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DRŽAVNI ZBOR

1349. Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZS-UPB3) 

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. marca 2007 potrdil 
uradno prečiščeno besedilo Zakona o sodiščih, ki obsega:

– Zakon o sodiščih – ZS (Uradni list RS, št. 19/94 z dne 
13. 4. 1995),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih 
– ZS-A (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995),

– Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS, 	
št. 26/99 z dne 15. 4. 1999),

– Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodiščih 
– ZS-B (Uradni list RS, št. 38/99 z dne 21. 5. 1999),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih 
– ZS-C (Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000),

– Pomorski zakonik – PZ (Uradni list RS, št. 26/01 z dne 
12. 4. 2001),

– Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, 	
št. 56/02 z dne 28. 6. 2002),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški 
službi – ZSS-D (Uradni list RS, št. 67/02 z dne 26. 7. 2002),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih 
– ZS-D (Uradni list RS, št. 73/04 z dne 5. 7. 2004),

– Zakon o spremembi Zakona o sodiščih – ZS-E (Uradni 
list RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005),

– Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja – ZVPSBNO (Uradni list RS, št. 49/06 z dne 12. 5. 
2006) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih 
– ZS-F (Uradni list RS, št. 127/06 z dne 7. 12. 2006).

Št. 700-04/93-16/27
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EPA 1198-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Z A K O N
O SODIŠČIH 

uradno prečiščeno besedilo  
(ZS-UPB3)

PRVI DEL

1. poglavje: Temeljne določbe

1. člen
Sodno oblast v Republiki Sloveniji izvajajo sodniki na 

sodiščih, ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom.
Določbe prvega dela tega zakona veljajo za vsa sodišča 

v Republiki Sloveniji, razen za ustavno sodišče.

2. člen
Pravnomočno odločbo sodne oblasti mora spoštovati vsa-

ka fizična in pravna oseba v Republiki Sloveniji.
Odločbe sodne oblasti vežejo sodišča in vse druge držav-

ne organe Republike Slovenije.
Imuniteto pred sodno oblastjo določajo ustava in pravila 

mednarodnega prava.
Izvršitve odločbe sodišča ne more ovirati odločba drugega 

državnega organa.

3. člen
Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na usta-

vo in zakon. V skladu z ustavo je vezan tudi na splošna načela 
mednarodnega prava in na ratificirane in objavljene mednaro-
dne pogodbe.

Če se civilnopravna zadeva ne da rešiti na temelju veljav-
nih predpisov, upošteva sodnik predpise, ki urejajo podobne 
primere. Če je rešitev zadeve kljub temu pravno dvomljiva, 
odloči v skladu s splošnimi načeli pravnega reda v državi. Pri 
tem ravna v skladu s pravnim izročilom in z utrjenimi spoznanji 
pravne vede.

Sodnik ravna vselej tako, kot bi imel pred seboj nedoloče-
no število primerov iste vrste.

Sodniki morajo o pravicah in dolžnostih ter o obtožbah 
odločati brez nepotrebnega odlašanja, neodvisno in nepri-
stransko.
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4. člen
Sredstva za delo sodišč se zagotavljajo v proračunu Re-

publike Slovenije.
Plače sodnikov določa zakon.

5. člen
Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska 

narodna skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanskem oziroma 
madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju, upora-
blja italijanski oziroma madžarski jezik.

Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v 
zadevah, v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi 
v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi v 
prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik.

Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem od-
stavku opravi obravnavo ali sejo senata, na kateri so navzoče 
stranke, uporablja določbe drugega odstavka tega člena.

Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov itali-
janske in madžarske narodnosti pred sodišči, krije Republika 
Slovenija.

6. člen
Poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red.

7. člen
Poslovanje sodišča vodi predsednik sodišča.
Za predsednika sodišča je lahko imenovan samo sod-

nik.

8. člen
Državljani, ki so udeleženi pri izvajanju sodne oblasti, so 

v okvirih, ki jih določa zakon, v svojih pravicah in dolžnostih 
izenačeni s sodniki.

Udeležba pri izvajanju sodne oblasti je častna.

9. člen
Pooblastila in dolžnosti sodnega osebja, ki sodeluje pri 

izvajanju sodne oblasti, določa zakon.
Posebne dolžnosti ostalega sodnega osebja določa sodni 

red. Kolikor ni drugače določeno, se predpisi, ki urejajo položaj 
in pravice delavcev v državnih organih, smiselno uporabljajo 
tudi za sodno osebje.

10. člen
Za zadeve pravosodne uprave je pristojno ministrstvo, 

pristojno za pravosodje.

11. člen
Sodišče višje stopnje lahko pri odločanju na podlagi vlože-

nega pravnega sredstva usmerja pravno mnenje sodišča nižje 
stopnje v okvirih, ki jih določa procesni zakon.

Sodnik je pri uporabi prava neodvisen tudi v razmerju do 
sodišča višje stopnje, ki je v konkretni zadevi že izrazilo svoje 
pravno mnenje.

12. člen
Sodišče višje stopnje lahko zahteva od sodišča nižje 

stopnje na svojem območju podatke v zvezi z uporabo zako-
na, podatke o problemih, ki se pojavljajo pri sojenju, in druge 
podatke, potrebne za proučitev posameznih vprašanj, ki se 
pojavljajo pri njihovem delu.

Sodišče višje stopnje sme zaradi izvajanja nalog iz prej-
šnjega odstavka pregledati delo sodišča nižje stopnje na svo-
jem območju.

V okviru izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka 
tega člena sme predsednik sodišča višje stopnje, v posebnih 
primerih pa tudi predsednik sodišča, pred katerim se zadeva 
obravnava, zahtevati podatke v zvezi z uporabo zakona in 
pregledovati spise v zadevah, v katerih je že bilo pravnomočno 

odločeno, v drugih pa le izjemoma, če je to potrebno zaradi 
izvajanja pooblastil po tem zakonu.

13. člen
V zadevah iz sodne pristojnosti si dajejo sodišča med-

sebojno pravno pomoč. Drugim državnim organom oziroma 
nosilcem javnih pooblastil dajejo sodišča pomoč z dajanjem po-
datkov, spisov in listin na vpogled, kadar zakon tako določa.

Državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati 
sodiščem pri izvajanju njihovih funkcij zahtevano pomoč, ki je 
brezplačna, razen, če zakon določa drugače.

Upravljavci zbirk osebnih in drugih varovanih podatkov, ki 
razpolagajo s podatki, ki so sodišču potrebni za ugotovitev ali 
presojo dejstev v zvezi z vodenjem postopkov ali za odločanje 
v postopkih iz pristojnosti sodišč, so dolžni, na obrazloženo 
zahtevo sodnika, brezplačno in v najkrajšem možnem roku 
posredovati zahtevane podatke. Sodnik v obrazloženi zahtevi 
navede, katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo 
posredovanje, namen njihove obdelave in opravilno številko 
zadeve, po potrebi pa tudi primeren rok, v katerem naj bi bili 
zahtevani podatki posredovani sodišču.

1.a poglavje: Vrstni red reševanja zadev

13.a člen
Sodnik obravnava prednostne zadeve, ki so kot take 

določene z zakonom.
Sodnik pri določitvi vrstnega reda obravnavanja drugih 

zadev lahko upošteva, poleg časa pripada zadeve na sodišče, 
tudi vrsto, naravo in pomen zadeve.

2. poglavje: Zakoniti sodnik

14. člen
Sodnik izvaja sodno oblast na enem ali več pravnih po-

dročjih, na katero oziroma katera je pred začetkom koledarske-
ga leta razporejen z letnim razporedom dela.

15. člen
Na posameznem pravnem področju, na katero sta razpo-

rejena dva ali več sodnikov, se zadeve dodeljujejo posameznim 
sodnikom po dnevnem zaporedju vložitve začetnega procesne-
ga akta, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov.

Če je na isti dan vloženih več začetnih procesnih aktov na 
istem pravnem področju ali pri vnaprej določenih vrstah zadev 
v okviru istega pravnega področja, se zadeve najprej razvrstijo 
po abecednem redu začetnic priimkov oziroma imen strank 
oziroma udeležencev, zoper katere je vložen procesni akt.

Zadeve, v katerih višja sodišča in Vrhovno sodišče Repu-
blike Slovenije odločajo o rednem ali izrednem pravnem sred-
stvu, se sodnikom dodeljujejo po dnevnem zaporedju prispelih 
spisov, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov.

16. člen
Na način, določen v prejšnjem členu, se dodeljujejo tudi 

zadeve, v katerih je sodnik po prevzemu zadeve izločen ali 
katerih ne more pravočasno obravnavati zaradi daljše odso-
tnosti.

17. člen
Sodni red določa podrobnejša pravila za dodeljevanje 

zadev.
S sodnim redom se podrobneje predpišejo zlasti pravila 

o dodeljevanju zadev v primerih, ko je več začetnih procesnih 
aktov vloženih zoper isto stranko, v primerih, ko je na isti dan 
ali v krajšem časovnem obdobju vloženih večje število zače-
tnih procesnih aktov z bistveno enakim dejanskim in pravnim 
stanjem, v primerih, ko je zaradi obremenjenosti treba sodniku 
začasno ustaviti dodelitev novih zadev, in v drugih podobnih 
primerih ter pravila o načinu in vrstnem redu vabljenja sodnikov 
porotnikov zaradi udeležbe pri sojenju.
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17.a člen
Na oglasni deski sodišča (v nadaljnjem besedilu: sodna 

deska) se objavi:
– razporeditev sodnikov po določbi 14. člena tega zako-

na;
– pravila dodeljevanja zadev po določbah tega poglavja 

in sodnega reda;
– razpored obravnav ter sej, o katerih se obveščajo stran-

ke in pri katerih javnost po zakonu ali odločitvi sodišča ni 
izključena;

– druga sodna pisanja in razporedi narokov, za katere 
tako določa zakon;

– druge podatke, za katere tako določa zakon ali sodni 
red.

Razpored obravnav ter sej, o katerih se obveščajo stranke 
in pri katerih javnost po zakonu ali odločitvi sodišča ni izklju-
čena, obsega:

– opravilno številko in vrsto zadeve;
– datum in uro začetka obravnave ali seje, o katerih se 

obveščajo stranke;
– podatek o kraju in prostoru, kjer se bo opravila obrav-

nava ali seja, o kateri se obveščajo stranke;
– osebno ime sodnika ali predsednika senata, ki obrav-

nava zadevo;
– osebno ime stranke v postopku.
Podrobnejša pravila za objavo podatkov na sodni deski 

se določijo v sodnem redu.
Sodna deska je deska primerne velikosti, pritrjena na 

steno sodišča, ki je dostopna javnosti. Podatki na njej se lahko 
objavijo tudi v elektronski obliki na način, ki zagotavlja dostop 
javnosti.

Če se podatki, objavljeni na sodni deski, in v elektronski 
obliki razlikujejo, se šteje, da so pravilni podatki, objavljeni na 
sodni deski.

Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraza 
»oglasna deska« oziroma »deska«, če se nanašata na sodno 
desko, pomenita sodno desko.

3. poglavje: Sodni svet

18. člen
Člani sodnega sveta se izvolijo za dobo petih let in po 

poteku te dobe ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni.
Članu sodnega sveta, ki je bil izvoljen na nadomestnih 

volitvah zaradi predčasnega prenehanja mandata prejšnjega 
člana, poteče mandat z iztekom mandata sodnega sveta.

19. člen
Predsednika sodnega sveta izvolijo člani z dvotretjinsko 

večino glasov s tajnim glasovanjem.

20. člen
Volitve članov sodnega sveta razpiše predsednik držav-

nega zbora najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov 
sodnega sveta.

Če je treba zaradi predčasnega prenehanja mandata (2. do 
4. točka prvega odstavka 27. člena) razpisati nadomestne voli-
tve, jih predsednik državnega zbora razpiše najkasneje v enem 
mesecu po prenehanju mandata člana sodnega sveta.

