-
nem razredu.«

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

Št. 602-91/2015-33-(47/09)
Kranj, dne 27. januarja 2016

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

254. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene 
vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem 
vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri 
Tinci

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne 
občine Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-

varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 
koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci

1. člen
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa 

v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci 

(Uradni list RS, št. 25/13, v nadaljevanju: sklep) se spremeni 
drugi stavek 2. člena sklepa, tako da se po novem glasi:

»Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek 
živil 1,95 EUR.«

2. člen
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno 
zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega 
obdobja za 5,592 % nižjo ceno programa v svojem dohodkov-
nem razredu.«

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

Št. 602-91/2015-34-(47/09)
Kranj, dne 27. januarja 2016

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

255. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen 
vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem 
vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO, 57/15 in 90/15), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 18. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne 
občine Kranj na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-
varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra 

teta, PE Pri Dobri Lučki

1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov 

v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list 
RS, št. 57/13, v nadaljevanju: sklep) se spremeni drugi stavek 
2. člena sklepa, tako da se po novem glasi:

»Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek 
živil 1,95 EUR.«

2. člen
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno 
zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega 
obdobja za 5,246 % nižjo ceno programa v svojem dohodkov-
nem razredu.

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po 
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se doda-
tno zniža plačilo tako, da plačajo v kombiniranem oddelku 
za 6,989 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem 
razredu.«
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

Št. 602-91/2015-35-(47/09)
Kranj, dne 27. januarja 2016

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

METLIKA

256. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 100/08, 51/10 in 40/12 
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, 
št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni 
seji dne 28. 1. 2016 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2016

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za Občino Metlika za leto 2016 (v 

nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev ob-
čine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun).

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun  
leta 2016

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)  6.542.801,64

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  5.564.163,52

70 DAVČNI PRIHODKI  4.812.094,00

700 Davki na dohodek in dobiček 4.311.794,00

703 Davki na premoženje 395.700,00

704 Domači davki na blago in storitve 104.600,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 752.069,52

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 674.799,52

711 Takse in pristojbine 10.000,00

712 Denarne kazni 7.170,00

714 Drugi nedavčni prihodki 60.100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 188.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 188.000,00

73 PREJETE DONACIJE 81.750,00

730 Prejete donacije iz domačih virov  10.500,00

731 Prejete donacije iz tujine 71.250,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 708.888,12

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 572.598,85 

741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
Iz sredstev prorač. EU 136.289,27

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  7.622.313,57

40 TEKOČI ODHODKI 2.082.307,94

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 394.162,15

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  59.113,42

402 Izdatki za blago in storitve 1.563.632,37

403 Plačila domačih obresti 30.400,00

409 Rezerve 35.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.802.495,01

410 Subvencije 379.641,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.525.923,12

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 336.711,82

413 Drugi tekoči domači transferi 560.219,07

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  2.328.944,62

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.328.944,62

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 408.566,00

431 Investicijski transferi  274.484,00

432 Investicijski transferi PU 134.082,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I.-II.)  
(Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) –1.079.511,93

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 
(I. – 7102) – (II. 403 – 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov 
od obresti minus skupaj odhodki brez 
plačil obresti) –1.049.529,33

III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(70+71)-(40+41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi) 679.360,57

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 00,00
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 00,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 00,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 00,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 340.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 340.000,00

500 Domače zadolževanje 340.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  405.037,52

55 ODPLAČILA DOLGA 405.037,52

550 Odplačila domačega dolga  405.037,52

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.144.549,45

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -65.037,52

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.079.511,93

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.144.549,45

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, dolo-

čenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, 
tudi:

– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna za določene na-

mene.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro-
računa.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstoj-
nik neposrednega uporabnika.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice po-
rabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega 
programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega na-
črta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko 
prerazporedi pravice porabe največ do 15 % znotraj finančnega 
načrta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno 
izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni inve-
sticijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče 
namene porabe.

O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo naj-
manj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča 
na seji občinskega sveta.

Med izvrševanjem proračuna Občine Metlika se lahko 
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za 
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke 
in v okviru sredstev posameznega uporabnika.

6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz 

načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja 
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov.

Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v priho-
dnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal skladno z dina-
miko po načrtu razvojnih programov, za namene, za katere je 
načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem 
letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

7. člen
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 

uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 

5.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 
v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem 
primeru do višine 2.000,00 EUR odloča župan, o uporabi pol-
letno obvešča občinski svet.

O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem 
odstavku tega člena, odloča občinski svet.

9. člen
V proračunu občine se za leto 2016 zagotovijo sredstva 

splošne proračunske rezervacije v višini 30.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 

za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila 
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zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker 
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo-
ča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.

10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih 

likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove 
realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.

Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neu-
sklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva 
rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi 
najame kratkoročni kredit do 5 % sprejetega proračuna, ki mora 
biti odplačan do konca proračunskega leta.

11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki 

so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti 

le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamez-
ne namene.

12. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 

4.000,00 EUR odloča župan.

13. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednost-

jo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za 
tekoče leto, so veljavni le ob soglasju župana.

IV. ZADOLŽEVANJE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se Občina Metlika za proračun leta 2016 lahko zadolži 
do višine 340.000,00 EUR.

15. člen
Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica 

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 

2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2016.

Št. 410-189/2015
Metlika, dne 28. januarja 2016

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.
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VLADA
257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila, ekološko kmetovanje in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
ekološko kmetovanje in plačila območjem  

z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami  
iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen

V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plači-
la, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 13/15, 21/15, 30/15, 54/15 in 97/15) se v drugem odstavku 
17. člena za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Ne glede na prejšnji stavek, se za leto 2016 šteje, da 
je pogoj predhodnega usposabljanja izpolnjen, če je KMG ali 
KMG planina to usposabljanje opravilo od 1. oktobra 2015 do 
5. maja 2016.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija za 

leto 2016 za opravljeno predhodno usposabljanje iz evidence 
izobraževanja najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge iz 
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2016, prevzame naslednja podatka o opravljenem predhodnem 
usposabljanju za zadevni KMG:

– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur predhodnega usposabljanja.«.

2. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »en dan pred 

oddajo« nadomesti z besedilom »najpozneje na dan oddaje«.

3. člen
V drugem odstavku 119. člena se besedilo »en dan pred 

oddajo« nadomesti z besedilom »najpozneje na dan oddaje«.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-4/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2016-2330-0097

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

258. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o načinu opravljanja obvezne 
državne gospodarske javne službe sežiganja 
komunalnih odpadkov

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 

127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in tretje-
ga odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu 

opravljanja obvezne državne gospodarske javne 
službe sežiganja komunalnih odpadkov

1. člen
V Uredbi o načinu opravljanja obvezne državne gospo-

darske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Uradni 
list RS, št. 123/04 in 106/05) se v prvem odstavku 1. člena za 
besedilom »vire financiranja« doda vejica in besedilo »posto-
pek in način oblikovanja cene storitev javne službe«.