Od razpisa volitev do dneva glasovanja mora poteči naj-
manj petdeset dni.

Kandidatna lista za člane sodnega sveta, ki jih predlaga 
predsednik republike, mora biti državnemu zboru predložena 
najkasneje dvajset dni pred dnevom glasovanja.

21. člen
Na kandidatni listi za izvolitev članov sodnega sveta, ki 

jih državni zbor voli na predlog predsednika republike, mora 
biti predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki 
se jih voli, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, 
ki se jih voli.

Volitve so tajne.

22. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov so nepo-

sredne in tajne.
Pravico voliti imajo vsi sodniki, ki na dan volitev opravljajo 

sodniško funkcijo in so vpisani v sodniški volilni imenik, ki vse-
buje ime in priimek sodnika ter sodišče, na katerem dela.

Po enega člana sodnega sveta volijo sodniki, ki opravljajo 
sodniško funkcijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, 
na sodiščih položaja višjega sodišča, na sodiščih položaja 
okrožnega sodišča in na okrajnih sodiščih. Dva člana sodnega 
sveta volijo vsi sodniki iz prejšnjega odstavka.

Za člana sodnega sveta je lahko izvoljen vsak sodnik.
Pri kandidiranju članov sodnega sveta je treba upoštevati 

enakomerno zastopanost članov z območij vseh višjih sodišč 
v Republiki Sloveniji.

23. člen
Sodniški volilni imenik (v nadaljnjem besedilu: imenik) iz 

drugega odstavka prejšnjega člena vodi ministrstvo, pristojno 
za pravosodje. Podatki za imenik se povzamejo iz centralne 
kadrovske evidence oziroma iz aktov o imenovanju.

Najpozneje deset dni po razpisu volitev ministrstvo, pri-
stojno za pravosodje, pošlje imenik sodiščem.

Sodnik ima pravico vpogleda v imenik in pravico pisno 
zahtevati popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v imenik ozi-
roma je vpisan kdo, ki po določbah tega zakona nima pravice 
voliti, ali če so napačno vpisani osebni podatki. Popravek lahko 
zahteva najmanj tri dni pred volitvami.

Če je zahteva za popravo imenika utemeljena, ministrstvo 
imenik popravi, če meni, da ni utemeljena, pa mora v dveh 
dneh od prejema zahteve za popravo imenika izdati zavrnilno 
odločbo.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti 
upravni spor pred pristojnim sodiščem v 24 urah po vročitvi 
odločbe. Sodišče mora odločiti v nadaljnjih oseminštiridesetih 
urah.

24. člen
Na vsaki kandidatni listi za člana sodnega sveta iz tretjega 

odstavka 22. člena tega zakona mora biti večje število kandi-
datov, kot je število članov, ki se jih voli, vendar največ štirikrat 
tolikšno, kot je število članov, ki se jih voli.

Kandidate za člane sodnega sveta predlagajo sodniki 
pisno ali na sodniških zborih. Na kandidatno listo se uvrstijo 
kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije sodniki. Če je šte-
vilo kandidatov večje, kot določa prejšnji odstavek, se uvrstijo 
na kandidatno listo tisti kandidati, ki jih je predlagalo največ 
sodnikov.

Kandidatne liste potrdi in objavi volilna komisija najmanj 
petnajst dni pred dnevom glasovanja.

25. člen
Volitve se opravijo na vseh sodiščih, katerih sodniki volijo 

člana sodnega sveta, na isti dan.
Za glasovanje na voliščih se smiselno uporabljajo določbe 

IX. poglavja zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
44/92), kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

Glasuje se osebno z glasovnico, na kateri se obkroži ime 
sodnika, katerega se voli.

Izvoljen je sodnik, ki je prejel največ glasov. Če sta dva 
kandidata ali več kandidatov prejela enako največje število 
glasov, se volitve glede njih ponovijo.

26. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov vodi volilna 

komisija, ki jo imenuje sodni svet.
Volilna komisija ima predsednika in štiri člane ter njihove 

namestnike. Za predsednika in namestnika predsednika volilne 
komisije se imenuje sodnik vrhovnega sodišča.

Volitve se opravljajo na voliščih. Volišča so na sedežih 
okrožnih sodišč in na sedežu Vrhovnega sodišča Republike 
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Slovenije. Na sedežih okrožnih sodišč volijo vsi sodniki, razen 
sodnikov vrhovnega sodišča.

Delo na voliščih opravljajo tričlanski volilni odbori, ki jih 
imenuje volilna komisija. Predsednik volilnega odbora je sodnik 
višjega sodišča. Predsednik volilnega odbora pri Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije je sodnik tega sodišča.

Volilna komisija določi obrazce za izvedbo volitev po 
določbah tega člena ter enotne standarde za volilni material in 
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil.

27. člen
Članu sodnega sveta preneha mandat:
1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. članu, ki je sodnik, s prenehanjem ali razrešitvijo so-

dniške funkcije ter z imenovanjem na sodniško mesto drugega 
položaja od položaja sodišč, katerih sodniki so ga izvolili;

4. članu, ki ni sodnik, če postane trajno nesposoben za 
opravljanje svoje funkcije ali če izgubi status, v zvezi s katerim 
je bil izvoljen.

Član sodnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. točki 
prejšnjega odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana sodne-
ga sveta do izvolitve novega člana.

Članu sodnega sveta preneha mandat po 2. točki prvega 
odstavka tega člena z dnem, ko sodni svet prejme njegovo 
pisno izjavo o odstopu, po 4. točki pa, ko ga državni zbor 
razreši.

V primerih iz prejšnjega odstavka sodni svet nemudoma 
obvesti predsednika državnega zbora, če je odstopil oziroma 
je bil razrešen član sodnega sveta, ki ga voli državni zbor, pa 
tudi predsednika republike.

28. člen
Sodni svet ima naslednje pristojnosti:
– predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v so-

dniško funkcijo;
– predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika;
– odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije;
– daje mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mne-

nje državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in 
dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč;

– sprejme merila za najmanjši pričakovani obseg in merila 
za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe, pri čemer 
upošteva zlasti vrsto in težo zadev, način rešitve ter sodelova-
nje strokovnih sodelavcev, sodniških pomočnikov in drugega 
sodnega osebja, na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska 
in madžarska narodna skupnost, pa tudi vodenje dvojezičnih 
postopkov;

– obravnava in odloča o utemeljenosti pritožbe sodnika, ki 
meni, da je bila kršena njegova zakonska pravica, kršen njegov 
neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva;

– opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.
Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o 

imenovanjih in napredovanjih sodnikov, o uvrstitvah v plačni ra-
zred, o predlogih za razrešitev sodnikov, o merilih za najmanjši 
pričakovani obseg in o merilih za kakovost dela sodnikov za 
oceno sodniške službe z dvotretjinsko večino vseh članov, če 
zakon ne določa drugače.

Na podlagi akta o sistemizaciji sodniških mest sodni svet 
spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost dela sodnikov in 
sodišč, o čemer vodi letno evidenco ter najmanj enkrat letno 
obvešča Vrhovno sodišče Republike Slovenije in ministrstvo, 
pristojno za pravosodje.

Evidenca učinkovitosti dela sodišč zajema naslednje po-
datke: naziv sodišča, pripad zadev, rešene zadeve, nerešene 
zadeve in skupno število zadev v delu v določenem obdobju.

Minister, pristojen za pravosodje, daje predhodno mnenje 
k predlaganim merilom iz prvega odstavka tega člena.

Evidenca učinkovitosti dela sodnikov zajema naslednje 
podatke: ime in priimek sodnika ter podatke za identifikacijo iz 
kadrovske evidence, datum nastopa funkcije, datum preneha-

nja funkcije, število zadev v delu, število rešenih zadev, število 
zadev, v katerih je bila vložena pritožba, število potrjenih, spre-
menjenih ali razveljavljenih odločb, podatke o odsotnosti in 
druge podatke, ki pripomorejo k določitvi učinkovitosti.

Evidenci iz četrtega in šestega odstavka tega člena za-
jemata tudi podatke o številu rešenih in nerešenih zadev, ki so 
opredeljene kot sodni zaostanek.

Sodni svet je sodiščem na njihovo zahtevo dolžan po-
sredovati podatke iz četrtega odstavka tega člena v zvezi z 
odločanjem o pravicah in dolžnostih iz sodniške službe, mini-
strstvu, pristojnemu za pravosodje, pa za izvrševanje zadev 
pravosodne uprave.

Podatki, ki se nanašajo na posameznika, se hranijo pet-
najst let po dnevu prenehanja funkcije.

S poslovnikom, ki ga sodni svet sprejme z dvotretjinsko 
večino glasov, se uredi način odločanja v zadevah, ki niso za-
jete v drugem odstavku tega člena, ter druga vprašanja v zvezi 
z delom sodnega sveta.

29. člen
Članom sodnega sveta pripada za udeležbo na sejah 

sodnega sveta sejnina.
Strokovna in administrativna dela za sodni svet opravlja 

strokovna služba sodnega sveta.
Obseg finančnih sredstev za delo sodnega sveta in nje-

gove strokovne službe se v okviru državnega proračuna Re-
publike Slovenije zagotavlja pri neposrednem proračunskem 
uporabniku sodnem svetu.

4. poglavje: Personalni sveti

30. člen
Personalni sveti se oblikujejo pri okrožnih, višjih in vrhov-

nem sodišču.
Personalni svet vrhovnega sodišča je pristojen za obliko-

vanje mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike vrhovnega 
sodišča, za ocene sodniške službe za sodnike vrhovnega in 
višjih sodišč, za reševanje pritožb zoper ocene sodniške službe 
in za druga opravila, če tako določa zakon.

Personalni svet višjega sodišča je pristojen za oblikovanje 
mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike višjih sodišč, ocene 
sodniške službe za sodnike okrajnih in okrožnih sodišč in za 
druga opravila, ki se nanašajo na kadrovske in druge zadeve 
sodnikov višjega, okrožnega ali okrajnega sodišča, če tako 
določa zakon.

Personalni svet okrožnega sodišča je pristojen za obliko-
vanje mnenj o ustreznosti kandidatov za sodnike okrožnega 
in okrajnih sodišč z območja okrožnega sodišča in za druga 
opravila, če tako določa zakon.

31. člen
Personalni svet sestavljajo po položaju predsednik so-

dišča in določeno število članov, ki jih izvolijo sodniki izmed 
sebe.

Predsednika sodišča v njegovi odsotnosti nadomešča 
podpredsednik.

Pred oblikovanjem mnenja o ustreznosti kandidata za so-
dnika okrajnega sodišča pridobi personalni svet mnenje pred-
sednika okrajnega sodišča, pri katerem bo kandidat opravljal 
sodniško funkcijo.

32. člen
Predsednika personalnega sveta in njegovega namestni-

ka izvolijo izmed sebe člani personalnega sveta z večino glasov 
s tajnim glasovanjem.

Personalni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh 
članov.

33. člen
V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okraj-

nih in okrožnih sodišč, ki imajo skupaj več kot petdeset so-
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dnikov, izmed sebe šest sodnikov, od tega tri okrajne, ki jih 
kandidirajo in volijo sodniki na okrajnih sodiščih, in tri okrožne, 
ki jih kandidirajo in volijo sodniki na okrožnem sodišču.

V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okraj-
nih in okrožnih sodišč, ki imajo manj kot petdeset sodnikov, 
izmed sebe štiri sodnike, od tega dva okrajna in dva okrožna 
sodnika.

Pri specializiranih sodiščih, ki imajo položaj okrožnih so-
dišč, so personalni sveti sestavljeni samo iz sodnikov speciali-
ziranega sodišča tega položaja in so sestavljeni iz predsednika 
sodišča in dveh članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.

V personalne svete višjih in vrhovnega sodišča izvolijo 
sodniki teh sodišč izmed sebe štiri sodnike.

Sodniki, ki so na delu na Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije, imajo pravico voliti člane personalnega sveta vr-
hovnega sodišča, ne morejo pa biti izvoljeni v personalni svet 
tega sodišča.