2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(1) Izvajalec javne službe lahko hkrati z izvajanjem javne 

službe opravlja tudi drugo dejavnost, za katero je registriran, 
če je povezana s storitvami sežigalnice ali s proizvodi sežiga-
nja odpadkov in njeno izvajanje ne vpliva na izvajanje javne 
službe.

(2) Izvajalec javne službe hkrati z izvajanjem javne službe 
ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom 
ali načinom izvajanja javne službe.

(3) Če izvajalec javne službe izvaja tudi drugo dejavnost 
iz prvega odstavka tega člena, mora za izvajanje javne službe 
voditi ločeno računovodstvo in zagotoviti ločeno spremljanje 
stroškov izvajanja javne službe in stroškov druge dejavnosti, 
ki jo izvaja.

(4) Za vodenje ločenih računovodskih evidenc iz prejš-
njega odstavka se uporabljajo sodila, in sicer ista sodila vsako 
poslovno leto. Sodila, ki so namenjena razporejanju posrednih 
stroškov po dejavnostih, morajo temeljiti na računovodskih 
načelih.

(5) Sodila za razporejanje posrednih stroškov morajo 
temeljiti na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh aktiv-
nosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih 
stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.

(6) Sodila ali njihovo spremembo sprejme organ nadzora 
izvajalca javne službe na predlog organa vodenja.

(7) Sodila in pravilnost njihove uporabe ob letni reviziji 
računovodskih izkazov preveri revizor in pri prvi preveritvi 
ali spremembi sodil oziroma njihove uporabe izda na pod-
lagi Mednarodnega standarda sorodnih storitev 4400 (Posli 
opravljanja dogovorjenih postopkov) pisno poročilo o njihovi 
ustreznosti. Če revizor ugotovi, da organizacija v povezavi s 
sodili ni upoštevala zakonov in drugih predpisov, oceni uči-
nek neupoštevanja na računovodske izkaze in če je učinek 
pomemben, izrazi v skladu z MSR 705 (Prilagoditve mnenja 
v poročilu neodvisnega revizorja) v svojem poročilu o raču-
novodskih izkazih mnenje s pridržki ali odklonilno mnenje. 
Če v povezavi s sodili revizor nima pripomb k upoštevanju 
zakonov in drugih predpisov, doda v revizorjevo poročilo po-
seben Odstavek o poudarjanju zadeve, ki vsebuje ustrezno 
pojasnilo.

(8) Če izvajalec javne službe ni zavezan k obvezni reviziji 
računovodskih izkazov, mora pri prvi uporabi in vsaki spremem-
bi uporabljenih sodil zagotoviti posebno revizorjevo poročilo iz 
prejšnjega odstavka na podlagi ustrezne pogodbe najpozneje 
do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.«.

3. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
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»V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE IN OBLIKOVANJE 
CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE«.

4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(1) Ceno storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: 

cena) s sklepom določi Vlada Republike Slovenije.
(2) Cena se določi v eurih za 1 tono prevzetih odpadkov.
(3) Vlada Republike Slovenije izvajalcu javne službe do-

loči ceno v zadnjem letu tekočega triletnega obračunskega 
obdobja za naslednje triletno obračunsko obdobje.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Vlada Re-
publike Slovenije izvajalcu javne službe, ki bo šele začel izva-
jati javno službo, določi ceno prvič najpozneje pred začetkom 
izvajanja javne službe.«.

5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(1) Predlog cene iz prvega odstavka prejšnjega člena pri-

pravi ministrstvo v zadnjem letu tekočega triletnega obračunske-
ga obdobja tako, da se zagotavlja učinkovito izvajanje storitev 
javne službe in dolgoročna stabilnost cene, pri čemer upošteva:

– projekcijo rasti cen življenjskih potrebščin iz zadnjega 
proračunskega memoranduma,

– projekcijo sestave in količine komunalnih odpadkov iz 
operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki in

– obračunski in predračunski izkaz stanja in uspeha po-
slovnoizidne enote, ki izvaja javno službo (v nadaljnjem bese-
dilu: poslovnoizidna enota), za preteklo in naslednje triletno 
obračunsko obdobje, ki ju pripravi izvajalec javne službe in po-
šlje ministrstvu do 30. junija v zadnjem letu tekočega triletnega 
obračunskega obdobja.

(2) Preteklo triletno obračunsko obdobje je obdobje treh 
koledarskih let pred tekočim koledarskim letom, naslednje tri-
letno obračunsko obdobje pa obdobje treh koledarskih let, ki 
sledijo tekočemu koledarskemu letu.

(3) V obračunskem izkazu iz prvega odstavka tega člena 
se razkrijejo tudi stroški iz drugega in tretjega odstavka 17.č 
člena te uredbe, predračunski izkaz iz prvega odstavka tega 
člena pa mora vsebovati predlog cene in prikaz njenega izra-
čuna v skladu s to uredbo.

(4) Elementi predlagane cene in njen izračun iz prejšnjega 
odstavka temeljijo na revidiranih računovodski izkazih in potr-
jenih letnih poročilih poslovnoizidne enote za preteklo triletno 
obračunsko obdobje ter na predračunskih izkazih poslovnoizi-
dne enote za naslednje triletno obdobje.

(5) Če gre za predlog cene za izvajalca javne službe, ki 
bo šele začel izvajati javno službo, ministrstvo ne glede na 
določbo tretje alineje prvega odstavka tega člena pri pripravi 
predloga cene upošteva le predračunski izkaz stanja in uspeha 
poslovnoizidne enote, ki ga pripravi izvajalec javne službe in 
pošlje ministrstvu najpozneje tri mesece pred začetkom izva-
janja javne službe.«.

6. člen
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.e člen, ki se 

glasijo:

»17.a člen
(1) Če ministrstvo pri pripravi predloga cene ugotovi, da 

elementi predlagane cene ali njen izračun v predračunskem 
izkazu iz prvega ali petega odstavka prejšnjega člena niso 
oblikovani v skladu s to uredbo, izvajalca javne službe po-
zove, da mu v enem mesecu od poziva pošlje popravljen ali 
dopolnjen predračunski izkaz in predlog cene za naslednje 
triletno obračunsko obdobje.

(2) Če izvajalec javne službe v roku iz prejšnjega odstav-
ka ne pošlje popravljenega ali dopolnjenega predračunskega 
izkaza in predloga cene, lahko ministrstvo pripravi predlog 
cene brez upoštevanja izkaza iz prvega ali petega odstavka 
prejšnjega člena.