34. člen
Volitve članov personalnega sveta razpiše sodni svet 

najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov personalnega 
sveta, ki so voljeni.

35. člen
Člani personalnih svetov se volijo za dobo štirih let na 

način in po postopku, ki ga ta zakon določa za volitve članov 
sodnega sveta izmed sodnikov. Podrobnejša navodila o načinu 
volitev sprejme sodni svet.

Članu personalnega sveta preneha mandat:
1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. s prenehanjem ali razrešitvijo sodniške funkcije;
4. s prenehanjem opravljanja sodniške funkcije na so-

dišču, kjer jo je opravljal ob izvolitvi za člana personalnega 
sveta;

5. z izvolitvijo za člana sodnega sveta;
6. z dnem mirovanja sodniške funkcije po zakonu, ki ureja 

sodniško službo.
Član personalnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. 

točki prejšnjega odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana 
personalnega sveta do izvolitve novega člana.

Članu personalnega sveta preneha mandat po 2. toč-
ki drugega odstavka tega člena z dnem, ko personalni svet 
prejme njegovo pisno izjavo o odstopu. O tem se nemudoma 
obvesti sodni svet.

Če članu personalnega sveta preneha mandat po 2., 3., 
4., 5. in 6. točki drugega odstavka tega člena, postane član za 
preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, 
ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je prenehal 
mandat. Če kandidat v roku 8 dni na poziv predsednika so-
dnega sveta ne sporoči, da sprejema mandat, se ta pravica 
prenese na naslednjega kandidata. Če na listi ni naslednjega 
kandidata, se opravijo nadomestne volitve.

5. poglavje: Sodna oblast, sodniki, sodišče

36. člen
Sodno oblast izvaja sodnik v skladu z zakonsko določeno 

pristojnostjo sodišča.
Sodnik opravlja sodniško funkcijo na sodišču, za katerega 

je kandidiral, in na sodniškem mestu, za katerega je bil izvoljen 
oziroma imenovan, če zakon ne določa drugače.

Pri opravljanju sodniške funkcije v zbornem sojenju imajo 
vsi v takšnem sojenju udeleženi sodniki enake pravice in enake 
dolžnosti. Zakon določa pravice procesnega vodstva sodnika, 
ki predseduje zbornemu sodišču (predsednik senata).

Pri opravljanju sodniške funkcije uporablja oseba žen-
skega spola naziv »sodnica«, oseba moškega spola naziv 
»sodnik«, skupaj s tem nazivom pa tudi ustrezen dodatek, ki 
kaže na njeno – njegovo sodniško mesto ali položaj.

37. člen
Sodišče je državni organ, pristojen za izvajanje sodne 

oblasti in za izvrševanje sodnih odločb.
Sodišče izvršuje sodne odločbe neposredno v zadevah in 

v primerih, ki jih določa zakon.
Sodišče izvršuje odločbe drugih državnih organov ali no-

silcev javnih pooblastil, če zakon tako določa.

38. člen
Število sodniških mest na posameznem sodišču določi 

sodni svet na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po 
predhodnem mnenju predsednika sodišča.

Pri določanju števila sodniških mest sodni svet upošte-
va:

– merila, ki jih predpiše minister, pristojen za pravosodje, 
pri čemer upošteva povprečno število zadev, ki jih rešujejo 
sodniki posamezne vrste in položaja sodišč v zadnjih treh letih 
pred letom, v katerem določi merila, ter utemeljeno pričakovane 
spremembe pripada zadev in

– povprečen pripad zadev pri posameznem sodišču v 
zadnjih treh letih pred letom, v katerem se odloča o številu 
mest.

Minister, pristojen za pravosodje, je dolžan usklajevati 
merila iz prejšnjega odstavka z gibanjem storilnosti sodnikov 
ter spremembami zahtevnosti in načina reševanja zadev. Rok 
in način usklajevanja se določi s podzakonskim aktom.

Sodni svet je dolžan preverjati ustreznost števila sodniških 
mest po merilih iz drugega odstavka tega člena in o svojih ugo-
tovitvah obveščati ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki lahko 
na tej podlagi predlaga spremembo števila sodniških mest.

Pri okrajnem sodišču na sedežu okrožnega sodišča in pri 
okrožnem sodišču na sedežu višjega sodišča sodni svet na 
predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem 
mnenju predsednika višjega sodišča, določi posebna sodniška 
mesta za sodnike, ki bodo na drugih sodiščih znotraj območja 
istega višjega sodišča nadomeščali odsotne sodnike, reševali 
izreden pripad zadev oziroma obravnavali zadeve v drugih 
utemeljenih primerih (medokrajni in medokrožni sodniki).

39. člen
Pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, pogoje za na-

predovanje sodnika, razloge prenehanja sodniške funkcije, 
razloge za razrešitev sodnika, pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz 
sodniške službe, ter postopke za njihovo uveljavljanje določa 
zakon.

6. poglavje: Sodniki na delu na vrhovnem oziroma višjem 
sodišču

40. člen
Sodniki, ki so v skladu z zakonom dodeljeni na delo na 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, sodelujejo pri izvajanju 
sodne oblasti s poročanjem na sejah senatov vrhovnega sodi-
šča ter z izdelavo sodnih odločb, pripravljajo na zahtevo pred-
sednikov senatov vrhovnega sodišča zahtevnejša strokovna 
mnenja o posameznih pravnih vprašanjih, opravljajo po odredbi 
predsednika vrhovnega sodišča druga strokovno zahtevnejša 
dela, lahko pa tudi delo generalnega sekretarja Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije.

Sodniki iz prejšnjega odstavka ne morejo sodelovati pri 
odločanju o zadevah iz pristojnosti vrhovnega sodišča.

Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smi-
selno uporabljata tudi za sodnike, dodeljene na delo na višje 
sodišče.

7. poglavje: Sodniki porotniki, porotniki

41. člen
Državljani sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti kot sodni-

ki porotniki pri okrožnih sodiščih.
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42. člen
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Re-

publike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren 
za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada 
slovenski jezik.

43. člen
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko po-

novno imenovani.

44. člen
Predsednik višjega sodišča imenuje in razrešuje sodnike 

porotnike pri okrožnih sodiščih s sodnega območja višjega 
sodišča.

Pred ponovnim imenovanjem kandidatov za sodnike po-
rotnike predsednik višjega sodišča pridobi mnenje predsednika 
pristojnega okrožnega sodišča o njihovem dotedanjem opra-
vljanju dolžnosti sodnika porotnika.

45. člen
Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko 

predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri 
katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organi-
zacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na 
tem območju, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo 
predlagati kandidatov.

Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višje-
ga sodišča sodnike porotnike posameznega sodišča v soraz-
merju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate, 
oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne 
organizacije.

Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska 
narodna skupnost, imenuje predsednik višjega sodišča potreb-
no število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo italijanski 
oziroma madžarski jezik.

46. člen
Sodniki porotniki morajo biti imenovani pred potekom 

časa, za katerega so bili imenovani sodniki porotniki tekočega 
mandata.

Predsednik okrožnega sodišča mora najkasneje pet me-
secev pred potekom mandata pozvati predstavniške organe 
občin in druge pristojne predlagatelje, da predlagajo kandidate 
za imenovanje, in določiti rok, do katerega je dovoljeno vložiti 
predloge. Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je.

Predlagatelji iz prejšnjega odstavka morajo predlogom 
priložiti dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje, 
ki jih določa zakon.

Predsednik okrožnega sodišča posreduje pravočasne in 
popolne predloge predsedniku višjega sodišča. Če je za so-
dnika porotnika predlagana oseba, ki je že doslej opravljala to 
funkcijo, priloži tudi mnenje iz drugega odstavka 44. člena tega 
zakona. Če od izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni 
vloženih najmanj takšno število predlogov, kot je število mest 
sodnikov porotnikov, predsednik višjega sodišča presodi, ali bo 
potreben dodaten poziv predlagateljem za vložitev predlogov 
ali pa bo imenoval sodnike porotnike oziroma porotnike izmed 
oseb, ki so že doslej opravljale to funkcijo in soglašajo s po-
novnim imenovanjem.

V primeru iz prejšnjega odstavka predsednik višjega sodi-
šča ni dolžan upoštevati določbe drugega odstavka prejšnjega 
člena.

47. člen
Če imenovanje sodnikov porotnikov ni opravljeno do izte-

ka mandata, ostanejo prejšnji sodniki porotniki na dolžnosti do 
imenovanja sodnikov porotnikov novega mandata.

48. člen
Pred nastopom dolžnosti sodnik porotnik pred predse-

dnikom višjega sodišča, ki ga je imenoval, izreče naslednjo 
prisego: »Prisegam, da bom pri sojenju spoštoval-a pravni red 
in da bom odločal-a po svoji vesti.«.

49. člen
Število sodnikov porotnikov pri posameznih sodiščih dolo-

či sodni svet na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.

50. člen
Sodnikom porotnikom pripada za sodelovanje pri sojenju 

nagrada in povračilo stroškov po predpisih, ki jih sprejme mini-
ster, pristojen za pravosodje.

51. člen
Sodnik porotnik se razreši, če nevestno in neredno opra-

vlja dolžnost sodnika porotnika.
Sodnik porotnik odgovarja za škodo, ki jo neposredno 

povzroči z nevestnim ali nerednim opravljanjem dolžnosti.
Sodniku porotniku preneha mandat:
1. če se odpove mandatu sodnika porotnika,
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije,
3. če izgubi zdravstveno zmožnost za opravljanje dolžno-

sti sodnika porotnika,
4. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se 

preganja po uradni dolžnosti.
Šteje se, da so razlogi iz 2. in 4. točke prejšnjega od-

stavka nastopili z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega 
organa.

Odpoved mandatu učinkuje trideseti dan po prispetju k 
predsedniku višjega sodišča, ki je sodnika porotnika imenoval. 
Predsednik višjega sodišča o odpovedi takoj obvesti predse-
dnika okrožnega sodišča.

V primeru iz prvega odstavka tega člena izda predsednik 
višjega sodišča na obrazložen predlog predsednika okrožnega 
sodišča odločbo o razrešitvi, v primerih iz tretjega odstavka 
tega člena pa ugotovitveno odločbo o prenehanju mandata 
sodnika porotnika.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se sodnik porotnik 
lahko pritoži v roku osmih dni na ministrstvo, pristojno za pra-
vosodje.

52. člen
Kadar zakon določa, da sodelujejo državljani pri izvajanju 

sodne oblasti kot porotniki, se glede njih uporabljajo določbe 
42. ter 48. in 50. člena tega zakona.

8. poglavje: Uradniška delovna mesta in strokovno 
tehnična delovna mesta

53. člen
Za opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno šte-

vilo sodniških pomočnikov, samostojnih sodniških pomočnikov 
in višjih sodniških pomočnikov. Sodniški pomočnik opravlja 
delo na uradniškem delovnem mestu pravosodni sodelavec, 
samostojni sodniški pomočnik na uradniškem delovnem mestu 
svetovalec v pravosodju in višji sodniški pomočnik na uradni-
škem delovnem mestu višji svetovalec v pravosodju.

Za pogoje za zasedbo delovnega mesta v prejšnjem od-
stavku navedenih uradniških delovnih mest, za napredovanje v 
višji naziv in za ocenjevanje se uporablja zakon, ki ureja položaj 
javnih uslužbencev. Za napredovanje v višji plačni razred se 
uporablja zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

53.a člen
Sodniški pomočniki sprejemajo na zapisnik vloge ter iz-

jave strank in po naročilu sodnika opravljajo manj zahtevna 
dela v zvezi s pripravo za glavno obravnavo oziroma za druga 
dejanja v postopku, pripravljajo obračun stroškov, izdelujejo 
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osnutke odločb in opravljajo drugo delo v sodnem postopku po 
odredbi sodnika.