(3) Če ministrstvo pri pripravi predloga cene ugotovi, 
da predlog cene v predračunskem izkazu iz prvega odstav-
ka prejšnjega člena predstavlja rast cene, ki za več kot tri 
odstotne točke letno presega indeks rasti cen življenjskih 
potrebščin, objavljen na spletni strani organa, pristojnega za 
statistiko, v preteklem triletnem obdobju, od izvajalca javne 
službe zahteva, da ob upoštevanju vzdržnosti izvajanja javne 
službe pripravi načrt za povečanje stroškovne učinkovitosti 
izvajanja javne službe in ga v enem mesecu od poziva pošlje 
ministrstvu skupaj z novim predračunskim izkazom iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in novim predlogom cene.

(4) Če izvajalec javne službe ne pošlje načrta za pove-
čanje stroškovne učinkovitosti izvajanja javne službe v roku 
iz prejšnjega odstavka ali ministrstvo ugotovi, da novi predlog 
cene še vedno predstavlja rast cene, ki presega indeks rasti 
cen iz prejšnjega odstavka, ministrstvo pripravi predlog cene 
tako, da njena rast ni večja od treh odstotnih točk iz prejšnjega 
odstavka.

(5) V primeru iz drugega in četrtega odstavka tega člena 
se morebitna negativna razlika med prihodki in upravičenimi 
stroški, ki nastane zaradi nižje cene, ne šteje kot regulacijski 
popravek iz prvega odstavka 17.d člena te uredbe in ga iz-
vajalec javne službe ne sme vključiti kot odbitno postavko v 
izračun cene za naslednje triletno regulacijsko obdobje.

17.b člen
(1) Stroški izvajanja javne službe, ki so podlaga za obli-

kovanje cene, vsebinsko obsegajo predvsem:
– stroške prevzemanja odpadkov, prevažanja odpadkov 

od prevzemnega mesta do sežigalnice in njihove obdelave 
pred sežiganjem,

– stroške sežiganja odpadkov,
– stroške odlaganja preostankov po sežigu in
– stroške vzdrževanja objektov infrastrukture javne služ-

be.
(2) Pri določanju stroškov iz prejšnjega odstavka se 

upoštevajo zahteve v zvezi z izvajanjem javne službe iz te 
uredbe in predpisov, ki urejajo odpadke, njihovo sežiganje in 
odlaganje.

17.c člen
(1) Elementi cene so upravičeni stroški iz 17.č člena te 

uredbe in odbitne postavke iz 17.d člena te uredbe.
(2) Cena se izračuna kot kalkulacija polne lastne cene 

količinske enote poslovnega učinka izvajanja javne službe v 
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v skladu z 
zahtevami iz te uredbe po naslednji enačbi:
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17.č člen
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki jih je mogoče pove-

zati z izvajanjem storitev javne službe v skladu s 17.b členom 
te uredbe, in vključujejo naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela,

– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stro-
ške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sred-
stev, storitev in dela,

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške ma-
teriala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela,

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe,

– neposredne stroške prodaje in
– donos izvajalca javne službe.
(2) V izračun upravičenih stroškov se kot kalkulativni ele-

ment cene do višine, ki predstavlja 0,5 % upravičenih stroškov 
iz prejšnjega odstavka, kumulativno lahko vključijo:

– stroški reklame,
– stroški članarin v organizacijah ali združenjih in stro-

ški potovanj, povezanih s članstvom v teh organizacijah ali 
združenjih,

– stroški, povezani s službenimi stanovanji, in
– stroški svetovalnih in drugih zunanjih storitev, ki niso 

vezane na zagotavljanje varnega obratovanja, njihov nasta-
nek in obseg pa sta odvisna predvsem od odločitev poslovod-
stva izvajalca javne službe.

(3) V izračun upravičenih stroškov se kot kalkulativni 
element cene ne uvrščajo naslednji stroški:

– odškodnin in povračil za škodo, ki jo povzroči izvajalec 
javne službe,

– glob,
– reprezentance,
– sponzorstva in donacij,
– izobraževanj in drugih programov, ki niso povezani 

z izobraževanjem zaposlenih za namene opravljanja javne 
službe,

– oblačil, opreme, najema, vzdrževanja, popravil in drugi 
stroški, povezani z družbenimi, kulturnimi, športnimi, rekrea-
cijskimi ali drugimi podobnimi nameni zaposlenih,

– potovanj in z njimi povezanih aktivnosti, ki niso pove-
zane s službenimi potovanji zaposlenih,

– dela plač zaposlenih na poslovnoizidni enoti, ki prese-
gajo sistem nagrajevanja po kolektivni pogodbi komunalnih 
dejavnosti in na njeni podlagi sprejeti podjetniški pogodbi, ter

– nagrad zaposlenim, razen tistih, ki jih določajo zako-
nodaja ali kolektivne pogodbe.

(4) Za obračun amortizacije osnovnih sredstev, ki se 
uporabljajo za izvajanje javne službe, se uporablja metoda 
enakomernega časovnega amortiziranja, za izračun stroškov 
amortizacije teh sredstev pa se uporabljajo amortizacijske 
stopnje, določene v prilogi 2, ki je kot priloga sestavni del te 
uredbe. Za osnovna sredstva iz prejšnjega stavka, za katera 
amortizacijska stopnja ni določena v prilogi 2 te uredbe, se 
za določitev amortizacijskih stopenj uporablja Pravilnik o na-
činu in stopnjah odpisa neopredmetenih osnovnih sredstev 
in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 
138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).

(5) Ustreznost razporejanja stroškov iz drugega in tre-
tjega odstavka tega člena za revidirano obdobje vsako leto 
ob letni reviziji računovodskih izkazov preveri revizor in o 
tem izda na podlagi ustrezne pogodbe posebno poročilo o 
opravljenih dogovorjenih postopkih. Če izvajalec javne službe 
ni zavezan k obvezni reviziji računovodskih izkazov, mora 
preverjanje ustreznosti razporejanja stroškov iz drugega in 

tretjega odstavka tega člena zagotoviti s pogodbo z revizor-
jem najpozneje do 30. aprila tekočega koledarskega leta za 
preteklo koledarsko leto.

(6) Če ima izvajalec javne službe infrastrukturo iz 
8. člena te uredbe v celoti ali delno v najemu, se najemnina 
obračuna v višini stroškov amortizacije najete infrastrukture.

(7) Donos izvajalca javne službe iz devete alineje pr-
vega odstavka tega člena ne sme presegati 5 % vrednosti 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opra-
vljanje javne službe.