Samostojni sodniški pomočniki in višji sodniški pomočniki 
vodijo postopke in odločajo v zadevah sodnega registra, vodijo 
izvršilne postopke in izdajajo sklepe o dovolitvi izvršbe za iz-
terjavo denarnih terjatev, sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi 
verodostojnih listin ter sklepe in odredbe o predujmih, varšči-
nah in stroških postopka ter o sodnih taksah, odločajo na prvi 
stopnji o vpisih, o katerih po zakonu, ki ureja zemljiško knjigo, 
ne odloča sodnik posameznik zemljiškoknjižnega sodišča, in 
odločajo v zapuščinskih zadevah zakonitega dedovanja, v ka-
terih je predmet dedovanja le premično premoženje.

Samostojni sodniški pomočniki in višji sodniški pomočniki 
vodijo sodne pisarne in javne knjige kot organizacijske enote 
ter opravljajo druge zadeve v skladu z zakonom in sodnim 
redom.

Zoper odločitev, ki jo izda samostojni sodniški pomočnik 
oziroma višji sodniški pomočnik, je vselej dovoljeno pravno 
sredstvo.

O pravnem sredstvu iz prejšnjega odstavka odloči sodnik 
istega sodišča.

53.b člen
Pripravništvo za sodniškega pomočnika traja devet me-

secev, pripravništvo za samostojnega sodniškega pomočnika 
pa eno leto. Izvaja se na sodiščih s položajem okrajnih in 
okrožnih sodišč.

Pripravnik iz prejšnjega odstavka sklene delovno razmerje 
na sodišču, ki ima prosto delovno mesto za sodniškega pomoč-
nika oziroma samostojnega sodniškega pomočnika, v skladu z 
določbami zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

Del pripravništva, ki ga je kandidat za pripravnika iz pr-
vega odstavka tega člena opravil kot sodniški pomočnik ali sa-
mostojni sodniški pomočnik v skladu z zakonom, ki ureja prav-
niški državni izpit, v delu, ki ustreza predpisanemu programu 
pripravništva za sodniškega pomočnika oziroma samostojnega 
sodniškega pomočnika, lahko minister, pristojen za pravosodje, 
na prošnjo kandidata, prizna kot opravljenega.

Skupno število pripravniških delovnih mest za sodniške 
pomočnike in samostojne sodniške pomočnike letno določi 
minister, pristojen za pravosodje, glede na izkazane kadrovske 
potrebe po sodniških pomočnikih in samostojnih sodniških 
pomočnikih, o čemer predhodno pridobi mnenje predsednikov 
okrajnih in okrožnih sodišč.

Državni izpit za sodniškega pomočnika se opravlja po 
zaključenem pripravništvu.

Sodniški pomočnik oziroma samostojni sodniški pomoč-
nik je dolžan po uspešno opravljenem državnem izpitu za 
sodniškega pomočnika ostati v delovnem razmerju na sodišču 
še najmanj za čas trajanja pripravništva, razen, če to ni možno 
iz razlogov na strani sodišča.

Če sodniški pomočnik oziroma samostojni sodniški po-
močnik po opravljenem državnem izpitu za sodniškega po-
močnika ne ostane v delovnem razmerju na sodišču, pa niso 
podani razlogi iz prejšnjega odstavka, je dolžan povrniti stroške 
izobraževanja v višini seštevka plač ter ostalih osebnih prejem-
kov v času pripravništva.

Vsebino, potek in program pripravništva za sodniškega 
pomočnika ter samostojnega sodniškega pomočnika ter vsebi-
no in način opravljanja državnega izpita za sodniškega pomoč-
nika oziroma samostojnega sodniškega pomočnika predpiše 
minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom.

54. člen
Sodišča imajo strokovne sodelavce, ki opravljajo svoje 

delo na uradniških delovnih mestih kot višji pravosodni sveto-
valci ali pravosodni svetniki.

Strokovni sodelavci v posameznih zadevah izven glavne 
obravnave zaslišujejo stranke, priče in izvedence, opravljajo 
zahtevnejše priprave za glavno obravnavo, poročajo na se-
jah senatov, izdelujejo osnutke sodnih odločb, pod vodstvom 

sodnika vodijo glavne obravnave ter opravljajo drugo delo po 
odredbi sodnika.

Za pogoje za zasedbo delovnega mesta zgoraj navedenih 
uradniških delovnih mest, za napredovanje v višji naziv in za 
ocenjevanje se uporablja zakon, ki ureja položaj javnih usluž-
bencev. Za napredovanje v višji plačni razred se uporablja 
zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

Za strokovne sodelavce se smiselno uporabljajo določbe 
četrtega ter petega odstavka 53.a člena tega zakona.

55. člen
Pripravniki, ki se po pridobljenem strokovnem naslovu 

univerzitetni diplomirani pravnik na sodišču usposabljajo za 
opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnjem be-
sedilu: sodniški pripravnik), lahko spremljajo naroke, glavne 
obravnave ter seje senatov, izdelujejo osnutke sodnih odločb 
in drugih sodnih pisanj, sprejemajo na zapisnik vloge strank ter 
pišejo zapisnike.

56. člen
(prenehal veljati)

57. člen
(prenehal veljati)

58. člen
Pravica do stavke sodnega osebja je omejena.
V času stavke je sodno osebje dolžno opravljati delo v 

razpisanih narokih, glavnih obravnavah oziroma javnih sejah 
ter poskrbeti za izdajo in odpravo vseh odločb v zakonitem 
roku. V postopkih, za katere je z zakonom določeno, da so 
hitri, oziroma v zadevah, ki so po zakonu oziroma naravi stvari 
nujne, je osebje dolžno poslovati tudi v času stavke.

59. člen
Število in vrste delovnih mest sodnega osebja za posame-

zna sodišča določi, glede na sprejet skupni kadrovski načrt za 
vsa sodišča, Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Merila za določitev števila delovnih mest iz prejšnjega 
odstavka določi in usklajuje minister, pristojen za pravosodje, 
s podzakonskim aktom, glede na povprečno obremenitev in 
pričakovano storilnost za posamezno vrsto delovnih mest.

9. poglavje: Sodna uprava

60. člen
V zadeve sodne uprave sodi odločanje in druga opravila, 

s katerimi se na podlagi zakona, sodnega reda in drugih pred-
pisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne oblasti.

V okviru sodne uprave in izvajanja nadzora nad njenim 
izvajanjem ni dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika 
pri odločanju o zadevah, ki so mu dodeljene v reševanje.

Kadar je treba v zadevi sodne uprave odločiti o pravici, 
obveznosti ali pravni koristi osebe, se v postopku odločanja 
smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem 
postopku, če ni s tem zakonom ali z zakonom, ki ureja sodniško 
službo, drugače določeno.

Če pride na sodišču do povečanega števila nerešenih 
zadev kot posledice nižje storilnosti od povprečne storilnosti 
sodišč iste vrste in iste stopnje ali je po statističnih podatkih 
na sodišču izkazan zaostanek v višini pripada zadnjih dvanajst 
mesecev, mora predsednik sodišča v skladu s pooblastili v 
zakonu in sodnem redu sprejeti program reševanja teh zadev. 
Storilnost sodišč spremlja sodni svet, na podlagi podatkov 
sodne statistike.

Če kljub povečani storilnosti in ob preseganju meril za 
pričakovani obseg dela sodnikov ni mogoče zagotoviti soje-
nja brez nepotrebnega odlašanja, se lahko sodišču dodelijo 
dodatna finančna sredstva za reševanje teh zadev v skladu s 
sprejetim programom reševanja. O dodelitvi sredstev odloča 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
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Če z opisanimi ukrepi ni možno zmanjšati števila nereše-
nih zadev na razumno mero, se sodišču lahko poveča sistemi-
zacijo in odobrijo dodatne zaposlitve.

S sodnim redom se podrobneje predpišejo ustrezne evi-
dence v sodni statistiki, s pomočjo katerih se ugotavlja sto-
rilnost in določijo drugi ukrepi za odpravljanje zaostankov ali 
nerešenih zadev.

61. člen
Zadeve sodne uprave so v pristojnosti predsednika sodi-

šča, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Predsednika sodišča nadomešča podpredsednik, ki lahko 

po pooblastilu predsednika opravlja zadeve iz pristojnosti pred-
sednika tudi v drugih primerih.

Za imenovanje in razrešitev podpredsednika sodišča se 
uporabljajo določbe tega zakona o predsedniku sodišča.

Če ostane sodišče brez predsednika in podpredsednika, 
se lahko za čas do šest mesecev za opravljanje dolžnosti pred-
sednika imenuje sodnik enakega ali višjega položaja. Izjemoma 
se lahko imenovanje ponovi za nadaljnjih šest mesecev. Zača-
snega predsednika sodišča imenuje predsednik neposredno 
višjega sodišča, začasnega predsednika vrhovnega sodišča 
pa občna seja vrhovnega sodišča.

Za izvrševanje zadev sodne uprave ima lahko sodišče 
sekretarja sodišča, ki mora izpolnjevati pogoje za zasedbo 
delovnega mesta svetnik v pravosodju. Zahtevana strokovna 
izobrazba je univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo 
oziroma magisterijem pravne ali ekonomske smeri.

Vrhovno sodišče ima generalnega sekretarja, ki je funk-
cionar. Njegov položaj ureja odlok Državnega zbora Republike 
Slovenije, ki ureja uvrščanje funkcij v plačne razrede.

62. člen
Predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 

imenuje državni zbor na predlog ministra, pristojnega za pra-
vosodje, po poprejšnjem mnenju sodnega sveta in občne seje 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za dobo šestih let z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

Predsednike ostalih sodišč imenuje minister, pristojen za 
pravosodje, na predlog sodnega sveta, za dobo šestih let z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

Za predsednika sodišča je lahko imenovan sodnik sodišča 
enakega ali višjega položaja.

Prosto mesto predsednika sodišča razpiše sodni svet 
najmanj štiri mesece pred iztekom mandata oziroma največ 
30 dni po prenehanju funkcije. Razpis se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Kandidati morajo 
prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti 
in organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter 
program dela sodišča.

Prijave, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka, in 
prijave kandidatov, ki do poteka razpisnega roka ne izpolnjujejo 
formalnih pogojev za imenovanje, sodni svet zavrže.

Če se na razpisano mesto prijavi več kandidatov, sodni 
svet izbere in poda ministru obrazložen predlog kandidatov, pri 
tem pa lahko navede, kateremu kandidatu daje prednost, in to 
obrazloži. Predlog se vroči vsem prijavljenim kandidatom.

Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, iz 
drugega odstavka tega člena in zoper sklep sodnega sveta iz 
šestega odstavka tega člena je dovoljeno sprožiti upravni spor 
v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe oziroma sklepa. Pristoj-
no sodišče mora odločiti v upravnem sporu v roku 30 dni od 
prejema tožbe oziroma pritožbe zoper prvostopno odločbo.

Če je za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do 
imenovanja ni opravljal sodniške funkcije na tem sodišču, šteje 
imenovanje za predsednika sodišča hkrati za imenovanje na 
sodniško mesto tega sodišča. Po prenehanju oziroma razreši-
tvi s funkcije predsednika sodišča se lahko tak sodnik vrne na 
sodniško mesto na sodišču, na katerem je opravljal sodniško 
funkcijo pred imenovanjem za predsednika sodišča. O preme-
stitvi na zahtevo sodnika odloči sodni svet.

63. člen
Predsedniku sodišča preneha funkcija:
1. če mu preneha ali je razrešen sodniške funkcije;
2. če je imenovan za sodnika ali predsednika drugega 

sodišča;
3. če se odpove funkciji predsednika sodišča;
4. po poteku mandata, če ni ponovno imenovan.
Funkcija predsednika sodišča iz razloga po 2. točki prej-

šnjega odstavka preneha z dnem učinkovanja imenovanja za 
sodnika ali predsednika drugega sodišča, iz razloga po 3. točki 
prejšnjega odstavka pa trideseti dan po prispetju odpovedi na 
ministrstvo, pristojno za pravosodje.