17.d člen
(1) Odbitne postavke za izračun cene vključujejo:
– prihodke od prodaje proizvedene električne ali toplo-

tne energije ali drugih proizvodov sežiganja odpadkov,
– regulacijski popravek zadnjega preteklega triletnega 

obdobja,
– za preteklo triletno obračunsko obdobje ugotovljene 

neupravičene elemente cene in
– druge prihodke, ki nastanejo pri izvajanju javne služ-

be.
(2) Regulacijski popravek iz prejšnjega odstavka se do-

loči tako, da se na podlagi revidiranih računovodskih izkazov 
in potrjenih letnih poročil, evidenčnih listov in drugih uradnih 
poročil za preteklo triletno obračunsko obdobje izračuna raz-
lika med prihodki in upravičenimi stroški storitev javne službe 
v navedenem obdobju, pri čemer se izračunana pozitivna 
razlika upošteva kot odbitna postavka, ki ceno zmanjšuje, 
izračunana negativna razlika pa kot odbitna postavka, ki 
ceno povečuje.

(3) V primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega 
člena se stroški ali poraba sredstev, ki so bili neupravičeno 
vključeni v ceno, ali prihodki, ki niso bili upoštevani v ceni, 
upoštevajo kot odbitna postavka, ki ceno zmanjšuje.

17.e člen
(1) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 30. junija 

tekočega leta za preteklo poslovno leto ministrstvu poslati 
poročilo o poslovanju poslovnoizidne enote, ki vsebuje:

– obračunske kalkulacije polne lastne cene količinske 
enote poslovnega učinka izvajanja javne službe v skladu s 
17.c členom te uredbe, skupaj s pisnim mnenjem revizorja 
iz sedmega odstavka 14. člena uredbe in pisnim mnenjem 
revizorja iz petega odstavka 17.č člena,

– obračunski izkaz uspeha poslovnoizidne enote, pri-
pravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, in

– obračunski izkaz stanja poslovnoizidne enote, pri-
pravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

(2) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. de-
cembra tekočega leta za prihodnje poslovno leto ministrstvu 
poslati poročilo o predvidenem poslovanju poslovnoizidne 
enote, ki vsebuje:

– predračunske kalkulacije polne lastne cene količin-
ske enote poslovnega učinka izvajanja kot je določena v 
17.č členu,

– predračunski izkaz uspeha poslovnoizidne enote, pri-
pravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, in

– predračunski izkaz stanja poslovnoizidne enote, pri-
pravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

(3) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 30. junija 
tekočega leta ministrstvu poslati revidirano letno poročilo 
družbe, v okviru katere je poslovnoizidna enota, za preteklo 
poslovno leto.

(4) Ne glede na določbe drugega odstavka 17. člena te 
uredbe ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije, da 
določi novo ceno za obdobje do konca tekočega triletnega 
obdobja, če na podlagi predloženih poročil iz prvega, druge-
ga ali tretjega odstavka tega člena ugotovi, da so prihodki 
poslovnoizidne enote za več kot deset odstotkov odstopali 
od upravičenih stroškov.«.



Stran 788 / Št. 6 / 29. 1. 2016 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Za 18. členom se doda novo VI.a poglavje ter nov 

18.a člen, ki se glasi:

»VI.a KAZENSKE DOLOČBE

18.a člen
(1) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, ki je izvajalec javne službe, če:
– ne vodi ločenega računovodstva in ne zagotovi loče-

nega spremljanja stroškov izvajanja javne službe in stroškov 
druge dejavnosti, ki jo izvaja (tretji odstavek 14. člena),

– ne uporablja sodil za vodenje ločenih računovodskih 
evidenc v skladu s četrtim odstavkom 14. člena te uredbe,

– ne zagotovi preveritve sodil in pravilnosti njihove upo-
rabe s strani revizorja v skladu s sedmim odstavkom 14. člena 
te uredbe,

– ne pošlje ministrstvu v roku izkazov stanja in uspeha 
poslovnoizidne enote (prvi in peti odstavek 17. člena),

– ne pošlje ministrstvu v roku popravljenega ali dopolnje-
nega predračunskega izkaza in predloga cene (prvi odstavek 
17.a člena),

– ne pošlje ministrstvu v roku načrta za povečanje stro-
škovne učinkovitosti v skladu s tretjim odstavkom 17.a člena 
te uredbe,

– ne zagotovi preveritve ustreznosti razporejanja stroškov 
s strani revizorja v skladu s petim odstavkom 17.č člena te 
uredbe,

– ne pošlje ministrstvu v roku poročila o poslovanju po-
slovnoizidne enote za preteklo poslovno leto (prvi odstavek 
17.e člena),

– ne pošlje ministrstvu v roku poročila o predvidenem 
poslovanju poslovnoizidne enote za prihodnje poslovno leto 
(drugi odstavek 17.e člena),

– ne pošlje ministrstvu v roku revidiranega letnega poroči-
la družbe za preteklo poslovno leto (tretji odstavek 17.e člena).

(2) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je 
izvajalec javne službe.

(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziro-
ma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.

8. člen
Doda se priloga 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-2/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-2550-0168

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 
 
 

 »Priloga 2 
 

AMORTIZACIJSKE STOPNJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, KI SE 
UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

 

AMORTIZACIJSKE STOPNJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, KI SE UPORABLJAJO 
ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

Amortizacijska skupina Življenjska doba 
(v letih) 

Amortizacijska stopnja 
(v %) 

1. Naprava za sežig odpadkov (sprejemnica, 
kurišče, parni kotel) 20,00 5,00 

1.1. Dozirni sistem sprejemnice 5,00 20,00 

1.2. Dozirni sistem za dovod goriva v 
kurišče (polži, dozirke) 5,00 20,00 

1.3. Ventilatorji za dovod/odvod zraka 
kurišča 5,00 20,00 

1.4. Sistem za odstranjevanje pepela iz 
kurišča (polži, rešetke) 5,00 20,00 

1.5. Šamotna obloga kurišča 5,00 20,00 

2. Sistem čiščenja dimnih plinov 20,00 5,00 

3. Sistem trajnega monitoringa 5,00 20,00 

4. Parna turbina z generatorjem in pripadajočo 
stikalno opremo ter kondenzatorjem 20,00 5,00 

5. Reducirno hladilna postaja s toplotno postajo 20,00 5,00 

6. Sistem za zbiranje kondenza 20,00 5,00 

7. Dimniki 20,00 5,00 

8. Parni razvod 20,00 5,00 

 «. 
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259. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o načinu, predmetu in pogojih opravljanja 
obvezne državne gospodarske javne službe 
sežiganja komunalnih odpadkov na območju 
občin Savinjske regije

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in tretje-
ga odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, 

predmetu in pogojih opravljanja obvezne 
državne gospodarske javne službe sežiganja 

komunalnih odpadkov na območju občin 
Savinjske regije

1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja ob-

vezne državne gospodarske javne službe sežiganja komu-
nalnih odpadkov na območju Savinjske regije (Uradni list RS, 
št. 109/05 in 62/08) se v 6. členu besedilo »Ministrstva za okolje 
in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za 
okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.

2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(vodenje računovodstva)

(1) Izvajalec javne službe lahko hkrati z izvajanjem javne 
službe opravlja tudi drugo dejavnost, za katero je registriran, če 
je povezana s storitvami sežigalnice ali s proizvodi sežiganja 
odpadkov in njeno izvajanje ne vpliva na izvajanje javne službe.

(2) Izvajalec javne službe hkrati z izvajanjem javne službe 
ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v nasprotju z namenom 
ali načinom izvajanja javne službe.

(3) Če izvajalec javne službe izvaja tudi drugo dejavnost 
iz prvega odstavka tega člena, mora za izvajanje javne službe 
voditi ločeno računovodstvo in zagotoviti ločeno spremljanje 
stroškov izvajanja javne službe in stroškov druge dejavnosti, 
ki jo izvaja.

(4) Za vodenje ločenih računovodskih evidenc iz prejš-
njega odstavka se uporabljajo sodila, in sicer ista sodila vsako 
poslovno leto. Sodila, ki so namenjena razporejanju posrednih 
stroškov po dejavnostih, morajo temeljiti na računovodskih 
načelih.

(5) Sodila za razporejanje posrednih stroškov morajo 
temeljiti na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh aktiv-
nosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih 
stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.

(6) Sodila ali njihovo spremembo sprejme organ nadzora 
izvajalca javne službe na predlog organa vodenja.

(7) Sodila in pravilnost njihove uporabe ob letni reviziji 
računovodskih izkazov preveri revizor in pri prvi preveritvi ali 
spremembi sodil oziroma njihove uporabe izda na podlagi Med-
narodnega standarda sorodnih storitev 4400 (Posli opravljanja 
dogovorjenih postopkov) pisno poročilo o njihovi ustreznosti. 
Če revizor ugotovi, da organizacija v povezavi s sodili ni upo-
števala zakonov in drugih predpisov, oceni učinek neupošteva-
nja na računovodske izkaze in če je učinek pomemben, izrazi v 
skladu z MSR 705 (Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega 
revizorja) v svojem poročilu o računovodskih izkazih mnenje s 
pridržki ali odklonilno mnenje. Če v povezavi s sodili revizor 

nima pripomb k upoštevanju zakonov in drugih predpisov, doda 
v revizorjevo poročilo poseben Odstavek o poudarjanju zadeve, 
ki vsebuje ustrezno pojasnilo.

(8) Če izvajalec javne službe ni zavezan k obvezni reviziji 
računovodskih izkazov, mora pri prvi uporabi in vsaki spremem-
bi uporabljenih sodil zagotoviti posebno revizorjevo poročilo iz 
prejšnjega odstavka na podlagi ustrezne pogodbe najpozneje 
do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.«.

3. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

»V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE IN OBLIKOVANJE 
CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE«.

4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(cena storitev javne službe)

(1) Ceno storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: 
cena) s sklepom določi vlada.

(2) Cena se določi v eurih za 1 tono prevzetih odpadkov 
in je enaka za celotno območje izvajanja koncesije.

(3) Vlada izvajalcu javne službe določi ceno v zadnjem 
letu tekočega triletnega obračunskega obdobja za naslednje 
triletno obračunsko obdobje.

(4) Cena iz prvega odstavka prejšnjega člena se oblikuje v 
skladu s predpisom, ki ureja način opravljanja obvezne državne 
gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov.«.

5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(obseg stroškov)

(1) Stroški izvajanja javne službe, ki so podlaga za obli-
kovanje cene, vsebinsko obsegajo predvsem:

– stroške prevzemanja odpadkov,
– stroške sežiganja odpadkov,
– stroške odlaganja preostankov po sežigu in
– stroške vzdrževanja objektov infrastrukture javne službe.
(2) Pri določanju stroškov iz prejšnjega odstavka se upo-

števajo zahteve v zvezi z izvajanjem javne službe iz te uredbe 
in zahteve iz predpisov, ki urejajo odpadke, njihovo sežiganje 
in odlaganje.«.

6. člen
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se 

glasita:

»15.a člen
(oblikovanje cene)

(1) Donos izvajalca javne službe ne sme presegati 5 % 
vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 
opravljanje javne službe in se določi glede na delež prihodkov 
od prodaje proizvedene električne ali toplotne energije.

(2) Višina donosa izvajalca javne službe se določi glede 
na delež prihodkov od prodaje proizvedene električne ali toplo-
tne energije po naslednji enačbi:

pri čemer je:
D – donos izvajalca javne službe v  %,
TR – prihodki izvajalca od prodaje proizvedene električne 

in toplotne energije,
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TC – celotni stroški poslovnoizidne enote, ki izvaja javno 
službo, ki se določijo v skladu s predpisom, ki ureja način 
opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sež-
iganja komunalnih odpadkov, in slovenskimi računovodskimi 
standardi.

15.b člen
(poročanje o poslovanju)

Izvajalec javne službe mora ministrstvu letno poročati o 
poslovanju poslovnoizidne enote, ki izvaja javno službo, na 
način in v rokih, določenih v predpisu, ki ureja način opravljanja 
obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komu-
nalnih odpadkov.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
(1) Vlada prvič določi ceno v skladu s spremenjenim 

14. členom uredbe v letu 2016 za triletno obračunsko obdobje 
od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2019.

(2) Ne glede na določbe spremenjenega 14. člena uredbe 
je cena storitev javne službe do 31. decembra 2016 enaka 
95,00 eura na tono prevzetih odpadkov.

(3) Izvajalec javne službe prvič poroča v skladu s 15.b čle-
nom te uredbe v letu 2017.

8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-1/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-2550-0169

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

260. Uredba o spremembi Uredbe o plačah 
in drugih prejemkih javnih uslužbencev 
za delo v tujini

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – OR-
ZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), 44. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 
31/15), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list 
RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena 
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o plačah in drugih 

prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev 

za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 
51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 
57/15, 73/15 in 98/15) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, 
ki se glasi:

»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije zdru-
ženih narodov

Kraj Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ=100)

Aman 1,1341

Ankara 0,9756

Atene 0,9756

Bagdad 1,1220

Beograd 1,0366

Berlin 1,0266

Bern 1,2561

Brasilia 1,0244

Bratislava 1,0122

Bruselj 1,1463

Budimpešta 1,0122

Buenos Aires 1,0732

Bukarešta 0,9878

Canberra 1,1044

Carigrad 1,0366

Celovec 1,1341

Cleveland 1,1463

Dublin 1,0488

Dunaj 1,1585

Düsseldorf 1,0541

Haag 1,0976

Hamburg 1,1014

Helsinki 1,0976

Kabul 1,1463

Jerusalem 1,1585

Kairo 1,0244

Kijev 1,0244

Kopenhagen 1,1707

Lizbona 1,0732

Ljubljana 1,0000

London 1,2805

Lyon 1,1098

Madrid 1,0488

Milano 1,1220

Monošter 0,9634

Moskva 1,1098

München 1,1045

N'Djamena 1,1341

New Delhi 1,0732

New York 1,2195

Oslo 1,1098

Ottawa 1,1666
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Kraj Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ=100)

Pariz 1,1585

Peking 1,1341

Podgorica 0,9878

Praga 0,9878

Pretoria 0,9634

Priština 0,9878

Rim 1,1341

Riyadh 1,0732

Sarajevo 0,9390

Skopje 0,9634

Sofija 1,0000

Stockholm 1,0610

Strasbourg 1,1341

Šanghaj 1,2317

Tbilisi 0,9878

Teheran 1,1829

Tel Aviv 1,0797

Tirana 0,9756

Tokio 1,1341

Trst 1,1098

Varšava 0,9390

Vatikan 1,1341

Vilna 1,0366

Washington 1,1707

Zagreb 1,0122

Zugdidi 0,9390

Ženeva 1,3415
«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2016.