64. člen
Predsednik sodišča se razreši funkcije predsednika:
1. če zadev sodne uprave ne opravlja v skladu s predpisi 

ali če jih ne opravlja pravočasno;
2. če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo 

neodvisnosti sodnikov pri sojenju;
3. če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodelje-

vanjem zadev (2. poglavje tega zakona).
Poročilo o kršitvah iz prejšnjega odstavka pripravi pred-

sednik sodišča višje stopnje sam ali na zahtevo sodnega sveta 
oziroma ministra, pristojnega za pravosodje.

Predsedniku sodišča mora biti v postopku razrešitve dana 
možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki zadevajo 
razrešitveni razlog, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije pa, da neposredno pred Državnim zborom obrazloži 
svoje stališče.

O razrešitvi predsednika sodišča odloči minister, pristo-
jen za pravosodje, ki mora pred odločitvijo zahtevati mnenje 
sodnega sveta.

Če sodni svet nasprotuje odločitvi o razrešitvi, mora mi-
nister, pristojen za pravosodje, zahtevati, da o razrešitvi odloči 
disciplinsko sodišče, ki je na drugi stopnji pristojno za disciplin-
ski postopek zoper sodnika.

Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka tega 
člena, odloči o razrešitvi predsednika Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije Državni zbor, na predlog ministra, pristojnega 
za pravosodje, po poprejšnjem mnenju sodnega sveta in občne 
seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

65. člen
Razrešitev predsednika sodišča ne vpliva na položaj, pra-

vice, dolžnosti in odgovornosti, ki jih ima razrešeni kot sodnik.

66. člen
(črtan)

67. člen
Opravljanje zadev sodne uprave na prvostopnih sodiščih 

nadzoruje predsednik sodišča višje stopnje, na sodiščih vseh 
stopenj pa predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
in minister, pristojen za pravosodje, ki izvaja službeni nadzor 
nad delom sodišč preko predsednikov sodišč višje stopnje ozi-
roma predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Pri izvajanju nadzora sodne uprave lahko predsedniki 
sodišč višje stopnje zahtevajo pisna pojasnila in poročila o 
izvajanju posameznih nalog ter pregledujejo sodne spise.

Minister, pristojen za pravosodje, lahko izvaja nadzor nad 
delom sodišč preko predsednikov sodišč višje stopnje tako, da 
zahteva:

– predložitev podatkov o poslovanju sodišča ter o delu 
predsednika sodišča v zadevah sodne uprave;

– predložitev pisnih pojasnil in poročil o organizaciji in 
nadzoru dela na sodišču in izvajanju posameznih nalog sodne 
uprave.

Določbe prejšnjih odstavkov se ne nanašajo na nadzor 
nad opravljanjem zadev sodne uprave na Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije.
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68. člen
Sodni red določa pooblastila v zadevah sodne uprave, ki 

se nanašajo na vodenje notranjih organizacijskih enot sodišča 
z razčlenjeno organizacijo.

69. člen
Kadar sodni red določa, da vodi notranjo organizacijsko 

enoto sodnik, postavi in odstavi vodjo enote predsednik sodi-
šča.

70. člen
Okrožna in višja sodišča imajo službo za informatiko, vr-

hovno sodišče pa center za informatiko kot posebno organiza-
cijsko enoto. Služba za informatiko okrožnega sodišča opravlja 
naloge tudi za potrebe okrajnih sodišč z območja okrožnega 
sodišča. Okrajna sodišča na sedežu sodnega okrožja imajo 
lahko samostojno službo za informatiko, več manjših okrajnih 
sodišč pa ima lahko skupno službo za informatiko.

Službo oziroma center za informatiko vodi predsednik 
sodišča ali po njem določen sodnik. Pri delu službe sodelujejo 
sodniki, ki jih določi predsednik sodišča, ter potrebno število 
strokovnih delavcev.

Sodniki so v času dela v službi lahko v celoti ali deloma 
oproščeni opravljanja drugega sodniškega dela.

Center za informatiko skrbi za izvajanje enotne tehno-
loške podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski 
sistem sodišč.

Center za informatiko vodi sodnik, ki je določen, da vodi 
notranjo organizacijsko enoto za področje evidentiranja sodne 
prakse.

Strategijo razvoja računalniške podpore v poslovanju 
sodišč določa Svet uporabnikov za računalniško podprto in-
formatizacijo sodišč na podlagi predhodnega mnenja Centra 
Vlade Republike Slovenije za informatiko in direktorja Centra 
za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Sestavo Sveta uporabnikov za računalniško podprto in-
formatizacijo sodišč ter način in pogoje za njegovo delovanje 
določa sodni red.

71. člen
Letni razpored sodnikov na določena pravna področja 

določi predsednik sodišča.
Zoper razporeditev na delo na določeno pravno področje 

lahko razporejeni sodnik v treh dneh po objavi letnega razpo-
reda na oglasni deski sodišča napove pritožbo predsedniku so-
dišča, ki mora v nadaljnjih treh dneh svojo odločitev obrazložiti. 
Sodnik lahko v osmih dneh od prejema obrazložitve vloži pritož-
bo, ki ne zadrži izvršitve. O pritožbi odloči v 15 dneh personalni 
svet neposredno višjega sodišča, o pritožbi zoper razporeditev, 
ki jo določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 
pa personalni svet vrhovnega sodišča.

Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje 
do 15. decembra za naslednje koledarsko leto.

Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, 
če se pri sodišču izprazni ali zasede eno ali več sodniških 
mest, če jih narekujejo spremembe v pripadu zadev in v drugih 
primerih, ki jih predvidi sodni red.

Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti ve-
ljati prej kot v petih dneh po njihovi objavi. Spremembe se 
opravijo po enakem postopku kot sprejem.

72. člen
(prenehal veljati)

73. člen
V primeru nadzorstvene pritožbe in rokovnega predloga 

v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja, lahko predsednik sodišča višje sto-
pnje odredi sam ali na predlog ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kateri se 

stranka pritožuje, in o ugotovitvah, če je pregled opravljen 
na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, pisno poroča 
ministru, če je pregled opravljen na pobudo predsednika 
sodišča višje stopnje, pa izvod poročila posreduje predse-
dniku sodišča, kjer je opravil pregled. Minister in predsednik 
sodišča, kjer je bil opravljen pregled, lahko podatke oziroma 
ocene iz poročila uporabita za izvedbo ali predlaganje uved-
be ukrepov ali postopkov po določbah zakona, ki ureja so-
dniško službo, zlasti glede ocene sodniške službe, postopka 
ugotavljanja disciplinske odgovornosti sodnika, za izvedbo 
ali predlaganje uvedbe ukrepov ali postopkov na podlagi 
drugih zakonskih pristojnosti ali obveznosti ministrstva, pri-
stojnega za pravosodje, zlasti za oceno službe državnega 
tožilca ali postopka ugotavljanja disciplinske odgovornosti 
državnega tožilca.

Pregled poslovanja iz prejšnjega odstavka lahko predse-
dnik sodišča višje stopnje odredi tudi na obrazložen predlog 
disciplinskega tožilca ali disciplinskega sodišča, ki ju določa 
zakon, ki ureja sodniško službo.

9.a poglavje: Varnost na sodiščih

73.a člen
Pogoje za organiziranje in delovanje varnostne službe 

za zagotovitev varnosti sodnikov, drugih sodnih oseb, strank 
in udeležencev v postopkih ter za zagotovitev nemotenega 
poslovanja sodišča, vzdrževanje reda na sodišču, varovanje 
sodnih zgradb, funkcionalnih zemljišč, parkirišč in drugih objek-
tov in opreme ter za varovanje premoženja, določa Sodni red v 
skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

73.b člen
Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom 

predpiše varnostne standarde poslovanja sodišč.

10. poglavje: Pravosodna uprava

74. člen
V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje splošnih 

pogojev za uspešno izvajanje sodne oblasti, zlasti priprava 
zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslo-
vanja sodišč, skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje 
kadrov, izdajanje strokovne literature, zagotavljanje kadrovskih, 
materialnih, tehničnih in prostorskih pogojev, izvajanje medna-
rodne pravne pomoči, izvrševanje kazenskih sankcij, statistična 
in druga raziskovanja o poslovanju sodišč ter druge upravne 
naloge, ki jih določa zakon.

74.a člen
Minister, pristojen za pravosodje, ustanovi Center za iz-

obraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP), ki 
skrbi za strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje za delo v 
pravosodnih organih.

Naloge CIP-a so:
– izvaja izobraževanje sodniških pripravnikov;
– organizira in skrbi za izvedbo pravniških državnih iz-

pitov;
– organizira in skrbi za izvedbo drugih preizkusov znanja 

za potrebe v pravosodju;
– organizira in skrbi za izvedbo različnih oblik stalnega 

izobraževanja sodnikov, strokovnih sodelavcev ter sodnega 
osebja;

– izdaja strokovne publikacije.
Za strokovno pomoč pri izvedbi nalog CIP-a se oblikuje 

strokovni svet, katerega člani so:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za pravosod-

je;
– en predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slove-

nije;
– en predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Repu-

blike Slovenije;
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– en predstavnik Državnega pravobranilstva Republike 
Slovenije;

– en predstavnik Sodnega sveta Republike Slovenije;
– en predstavnik Slovenskega sodniškega društva;
– en predstavnik Društva državnih tožilcev Slovenije;
– en predstavnik posamezne pravne fakultete v Republiki 

Sloveniji.
Delo strokovnega sveta vodi minister, pristojen za pravo-

sodje, ali po njegovem pooblastilu državni sekretar.
Z aktom o ustanovitvi strokovnega sveta se določi se-

stava, naloge, način dela, sredstva in drugi pogoji za delo 
strokovnega sveta.

CIP vodi sodnik, ki je dodeljen na CIP v skladu z določba-
mi zakona, ki ureja sodniško službo.

75. člen
Letni obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in dru-

gega osebja sodišč, za stroške poslovanja sodišč, za njihovo 
opremo in za zagotavljanje prostorskih pogojev se določi v 
proračunu.

Obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in sodnega 
osebja ter za stroške poslovanja sodišč se v okviru državnega 
proračuna Republike Slovenije na podlagi finančnih načrtov 
posameznih sodišč zagotavlja pri proračunskem uporabniku Vr-
hovnem sodišču Republike Slovenije za vsa sodišča. Priprava 
finančnih načrtov, njihovo izvrševanje in spremljanje se izvaja 
po posameznih sodiščih. Sredstva za delo okrajnih sodišč na 
območju posameznega okrožnega sodišča se načrtujejo v 
okviru finančnega načrta tega sodišča, pri čemer se sredstva 
za delo okrajnih sodišč izkazujejo ločeno. Predlog finančnega 
načrta okrožnih sodišč za delo okrajnih sodišč pripravi pred-
sednik okrožnega sodišča na predlog predsednika okrajnega 
sodišča najkasneje en mesec po sprejemu proračuna. Okro-
žna sodišča usklajujejo pripravo finančnih načrtov in porabo 
sredstev po posameznih okrajnih sodiščih glede na potrebe 
okrajnih sodišč in skupno zagotovljena sredstva v proraču-
nu. Večja okrajna sodišča so lahko samostojni proračunski 
uporabniki, če tako določajo javno finančni predpisi. Vrhovno 
sodišče usklajuje pripravo finančnih načrtov in porabo sredstev 
po posameznih sodiščih glede na njihove finančne načrte in 
skupno zagotovljena sredstva v proračunu. Odredbodajalci za 
sredstva posameznih sodišč so predsednik vrhovnega sodišča, 
predsedniki višjih in okrožnih sodišč.

V okviru državnega proračuna Republike Slovenije se 
obseg finančnih sredstev za opremo sodišč in za zagotavlja-
nje prostorskih pogojev sodišč oblikuje in zagotavlja pri mini-
strstvu, pristojnem za pravosodje, za informatizacijo sodišč pa 
pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

75.a člen
Predsednik okrožnega sodišča kot odredbodajalec po 

prejšnjem členu lahko svoje pristojnosti za prevzemanje obve-
znosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredb za plačilo v breme 
proračunskih sredstev organa in ugotavljanje pravice izterjave 
ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sred-
stev, ki se nanašajo na posamezno okrajno sodišče, prenese 
na predsednika okrajnega sodišča.