Št. 00714-5/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2016-3130-0022

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

261. Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor 
nad revidiranjem

Na podlagi 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni 
list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) v zvezi 
s prvim odstavkom 18. člena Zakona o revidiranju (Uradni list 
RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Agencije za javni nadzor 

nad revidiranjem

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(ustanovitev Agencije)

(1) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadalj-
njem besedilu: Agencija) je javna agencija in je bila skladno 
z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – 
ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2) ustanovljena 15. 7. 2008.

(2) Agencija je začela delovati 1. 3. 2009.
(3) S tem sklepom se podrobneje ureja delovanje Agencije.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)

(1) Agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZRev-2, Zakonom 
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 
33/11 – ZEKom-C; v nadaljnjem besedilu: ZJA) in s tem sklepom.

(2) Ustanoviteljica Agencije je Republika Slovenija, usta-
noviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

(3) Ustanoviteljica zagotovi Agenciji potrebne prostore, opre-
mo in sredstva za začetek dela. Prostori in oprema ostanejo v lasti 
ustanoviteljice in se prenesejo v uporabo in upravljanje Agencije.

3. člen
(ime in žig Agencije)

(1) Ime agencije je: Agencija za javni nadzor nad revidi-
ranjem.

(2) Skrajšano ime Agencije je: ANR.
(3) Angleški prevod imena Agencije je: Agency for Public 

Oversight of Auditing.
(4) Skrajšano ime Agencije v angleškem jeziku je: APOA.
(5) Agencija ima žig okrogle oblike s premerom štiri cen-

timetre z naslednjim besedilom v koncentričnih krogih: Re-
publika Slovenija, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. 
V sredini je državni grb. Žig Agencije je enobarven. Agencija 
lahko uporablja pomanjšan žig s premerom dva centimetra z 
enako vsebino.

(6) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak 
oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma 
logotipa Agencije določi direktor Agencije.

4. člen
(sedež Agencije)

Sedež Agencije je v Ljubljani.

III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE

5. člen
(namen Agencije)

(1) Agencija je ustanovljena za izvajanje nadzora nad 
revidiranjem in ocenjevanjem vrednosti z namenom, da se 
zagotovi strokoven in neodvisen javni nadzor.

(2) Pri izvajanju nalog je Agencija samostojna.

6. člen
(dejavnosti Agencije)

Glavna dejavnost Agencije ima skladno z Uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
šifro in naziv 84.110 Splošna dejavnost javne uprave.
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7. člen
(naloge Agencije)

Agencija za izvajanje javnega nadzora nad revidiranjem 
in ocenjevanjem vrednosti opravlja naslednje naloge:

– opravlja nadzor nad kakovostjo dela revizijskih družb, 
pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vred-
nosti;

– odloča v postopkih nadzora nad kakovostjo dela revi-
zijskih družb, pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenje-
valcev vrednosti ter izreka ukrepe nadzora;

– nadzira Slovenski inštitut za revizijo v načrtovanju in 
izvajanju nadzora kakovosti revidiranja pooblaščenih revizor-
jev, revizijskih družb in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti;

– nadzira sprejetje pravil revidiranja (standardov revidi-
ranja, etičnih poklicnih standardov; standardov obvladovanja 
kakovosti revidiranja) in pravil ocenjevanja vrednosti ter do-
ločanje hierarhije pravil revidiranja in ocenjevanja vrednosti;

– nadzira izobraževanja za pridobitev naziva pooblašče-
ni revizor in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti;

– nadzira izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti revi-
diranja, izdajo dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, izdajo dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti ter registracijo zakonitih revizorjev in 
revizijskih družb tretjih držav;

– nadzira stalno izobraževanje pooblaščenih revizorjev 
in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti;

– lahko oblikuje priporočila za zagotovitev kakovosti 
izvajanja revizij posameznih vrst revizijskih subjektov;

– proučuje pobude drugih nadzornih organov in zainte-
resiranih oseb za izboljšanje in razvoj kakovosti revidiranja;

– sodeluje z ostalimi regulatornimi institucijami v Re-
publiki Sloveniji in s sorodnimi mednarodnimi institucijami s 
področja revidiranja oziroma nadzora nad revidiranjem;

– zagotavlja javnost dela s tem, da na spletnih straneh 
Agencije objavi letni načrt dela, letno poročilo in poročilo o 
ukrepih Agencije;

– druge naloge, določene z zakonom ali drugimi pred-
pisi.

IV. ORGANI AGENCIJE

8. člen
(organi Agencije)

Organa Agencije sta direktor in strokovni svet Agencije.

9. člen
(direktor in člani strokovnega sveta Agencije)

(1) Direktorja in člane strokovnega sveta se imenuje za 
šest let in so lahko ponovno imenovani.

(2) Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem Agencije na pod-
lagi pooblastila vlade sklene minister, pristojen za finance.

(3) Strokovni svet Agencije sestavlja devet članov, ki jih 
imenuje vlada, na predlog ministra, pristojnega za finance.

(4) Člane predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu 
za finance:

– Agencija za trg vrednostnih papirjev,
– Banka Slovenije,
– Agencija za zavarovalni nadzor,
– Slovenski inštitut za revizijo,
– Ljubljanska borza,
– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo,
– ministrstvo, pristojno za finance,
– Univerza v Ljubljani ali v Mariboru.

10. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)

(1) Direktor vodi, zastopa in predstavlja Agencijo pri 
uresničevanju njenih pristojnosti in odgovornosti.

(2) Direktor zastopa Agencijo tudi pri sodelovanju z dru-
gimi nadzornimi organi držav članic in pri sodelovanju na ravni 
Evropske unije v nadzornem delovanju ter pri sodelovanju z 
nadzornimi organi tretjih držav po načelu vzajemnosti.

(3) Direktor vladi na njeno zahtevo predloži poročilo o 
delovanju in poslovanju Agencije ter izvrševanju nalog iz pri-
stojnosti Agencije.

11. člen
(pristojnost strokovnega sveta Agencije)

Strokovni svet opravlja naslednje naloge:
– odloča o soglasjih, ukrepih nadzora in drugih posamič-

nih zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča Agencija, če 
v njem ali drugem zakonu ni določeno drugače;

– sprejema predpise, kadar zakon določa, da tak akt 
sprejme Agencija;

– sprejema poslovnik Agencije;
– sprejema strateški in letni načrt dela Agencije;
– sprejema letno poročilo Agencije;
– daje načelna mnenja k posameznim zadevam, o katerih 

odloča direktor;
– obravnava splošna vprašanja kakovosti revidiranja;
– proučuje pobude drugih nadzornih organov in zainte-

resiranih oseb za izboljšanje in razvoj kakovosti revidiranja;
– obravnava druga strokovna vprašanja s področja pri-

stojnosti dela Agencije.

V. FINANCIRANJE

12. člen
(financiranje Agencije)

(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih de-
javnosti iz:

– državnega proračuna na podlagi pogodbe z ministr-
stvom, pristojnim za finance,

– pavšalnih nadomestil stroškov postopka, določenih s 
tarifo,

– drugih virov skladno s predpisi.
(2) Prihodki Agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in 

nalog Agencije, določenih v ZRev-2, tem sklepu, v pogodbah iz 
prve alineje prejšnjega odstavka, zagotavljanju pogojev za de-
lovanje Agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim 
poslovanjem Agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in 
storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.

(3) Presežek prihodkov nad odhodki lahko Agencija sklad-
no z določbami ZJA uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, 
za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v Agenciji v skladu z 
zakonom ali ga vplača v državni proračun.

(4) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokri-
vanju presežka odhodkov nad prihodki odloča strokovni svet 
Agencije, na predlog direktorja Agencije, v soglasju z vlado.

VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJICE IN DRUGIH 
SUBJEKTOV

13. člen
(program dela in finančni načrt)

(1) Agencija pripravi letni načrt dela in finančni načrt za 
tekoče leto ter ga predloži v soglasje ministrstvu, pristojnemu 
za finance, v skladu z veljavno zakonodajo.

(2) Letni načrt dela Agencije določa cilje in naloge Agencije, 
ki jih bo Agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu.

14. člen
(poročanje)

(1) Agencija najpozneje do 28. februarja tekočega leta 
pripravi letno poročilo za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, 
pristojnemu za finance.
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(2) Ministrstvo, pristojno za finance, prejeto letno po-
ročilo Agencije za preteklo leto predloži v obravnavo vladi.

(3) Vlada predloži letno poročilo Agencije v obravnavo 
Državnemu zboru Republike Slovenije.

(4) Direktor Agencije ob letnem poročilu Agencije po-
roča ustanovitelju tudi o doseganju ciljev in pričakovanih 
rezultatov dela direktorja Agencije.

15. člen
(javnost dela)

Za javnost dela je odgovoren direktor Agencije.

VII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE

16. člen
(akti Agencije)

(1) Splošna akta Agencije, ki ju sprejme strokovni svet 
Agencije, sta:

– poslovnik Agencije,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-

nih mest.
(2) Akte, ki urejajo področje razporeditve delovnega 

časa, varovanja osebnih podatkov, finančnega poslovanja 
ipd., skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, 
pomembna za delo in poslovanje Agencije, sprejme direktor 
Agencije.

(3) Agencija izdaja tudi Tarifo o nadomestilih stroškov 
postopkov Agencije (v nadaljnjem besedilu: tarifa). Tarifa ozi-
roma njene spremembe se objavijo v Uradnem listu Repub-
like Slovenije. Agencija mora pred objavo pridobiti soglasje 
vlade k tarifi oziroma njenim spremembam.

VIII. NADZOR

17. člen
(nadzor nad porabo sredstev)

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in 
uspešno porabo sredstev Agencije opravlja Računsko sodi-
šče Republike Slovenije.

18. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem Agencije)

(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešno-
stjo dela Agencije ter nad izvajanjem predpisov, ki urejajo 
javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in 
računovodsko poslovanje Agencije, zakonitostjo, namensko-
stjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proraču-
na, ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi 
Agencije opravlja ministrstvo, pristojno za finance.

(2) Nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem po-
stopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s stran-
kami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju 
javnosti delovanja Agencije opravlja ministrstvo, pristojno 
za upravo.

IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE

19. člen
(odgovornost za obveznosti Agencije)

(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem 
svojim premoženjem.

(2) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti Agencije, 
če Agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega 

premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno 
ogroženo opravljanje nalog Agencije.

X. KONČNA DOLOČBA

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 01402-2/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-1611-0157

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o preoblikovanju Filmskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski 
center, javno agencijo Republike Slovenije

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list 
RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in prvega od-
stavka 24. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni 
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – 
ZUJF in 19/14 – odl. US), je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa 

o preoblikovanju Filmskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski 

center, javno agencijo Republike Slovenije

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Filmskega sklada Republi-

ke Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, jav-
no agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10 in 
20/11), se v drugem odstavku 5. člena zadnji stavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Pri tem se upoštevajo programi ustanovitelja s področja 
dela agencije, letni program dela in finančni načrt«.

2. člen
V 9. členu se črta beseda »splošni«.

3. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če predlagatelji članov sveta iz prvega odstavka tega 

člena ne predlagajo svojega člana ali zadostnega števila kan-
didatov za člane sveta v roku, ki ga je določilo ministrstvo, 
manjkajoče člane imenuje vlada na predlog ministrstva.«.

4. člen
Na koncu drugega odstavka 32. člena se črta pika in doda 

naslednje besedilo:
»in 60 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov 

v filmih, ki jih financira več kot ena država članica Evropske 
unije in v katerih sodelujejo producenti iz več kot ene države 
članice Evropske unije, pri čemer se ti filmi upoštevajo kot 
zahtevni filmi.«.

5. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»33. člen
(pogodba o sofinanciranju in akt o izvedbi postopka izbire 

projektov ter pogojev in meril za izbiro projektov)
Določbe pogodbe o sofinanciranju projektov se podrob-

neje predpišejo v aktu o izvedbi postopka izbire projektov ter 
pogojev in meril za izbiro projektov.

V aktu o izvedbi postopka izbire projektov ter pogojev in 
meril za izbor projektov se upoštevajo posebna merila združljivo-
sti veljavne sheme državne pomoči glede kulturne vsebine, ve-
zanosti na ozemlje, kumulacije sredstev in intenzivnosti pomoči.

Pri določitvi spodbujevalnega učinka državnih pomoči se 
upoštevajo določbe 6. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (UL L 187 z dne 26. 6. 2014; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 651/2014/EU).