Oseba iz prejšnjega odstavka, pooblaščena za izdajo 
odredb za plačilo, je odredbodajalec.

V primeru prenosa pristojnosti iz prvega odstavka tega 
člena pooblaščena oseba odgovarja za zakonitost, namen-
skost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračun-
skimi sredstvi.

76. člen
V zadevah pravosodne uprave občuje ministrstvo, pristoj-

no za pravosodje, s sodišči preko predsednikov sodišč. Nepo-
sredno s sodnikom lahko občuje samo v zadevah mednarodne 
pravne pomoči, v drugih zadevah pa le, kadar je tako določeno 
v zakonu ali sodnem redu.

77. člen
Za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog se lahko 

ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, dodeli eden ali več 
sodnikov.

Dodeljeni sodnik odgovarja za opravljanje nalog iz prej-
šnjega odstavka ministru, pristojnemu za pravosodje.

78. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi centralno ka-

drovsko evidenco za sodnike, strokovne sodelavce, sodne 
referente, upravno tehnično in drugo osebje sodišč.

Centralna kadrovska evidenca zajema osebne podatke o 
imenu, datumu rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobra-
ževanju, znanju tujih jezikov ter druge podatke, ki jih določa 
zakon.

Podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu 
sodišča na način, ki ga predpiše minister, pristojen za pravo-
sodje.

79. člen
Oseba, katere podatki so vpisani v centralni kadrovski 

evidenci, ima vselej pravico zahtevati vpogled v podatke, ki se 
nanašajo nanjo in zahtevati popravek, če so podatki napačni.

Sodni svet lahko od ministrstva, pristojnega za pravosod-
je, zahteva vse podatke iz centralne kadrovske evidence, ki se 
nanašajo na sodnike.

Podatki iz centralne kadrovske evidence se lahko upo-
rabijo le za izvajanje tega zakona in zakona, ki ureja položaj 
sodnikov oziroma drugega sodnega osebja.

11. poglavje: Sodni red

80. člen
S sodnim redom se določajo: notranja organizacija so-

dišč, način poslovanja sodišč v posameznih vrstah zadev, po-
drobnejša pravila o dodeljevanju zadev posameznim sodnikom, 
način poslovanja v primerih, ko stranka, priča ali oškodovanec 
uporablja pred sodiščem svoj jezik in pisavo, organizacija in 
poslovanje dežurne preiskovalne službe, poslovanje v zadevah 
sodne uprave in pisarniško tehnično poslovanje sodišč ter pra-
vila o urejanju drugih vprašanj, kadar tako določa zakon.

81. člen
Sodni red predpiše minister, pristojen za pravosodje, po 

predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodi-
šča Republike Slovenije.

82. člen
Z namenom učinkovitega vodenja in preglednosti sodnih 

zadev, zaradi njihove evidence ter za statistično poročanje vo-
dijo sodišča vpisnike, imenike in pomožne knjige, ki vsebujejo 
osebne in druge podatke iz spisov.

Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabljajo in po-
sredujejo sodišča v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili. 
Dostop do arhiviranih podatkov ima sodišče, ostali pa v skladu 
z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podatki 
so trajni.

Podrobnejšo obliko in vsebino posameznih sodnih vpi-
snikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za 
poslovanje sodišč, za učinkovito vodenje postopkov ter za 
statistično poročanje predpiše v skladu z zakonom minister, 
pristojen za pravosodje.

83. člen
Sodišča opravljajo naroke in odločajo v času od 15. julija 

do 15. avgusta (sodne počitnice) samo v nujnih zadevah.
Kot nujne zadeve v smislu prejšnjega odstavka se šte-

jejo:
1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih 

je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih 
zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
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2. izdaja začasne odredbe,
3. nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in var-

stvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz za-
kona,

4. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih 
zdravstvenih organizacijah,

5. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
7. popis zapustnikovega premoženja,
8. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.
Razen v zadevah iz prejšnjega odstavka v času sodnih 

počitnic procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna 
pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni 
roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice.

12. poglavje: Sodni izvedenci, sodni cenilci, sodni 
tolmači

84. člen
Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas 

s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo 
izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako do-
loča zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi 
presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s 
pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo 
izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o 
njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene 
škode.

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas 
s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na 
narokih oziroma prevajajo listine.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so dolžni sodni 
izvedenci in sodni cenilci po preteku petih let od dneva imeno-
vanja in ob preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti ministru, 
pristojnemu za pravosodje, dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 
petega odstavka 87. člena tega zakona.

85. člen
Osebe, imenovane za sodnega izvedenca, sodnega cenilca 

ali sodnega tolmača, se smejo sklicevati na to svojo lastnost samo, 
kadar dajejo izvide in mnenja, cenitve, tolmačenja in prevode na 
zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih 
pravic ter za obrambo svojih pravic ali svojega ugleda.

86. člen
Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenu-

je minister, pristojen za pravosodje, za določeno področje izve-
denskega ali cenilskega dela oziroma za prevajanje govorjene 
in pisne besede iz ali v določen jezik ter tolmačenje govorice 
in znakov gluhonemih.

87. člen
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice 

Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega 
prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo deja-

nje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil 
moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to 
lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju 
njegovega dela ali ugledu sodišča,

5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno 
znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto 
izvedenskega dela,

6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem 
želi opravljati izvedensko delo,

7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izve-
deništvom.

Oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca, mora mini-
strstvu, pristojnemu za pravosodje, poleg dokazil o izpolnjeva-
nju pogojev iz prejšnjega odstavka posredovati še naslednje 
podatke: osebno ime, datum in kraj rojstva, poštni naslov, na 
katerem je dosegljiva, naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča, kontaktno telefonsko številko, lahko pa tudi kontaktno 
številko telefaksa ali naslova elektronske pošte, podatke o 
zaposlitvi ali drugem statusu, navedbo strokovnega področja, 
za katero želi biti imenovana, in enotno matično številko ob-
čana (EMŠO). Oseba te podatke in dokazila o izpolnjevanju 
pogojev iz prejšnjega odstavka posreduje za potrebe postopka 
imenovanja, naknadnega preverjanja izpolnjevanja pogojev in 
postopka razrešitve.

Ni osebnostno primeren za delo izvedenca, kdor se je ali 
se obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja 
utemeljeno sklepati, da izvedenskega dela ne bo opravljal 
pošteno in vestno.

Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izvedenca 
oseba, ki ima visoko, višjo ali srednjo strokovno izobrazbo s 
področij, kjer primanjkuje sodnih izvedencev in ni kandidatov 
z ustrezno univerzitetno izobrazbo, prav tako je lahko izjemo-
ma imenovana za sodnega izvedenca oseba, ki ne izpolnjuje 
pogoja iz šeste točke prvega odstavka tega člena, če gre 
za priznanega strokovnjaka s specialističnim, magistrskim ali 
doktorskim naslovom, vendar le za področja, kjer primanjkuje 
sodnih izvedencev.

Zaradi ugotavljanja pogoja strokovnega znanja in praktič-
nih sposobnosti za opravljanje izvedenskega dela minister, pri-
stojen za pravosodje, zahteva od kandidata predložitev mnenja 
ustreznega državnega organa, zavoda oziroma strokovnega 
združenja ali druge institucije, lahko pa odredi tudi poseben 
preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnja-
kov s področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko 
delo. Člani komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno 
izobrazbo kot kandidat za sodnega izvedenca.

Sodni izvedenci in sodni cenilci so se dolžni strokov-
no izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji 
in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih 
in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni 
organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. Mi-
nister, pristojen za pravosodje, lahko določi, da morajo sodni 
izvedenci iz posameznih strokovnih področjih v določenem 
roku opraviti posebne preizkuse znanja glede novih dognanj in 
metod dela v stroki. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu, ali 
preizkusa ne opravi, se razreši.

Vsebino in način opravljanja preizkusa strokovnosti in 
posebnega preizkusa znanja predpiše minister, pristojen za 
pravosodje.

88. člen
Sodni izvedenci so imenovani z dnem, ko pred ministrom, 

pristojnim za pravosodje, izrečejo naslednjo prisego: »Prise-
gam pri svoji časti, da bom izvedensko delo opravljal-a po svoji 
vesti, nepristransko, v skladu s pravili znanosti in strokovnega 
znanja in da bom podajal-a svoje izvide in mnenja natančno 
in popolno.«.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, za odločanje in vode-
nje postopkov po tem zakonu in za zagotavljanje pravne varno-
sti v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi upravlja 
imenik sodnih izvedencev, ki obsega naslednje podatke: oseb-
no ime, znanstveni ali strokovni naslov, strokovno področje, za 
katero je sodni izvedenec imenovan, datum imenovanja, poklic, 
datum in kraj rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO), 
poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kontaktno številko tele-
fona, kontaktno številko telefaksa, kontaktni naslov elektronske 
pošte in podatke o zaposlitvi ali drugem statusu.

Imenik sodnih izvedencev je za pravno varnost, delovanje 
sodišč in drugih državnih organov v sodnih in drugih postop-
kih ter informiranje strank javen v delu, ki obsega naslednje 
podatke: osebno ime sodnega izvedenca, znanstveni ali stro-
kovni naslov, poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kontaktno 
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številko telefona, številko telefaksa, naslov elektronske pošte 
in strokovno področje, za katero je imenovan za izvedenca. 
Javni del imenika se lahko objavi na spletni strani ministrstva, 
pristojnega za pravosodje.

Za potrebe posodabljanja imenika sodnih izvedencev ter 
vodenja ali odločanja v postopkih po tem zakonu ali drugih 
zakonih lahko ministrstvo, pristojno za pravosodje, pridobiva in 
obdeluje podatek o stalnem in začasnem prebivališču sodnega 
izvedenca od upravljavca centralnega registra prebivalstva 
vsakih šest mesecev ali, če obstaja sum, da sodni izvede-
nec ministrstvu ni posredoval točnega podatka. Za namene iz 
prejšnjega stavka lahko ministrstvo, pristojno za pravosodje, 
podatek o vpisu sodnega izvedenca v kazensko evidenco ali iz-
pisu sodnega izvedenca iz nje glede kaznivih dejanj iz 4. točke 
prvega odstavka 87. člena tega zakona pridobi od upravljavca 
kazenske evidence in ga obdeluje za ta namen. Za namene 
iz prvega stavka tega odstavka lahko ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, pridobiva in obdeluje podatek o datumu smrti 
sodnega izvedenca od upravljavca matičnega registra.

Za namene iz prejšnjega odstavka je sodni izvedenec 
dolžan pisno ali po elektronski poti sporočiti ministrstvu, pri-
stojnemu za pravosodje, vsako spremembo podatkov o po-
štnem naslovu, na katerem je dosegljiv, naslovu stalnega ali 
začasnega prebivališča, kontaktni telefonski številki oziroma 
kontaktni številki telefaksa ali naslovu elektronske pošte. Sodni 
izvedenec je tudi za to dolžan posredovati pisno izjavo, da so 
vsi podatki iz prvega in drugega odstavka 87. člena tega zako-
na točni, oziroma podatke, ki so spremenjeni, in sicer do konca 
prvega meseca v koledarskem letu.

Če sodni izvedenec ne posreduje pisne izjave v roku iz 
drugega stavka prejšnjega odstavka, ga ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, izbriše iz tistega imenika, ki je objavljen na sple-
tni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, in se ponovno 
vpiše v ta imenik po posredovanju zahtevane izjave.

89. člen
Minister, pristojen za pravosodje, razreši sodnega izve-

denca:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka 

84. člena tega zakona ali pogojev iz prvega odstavka 87. čle-
na tega zakona;

3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno;
4. če ravna v nasprotju z določilom 85. člena tega zako-

na;
5. če se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, ki bi lahko vpli-

vala na objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje 
te funkcije.

Nezdružljivost opravljanja pridobitne dejavnosti s sodnim 
izvedeništvom ugotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje.

90. člen
Sodni izvedenec ima pravico do nagrade za svoje izve-

densko delo in pravico do povrnitve stroškov, ki jih je imel v 
zvezi z izvedenskim delom.

91. člen
Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše 

način imenovanja in razrešitve sodnih izvedencev ter tarifo za 
plačevanje storitev po prejšnjem členu.

92. člen
Določbe 87. do 91. člena tega zakona se smiselno upora-

bljajo za sodne cenilce, določbe drugega odstavka 87. člena, 
drugega do šestega odstavka 88. člena ter 89. do 91. člena 
tega zakona, razen 5. točke prvega odstavka 89. člena, pa za 
sodne tolmače.

93. člen
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg 

izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. čle-

na tega zakona uspešno opravil preizkus znanja za sodnega 
tolmača.

Izjemoma je lahko imenovana za sodnega tolmača oseba 
z izobrazbo, nižjo od zahtevane, če obvlada tuj jezik, za kate-
rega primanjkuje sodnih tolmačev, ker gre za tuj jezik, ki se v 
postopkih pred državnimi organi Republike Slovenije redko 
uporablja.

Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz prvega 
odstavka tega člena ter način poslovanja sodnega tolmača, ka-
dar posluje po določbi tretjega odstavka 84. člena tega zakona, 
predpiše minister, pristojen za pravosodje.

94. člen
Sodni tolmač izreče pred ministrom, pristojnim za pra-

vosodje, naslednjo prisego: »Prisegam, da bom svoje delo 
kot sodni tolmač opravljal-a vestno, natančno in po svojem 
najboljšem znanju.«.

95. člen
Če je zoper sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma 

sodnega tolmača uveden kazenski postopek zaradi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je mo-
goče izreči kazen zapora več kot dve leti, minister, pristojen za 
pravosodje, sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu oziroma 
sodnemu tolmaču začasno prepove opravljati delo iz 84. člena 
tega zakona.

Začasna prepoved traja do pravnomočnosti odločbe, s 
katero se konča kazenski postopek.

Zoper odločbo o začasni prepovedi opravljanja dela je do-
voljeno sprožiti upravni spor v osmih dneh od njene vročitve.

96. člen
Sredstva za plačilo stroškov in povračilo stroškov sodnih 

izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev zagota-
vlja država v predračunu sodišča, če tako določa zakon.

Zakon določa, v katerih primerih in katera stranka ali drug 
udeleženec v postopku je dolžan povrniti sredstva, izplačana 
na podlagi prejšnjega odstavka.

DRUGI DEL

1. poglavje: Vrste in pristojnosti sodišč

97. člen
Sodno oblast izvajajo v Republiki Sloveniji sodniki na 

sodiščih iz prvega odstavka 98. člena tega zakona (sodišča s 
splošno pristojnostjo).

Na sodiščih, ustanovljenih za zadeve z določenih pravnih 
področij, se izvaja sodna oblast v okviru pristojnosti, ki je z 
zakonom izrecno določena (specializirana sodišča).

98. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. okrajna sodišča,
2. okrožna sodišča,
3. višja sodišča,
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: Vrhovno sodišče).
Specializirana sodišča, ustanovljena s posebnim zako-

nom, imajo, če zakon ne določa drugače:
1. položaj okrožnega sodišča tista sodišča prve stopnje, 

katerih pritožbena stopnja je specializirano višje sodišče;
2. položaj višjega sodišča tista sodišča druge stopnje, ki 

odločajo o pritožbah zoper odločbe specializiranih sodišč prve 
stopnje;

3. položaj višjega sodišča tista sodišča prve stopnje, ka-
terih pritožbena stopnja je Vrhovno sodišče.
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99. člen
Okrajna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera 

je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen 
v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih 
s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega 
obveščanja;

2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih de-
janj iz prejšnje točke;

3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na 

prvi stopnji:
1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem 

postopku;
2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah, če zakon 

ne določa drugače, ter za vodenje zemljiške knjige;
3. v zadevah izvršbe in zavarovanja, če zakon ne določa 

drugače;
III. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar 

tako določa zakon;
IV. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po 

zakonu pristojno drugo sodišče, in za opravljanje mednarodne 
pravne pomoči v zadevah o prekrških.

99.a člen
Za odločanje o predlogih za izvršbo na podlagi verodo-

stojne listine in o ugovorih zoper sklep o izvršbi na podlagi ve-
rodostojne listine je na prvi stopnji krajevno izključno pristojno 
Okrajno sodišče v Ljubljani.

100. člen
Pri okrajnem sodišču vodi postopek in sodi oziroma odlo-

ča sodnik posameznik.

101. člen
Okrožna sodišča so pristojna:
I. v kazenskih zadevah:
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera 

niso pristojna okrajna sodišča;
2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj 

glede kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi 

stopnji o kaznivih dejanjih mladoletnikov;
4. za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe 

tujega sodišča;
5. za izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter 

za izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč;
6. za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice 

in temeljne svoboščine;
7. za odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v ka-

zenskih zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč);
8. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
9. za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilne-

ga ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad priporniki;
II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na 

prvi stopnji:
1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem 

postopku;
2. o priznanju tujih sodnih odločb;
3. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, 

kadar je v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
4. v sporih o pravicah intelektualne lastnine;
5. o predlogih za izdajo začasnih odredb vloženih pred 

začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v 
gospodarskih sporih, oziroma zadevah, v katerih je dogovor-
jena arbitražna pristojnost ter o predlogih za izdajo začasnih 
odredb v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino;

6. v nepravdnih postopkih o zadevah, za katere tako 
določa zakon;

III.za vodenje sodnega registra;
IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če 

tako določa zakon;
V. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke 

I. do IV. in za opravljanje mednarodne pravne pomoči, če zakon 
za posamezne vrste zadev ne določa drugače.

102. člen
V zadevah iz prejšnjega člena vodi postopek in sodi 

oziroma odloča sodnik posameznik, razen če zakon določa, 
da sodi senat.

Kadar zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena 
odloča senat, le-tega sestavljajo sodnik kot predsednik senata 
in dva sodnika porotnika kot člana senata, če zakon ne določa 
drugače.

Kadar zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena 
odloča petčlanski senat, le-tega sestavljajo en sodnik kot pred-
sednik senata ter en sodnik in trije sodniki porotniki kot člani 
senata, če zakon ne določa drugače.

103. člen
Okrožno sodišče, katerega sodno območje obsega 

tudi teritorialno morje Republike Slovenije, je poleg zadev iz 
101. člena tega zakona pristojno za sojenje oziroma odločanje 
na prvi stopnji v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo 
po morju ter sporih, v katerih se uporablja pomorsko pravo, v 
sporih glede izkoriščanja morja in morskega dna ter za odloča-
nje o vpisih v register ladij.

Za odločanje v sporih o pravicah intelektualne lastnine 
je na prvi stopnji krajevno izključno pristojno Okrožno sodišče 
v Ljubljani, razen za spore med delodajalci in delavci v zvezi 
z izumi, oblikami teles, slikami, risbami in tehničnimi izboljša-
vami.

(Opomba: glej tudi 992. člen PZ)

104. člen
Višja sodišča so pristojna:
1. za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pri-

tožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega 
območja;

2. za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi ozi-
roma okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o 
prenosu pristojnosti na drugo okrajno oziroma okrožno sodišče 
s svojega območja;

3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

105. člen
Višje sodišče sodi oziroma odloča v zadevah iz 1. in 

2. točke prejšnjega člena v senatu, ki ga sestavlja en sodnik 
kot predsednik senata, sodnik – poročevalec in sodnik – član 
senata.

V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča sodnik 
posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta 
sestavljen po določbi prejšnjega odstavka.

105.a člen
Predsednik skupno neposredno višjega sodišča lahko na 

predlog predsednika sodišča, ki ima sodne zaostanke, odloči, 
da se pristojnost za sojenje v določenem številu zadev prene-
se na drugo manj obremenjeno stvarno pristojno sodišče na 
svojem območju.

Predsednik sodišča, ki odloči o prenosu pristojnosti, do-
loči število in vrsto zadev, ki bodo prenesene, ter pravila za 
izbiro zadev.

Po določbah prvega in drugega odstavka tega člena ni 
mogoče prenesti pristojnosti za sojenje v zadevah, za katere 
zakon določa izključno krajevno pristojnost ali če obstaja spo-
razum strank o krajevni pristojnosti.
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106. člen
Vrhovno sodišče je pristojno:
1. za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih 

in računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon 
določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje;

2. za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe 
sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o pritož-
bah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere tako določa 
zakon;

3. za sojenje na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih 
zoper odločbe sodišč druge stopnje;

4. za odločanje o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe 
sodišč, razen v primerih, ko je za odločanje o izrednem prav-
nem sredstvu pristojno drugo sodišče;

5. za odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodi-
šči, razen v primerih, ko zakon določa, da je za odločanje o 
takšnem sporu pristojno drugo sodišče;

6. za odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih 
določa zakon;

7. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
O predlogih za dopustitev kontrole pisem in drugih pošiljk 

ter nadzorovanje in snemanje telekomunikacij in nadzorovanje 
telekomunikacij z izpisom telekomunikacijskega prometa v Re-
publiki Sloveniji odloča predsednik Vrhovnega sodišča Republi-
ke Slovenije oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik.

107. člen
Vrhovno sodišče odloča v senatu treh sodnikov, v senatu 

petih sodnikov pa, kadar zakon tako določa.
O pravnem sredstvu zoper odločbo iz prejšnjega odstav-

ka, izdano v senatu petih sodnikov, odloča Vrhovno sodišče v 
senatu sedmih sodnikov, sicer pa v senatu petih sodnikov.

Za sestavo senata Vrhovnega sodišča se smiselno upora-
blja določba prvega odstavka 105. člena tega zakona.

108. člen
Vrhovno sodišče vodi evidenco sodne prakse sodišč 

Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih 
sodišč.

109. člen
Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije vsako leto javno 

objavi poročilo o delu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
v preteklem letu, v katerem oceni izvajanje sodne oblasti.

110. člen
Občna seja Vrhovnega sodišča:
1. sprejema načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki so 

pomembna za enotno uporabo zakonov;
2. sprejema pravna mnenja o vprašanjih sodne prakse;
3. odloča o pobudah za izdajo ali spremembo zakona;
4. določa način spremljanja sodne prakse na sodiščih;
5. opravlja druge zadeve iz pristojnosti Vrhovnega sodi-

šča, če zakon tako določa.
Pravna mnenja iz prejšnjega odstavka so obvezna za 

senate Vrhovnega sodišča in se lahko spremenijo samo na 
novi občni seji.

111. člen
Občno sejo sestavljajo vsi sodniki Vrhovnega sodišča. 

Občna seja veljavno sklepa, če sta navzoči najmanj dve tretjini 
sodnikov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh sodni-
kov Vrhovnega sodišča in večina sodnikov oddelka, v katerega 
delovno področje sodi obravnavano vprašanje.

Občno sejo skliče predsednik Vrhovnega sodišča. Vo-
denje in način dela občne seje uredi poslovnik, ki je veljavno 
sprejet, če zanj glasujeta najmanj dve tretjini sodnikov Vrhov-
nega sodišča. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Obravnavanje in sprejem načelnega pravnega mnenja 
oziroma pravnega mnenja lahko predlaga oddelek Vrhovne-
ga sodišča, v katerega pravno področje sodi vprašanje, na 
katero naj se nanaša načelno pravno mnenje oziroma pravno 
mnenje.

Predlog iz prejšnjega odstavka sprejme oddelek z večino 
glasov sodnikov tega oddelka.

2. poglavje: Izvrševanje odločb ustavnega sodišča  
in odločb mednarodnih sodišč

112. člen
Če je pravnomočna sodba ali druga sodna odločba spre-

menjena z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
izdano na podlagi ustavne pritožbe, jo sodišče izvrši v skladu 
z odločbo ustavnega sodišča.