Skupni znesek državne pomoči za realizacijo filmov lahko 
vključuje sredstva, dodeljena za distribucijo in promocijo filma. 
V skladu z 8. členom Uredbe 651/2014/EU se pri dovoljeni 
kumulaciji državne pomoči upošteva skupni znesek državne 
pomoči za posamezni projekt, in sicer:

– za različno opredeljene upravičene stroške ali
– za iste upravičene stroške, ki se deloma pokrivajo ob 

upoštevanju dovoljene višine sofinanciranja.
Producenti iz držav članic Evropske unije se pri sklepanju 

pogodb enakovredno obravnavajo.
Pri sofinanciranju projektov po shemah pomoči de mini-

mis se dopustni znesek te pomoči po drugem odstavku 3. člena 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
(UL L 352 z dne 24. 12. 2013; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU) določi za enotno podjetje, kot je določeno v 
2. členu Uredbe 1407/2013/EU, in se pred dodelitvijo sredstev 
pridobijo izjave izvajalca o vseh drugih pomočeh de minimis, 
ki jih je enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in 
v tekočem proračunskem letu, o vseh drugih že prejetih ali 
zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške ter izjava, s 
katero izvajalec zagotavlja, da ne bo presežena zgornja meja 
dopustne pomoči de minimis.«.

6. člen
Za 33. členom se dodata nova 33.a člen in 33.b člen, ki 

se glasita:

»33.a člen
(pogoji za sofinanciranje)

Sofinanciranje projektov ni dovoljeno, kadar ima preje-
mnik sredstev neporavnane obveznosti iz naslova predhodne-
ga sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito 
in nezdružljivo z notranjim trgom.

Prav tako ni dovoljeno:
– sofinanciranje projektov, katerih izvajalci ali producenti 

so v skladu s točko (c) četrtega odstavka 1. člena Uredbe 
651/2014/EU podjetja v težavah, in

– sofinanciranje projektov, katerih izvajalci ali producenti 
ter z njimi povezane osebe, opredeljene v zadnji alineji 4. člena 
ZSFCJA, nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do mini-
strstva in do Filmskega studia Viba film Ljubljana.

33.b člen
(javna objava prejemnikov državnih pomoči)

Agencija na svoji spletni strani objavi prejemnike državnih 
pomoči, naslove projektov, višino dodeljenih sredstev in inten-
zivnost pomoči kot delež celotnega proračuna za projekt.«.

7. člen
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V letnem programu dela agencije se določijo zastavljeni 

cilji in naloge ter pričakovani rezultati agencije v posameznem 
letu v skladu s strateškimi dokumenti, ki se nanašajo na po-
dročje dela agencije, sklepi in usmeritvami vlade ter način 
njihovega doseganja in uresničevanja.«.

8. člen
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Direktor ministrstvu predloži letno poročilo o doseženih 

ciljih in rezultatih dela, kot so določeni v pogodbi o zaposlitvi, 
sklenjeni z ministrom, pristojnim za kulturo, po pooblastilu 
vlade.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Agencija v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa 

uskladi in sprejme splošne akte v skladu s 4., 5. in 6. členom 
tega sklepa.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-1/2016
Ljubljana, dne 28. januarja 2016
EVA 2015-3340-0026

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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POPRAVKI

263. Popravek Uradnega prečiščenega besedila 
Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB2p)

Državni zbor je ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika 
državnega zbora na seji dne 26. januarja 2016 potrdil Popra-
vek Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB1), ki ga je Državni zbor 
potrdil na seji dne 14. junija 2012 in je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 50/12 z dne 29. junij 2012

P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Kazenskega 

zakonika (KZ-1-UPB2p)

V Uradnem prečiščenem besedilu Kazenskega zakonika 
(KZ-1-UPB2) se prvi odstavek 187. člena pravilno glasi:

»(1) Kdor napelje drugega k uživanju prepovedanih drog 
ali prepovedanih nedovoljenih snovi v športu ali mu jih da, da 
jih uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za 
uživanje prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu ali 
kako drugače omogoči drugemu, da uživa prepovedane droge 
ali nedovoljene snovi v športu, se kaznuje z zaporom od šestih 
mesecev do osmih let.«.

Št. 713-01/15-26/3
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EPA 960-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

264. Popravek Odloka o spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko 
središče Sežana

P O P R A V E K
Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana

V Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda Visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 101/15) 
se v prehodnih in končnih določbah v 3. členu doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbo 1. člena tega odloka, opravljata 
imenovana člana sveta zavoda, ki v svetu zastopata zaintere-
sirano javnost, svojo funkcijo do konca mandata, za katerega 
sta bila imenovana.«

Št. 014-10/2011-9
Sežana, dne 26. januarja 2016

Župan 
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
209. Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno pre-

čiščeno besedilo) (ZPCP-2-UPB7) 673
210. Sklep o razrešitvi namestnika varuhinje človekovih 

pravic 708
211. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 708
212. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta 

Banke Slovenije 708
213. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta 

Banke Slovenije 708
214. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Pro-

gramskega sveta RTV Slovenija – imenovani na 
podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija 708

VLADA
257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, eko-
loško kmetovanje in plačila območjem z naravnimi 
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 785

258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
načinu opravljanja obvezne državne gospodarske 
javne službe sežiganja komunalnih odpadkov 785

259. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne 
državne gospodarske javne službe sežiganja ko-
munalnih odpadkov na območju občin Savinjske 
regije 790

260. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 791

261. Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem 792

262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pre-
oblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, 
javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno 
agencijo Republike Slovenije 794

MINISTRSTVA
215. Znesek minimalne plače 709
216. Shema za določanje odškodnine za posamezne vr-

ste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu 709

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

217. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, decem-
ber 2015 709

OBČINE

AJDOVŠČINA
248. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Ob-
čini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020 776

BREŽICE
218. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostin-
skim delom – Vrhovska vas 710

ČRNOMELJ
249. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za 

leto 2016 776
250. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 777
219. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obrav-

navi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolni-
tev Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
TRIS Kanižarica 711

DESTRNIK
220. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Ob-

činskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti 711

DOL PRI LJUBLJANI
221. Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno 

besedilo – UPB1) 711
222. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljub-

ljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 723
223. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganju ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 735

GORNJI PETROVCI
224. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-

tijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za 
programsko obdobje 2016–2020 736

GROSUPLJE
225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Grosuplje 743

HRPELJE - KOZINA
226. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije 

o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z 
identifikacijsko številko pomoči 743

KAMNIK
227. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občin-

skih taks za leto 2016 v Občini Kamnik 744

KANAL
228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o štipendiranju 744

KRANJ
251. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgoj-

no-varstvenih programov v javnih vrtcih na območ-
ju Mestne občine Kranj 780

252. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene 
vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 
Vila Mezinček 780

253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene 
vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 
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