113. člen
Odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice izvrši 

pristojno sodišče Republike Slovenije neposredno samo, če 
tako določa ratificirana mednarodna pogodba, ali če tako dolo-
ča zakon, ki ureja sodni postopek.

113.a člen
Kadar je odločba sodišča odvisna od rešitve predhodnega 

vprašanja glede razlage oziroma glede veljavnosti ali razlage 
prava Evropskih skupnosti, lahko sodišče izda sklep, s katerim 
predhodno vprašanje odstopi v odločanje Sodišču Evropskih 
skupnosti, v skladu z mednarodno pogodbo, s katero Repu-
blika Slovenija prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na 
institucije Evropske unije.

Kadar je odločba Vrhovnega sodišča ali odločba drugega 
sodišča, zoper katero stranke v postopku ne morejo vložiti re-
dnega ali izrednega pravnega sredstva, odvisna od predhodne 
rešitve vprašanja glede razlage oziroma glede veljavnosti ali 
razlage prava Evropskih skupnosti, je Vrhovno sodišče oziroma 
drugo sodišče dolžno izdati sklep, v skladu z mednarodno po-
godbo iz prejšnjega odstavka, s katerim predhodno vprašanje 
odstopi v odločanje Sodišču Evropskih skupnosti.

Postopek v zadevi, kjer je bil vložen predlog iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena, sodišče s sklepom iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena prekine do prejema predhodne 
odločbe, s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja prekini-
tev postopka v zadevi, o kateri sodišče odloča. Zoper sklep o 
prekinitvi ni dovoljeno vložiti rednega ali izrednega pravnega 
sredstva.

Če je sodišče predhodno vprašanje odstopilo v odločanje 
Sodišču Evropskih skupnosti, sme s smiselno uporabo določb 
zakona, ki ureja postopek v zadevi, o kateri sodišče odloča, do 
prejema odločbe o tem vprašanju opravljati samo tista proce-
sna dejanja in sprejemati samo tiste odločitve, ki ne dopuščajo 
nobenega odlašanja, če niso vezane na vprašanja, zaradi 
katerih je sodišče zaprosilo za predhodno odločanje, ali če ne 
urejajo dokončno pravnega razmerja.

Če sodišče ne sme več uporabljati določbe, ki je bila ra-
zlog za njegov odstop predhodnega vprašanja, in če predhodna 
odločba Sodišča Evropskih skupnosti še ni bila sprejeta, mora 
odstopljeno predhodno vprašanje brez odlašanja umakniti, ra-
zen, če obstajajo zakonski razlogi za nadaljevanje postopka.

Predhodna odločba Sodišča Evropskih skupnosti je za 
sodišče obvezujoča.

Sodišča posredujejo izvod predhodnega vprašanja in od-
ločbe Sodišča Evropskih skupnosti o predhodnem vprašanju 
brez odlašanja v vednost Vrhovnemu sodišču.
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TRETJI DEL

1. poglavje: Organizacija okrajnih in okrožnih sodišč

114. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Okrajno sodišče v Ajdovščini s sedežem v Ajdovščini 

– za območje sodnega okraja Ajdovščina,
2. Okrajno sodišče v Brežicah s sedežem v Brežicah – za 

območje sodnega okraja Brežice,
3. Okrajno sodišče v Celju s sedežem v Celju – za obmo-

čje sodnih okrajev Celje in Laško,
4. Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem v Cerknici – za 

območje sodnega okraja Cerknica,
5. Okrajno sodišče v Črnomlju s sedežem v Črnomlju – za 

območje sodnih okrajev Črnomelj in Metlika,
6. Okrajno sodišče v Domžalah s sedežem v Domžalah 

– za območje sodnega okraja Domžale,
7. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni s sedežem v Gornji 

Radgoni – za območje sodnega okraja Gornja Radgona,
8. Okrajno sodišče v Grosupljem s sedežem v Grosupljem 

– za območje sodnega okraja Grosuplje,
9. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici s sedežem v Ilirski 

Bistrici – za območje sodnega okraja Ilirska Bistrica,
10. Okrajno sodišče v Idriji s sedežem v Idriji – za obmo-

čje sodnega okraja Idrija,
11. Okrajno sodišče na Jesenicah s sedežem na Jeseni-

cah – za območje sodnega okraja Jesenice,
12. Okrajno sodišče v Kamniku s sedežem v Kamniku 

– za območje sodnega okraja Kamnik,
13. Okrajno sodišče v Kočevju s sedežem v Kočevju – za 

območje sodnih okrajev Kočevje in Ribnica,
14. Okrajno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru – za 

območje sodnega okraja Koper,
15. Okrajno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju – za 

območje sodnih okrajev Kranj in Tržič,
16. Okrajno sodišče v Krškem s sedežem v Krškem – za 

območje sodnega okraja Krško,
17. Okrajno sodišče v Lenartu s sedežem v Lenartu – za 

območje sodnega okraja Lenart,
18. Okrajno sodišče v Lendavi s sedežem v Lendavi – za 

območje sodnega okraja Lendava,
19. Okrajno sodišče v Litiji s sedežem v Litiji – za območje 

sodnega okraja Litija,
20. Okrajno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani 

– za območje sodnih okrajev Ljubljana Bežigrad, Ljubljana 
Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana 
Vič-Rudnik,

21. Okrajno sodišče v Ljutomeru – za območje sodnega 
okraja Ljutomer,

22. Okrajno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru 
– za območje sodnih okrajev Maribor, Pesnica in Ruše,

23. Okrajno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski 
Soboti – za območje sodnega okraja Murska Sobota,

24. Okrajno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici 
– za območje sodnega okraja Nova Gorica,

25. Okrajno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem 
mestu – za območje sodnega okraja Novo mesto,

26. Okrajno sodišče v Ormožu s sedežem v Ormožu – za 
območje sodnega okraja Ormož,

27. Okrajno sodišče v Piranu s sedežem v Piranu – za 
območje sodnih okrajev Izola in Piran,

28. Okrajno sodišče v Postojni s sedežem v Postojni – za 
območje sodnega okraja Postojna,

29. Okrajno sodišče na Ptuju s sedežem na Ptuju – za 
območje sodnega okraja Ptuj,

30. Okrajno sodišče v Radovljici s sedežem v Radovljici 
– za območje sodnega okraja Radovljica,

31. Okrajno sodišče v Sevnici s sedežem v Sevnici – za 
območje sodnega okraja Sevnica,

32. Okrajno sodišče v Sežani s sedežem v Sežani – za 
območje sodnega okraja Sežana,

33. Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici s sedežem v 
Slovenski Bistrici – za območje sodnega okraja Slovenska 
Bistrica,

34. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu s sedežem v Slo-
venj Gradcu – za območje sodnih okrajev Dravograd, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec,

35. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah s sedežem v 
Slovenskih Konjicah – za območje sodnega okraja Slovenske 
Konjice,

36. Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju s sedežem v 
Šentjurju pri Celju – za območje sodnega okraja Šentjur pri 
Celju,

37. Okrajno sodišče v Škofji Loki s sedežem v Škofji Loki 
– za območje sodnega okraja Škofja Loka,

38. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah s sedežem v 
Šmarju pri Jelšah – za območje sodnega okraja Šmarje pri 
Jelšah,

39. Okrajno sodišče v Tolminu s sedežem v Tolminu – za 
območje sodnega okraja Tolmin,

40. Okrajno sodišče v Trbovljah s sedežem v Trbovljah 
– za območje sodnih okrajev Hrastnik, Trbovlje in Zagorje,

41. Okrajno sodišče v Trebnjem s sedežem v Trebnjem 
– za območje sodnega okraja Trebnje,

42. Okrajno sodišče v Velenju s sedežem v Velenju – za 
območje sodnih okrajev Mozirje in Velenje,

43. Okrajno sodišče na Vrhniki s sedežem na Vrhniki – za 
območje sodnih okrajev Logatec in Vrhnika,

44. Okrajno sodišče v Žalcu s sedežem v Žalcu – za ob-
močje sodnega okraja Žalec.

Za območje sodnega okraja se šteje po tem zakonu ob-
močje občine, določeno z zakonom o postopku za ustanovitev, 
združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih 
občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni 
list RS, št. 30/90).

Za območje sodnega okraja Koper se šteje po tem za-
konu tudi teritorialno morje Republike Slovenije in vsa plovila, 
registrirana v Republiki Sloveniji, ko se nahajajo v mednarodnih 
vodah.

115. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Okrožno sodišče v Celju s sedežem v Celju – za obmo-

čje sodnega okrožja Celje,
2. Okrožno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru – za 

območje sodnega okrožja Koper,
3. Okrožno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju – za 

območje sodnega okrožja Kranj,
4. Okrožno sodišče v Krškem s sedežem v Krškem – za 

območje sodnega okrožja Krško,
5. Okrožno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani – za 

območje sodnega okrožja Ljubljana,
6. Okrožno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru 

– za območje sodnega okrožja Maribor,
7. Okrožno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski 

Soboti – za območje sodnega okrožja Murska Sobota,
8. Okrožno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici 

– za območje sodnega okrožja Nova Gorica,
9. Okrožno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem 

mestu – za območje sodnega okrožja Novo mesto,
10. Okrožno sodišče na Ptuju s sedežem na Ptuju – za 

območje sodnega okrožja Ptuj;
11. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu s sedežem v Slo-

venj Gradcu – za območje sodnega okrožja Slovenj Gradec.
Za območje sodnega okrožja po tem zakonu se šteje ob-

močje, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot obmo-
čje temeljnega sodišča po 26. členu zakona o rednih sodiščih 
(Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in 
Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne določa drugače.
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Za območje sodnega okrožja Maribor se šteje območje, 
ki je po prejšnjem odstavku določeno za območje Temeljnega 
sodišča v Mariboru, razen območja občin Ptuj in Ormož, ki 
se šteje za območje sodnega okrožja Ptuj, in razen območja 
občin Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slo-
venj Gradec, ki se šteje za območje sodnega okrožja Slovenj 
Gradec.

Za območje sodnega okrožja Novo mesto se šteje obmo-
čje, ki je po drugem odstavku tega člena določeno za območje 
Temeljnega sodišča v Novem mestu, razen območja občin 
Brežice, Krško in Sevnica, ki se šteje za območje sodnega 
okrožja Krško.

Za območje sodnega okrožja Koper se šteje tudi terito-
rialno morje in plovila po določbi tretjega odstavka prejšnjega 
člena.

116. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Višje sodišče v Celju s sedežem v Celju,
2. Višje sodišče v Kopru s sedežem v Kopru,
3. Višje sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani,
4. Višje sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru.
Za območje Višjega sodišča v Celju se šteje sodno okrož-

je Celje, za območje Višjega sodišča v Kopru se štejeta sodni 
okrožji Koper in Nova Gorica, za območje Višjega sodišča v 
Ljubljani se štejejo sodna okrožja Kranj, Krško, Ljubljana in 
Novo mesto, za območje Višjega sodišča v Mariboru pa sodna 
okrožja Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec.

117. člen
Vrhovno sodišče ima sedež v Ljubljani.

Zakon o sodiščih – ZS (Uradni list RS, št. 19/94) vse-
buje naslednje prehodne in končne določbe:

2. poglavje: Prehodne in končne določbe

1. oddelek: Posebne določbe za prve volitve članov 
sodnega sveta izmed sodnikov in prve volitve članov 

personalnih svetov

118. člen
Prve volitve članov sodnega sveta morajo biti razpisane 

petnajst dni po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbah 3. poglavja prvega dela 

tega zakona, kolikor ni s temi posebnimi določbami drugače 
določeno.

119. člen
Pravico voliti in biti voljeni v sodni svet imajo sodniki, ki na 

dan volitev opravljajo sodniško funkcijo na sodiščih v Republiki 
Sloveniji in so vpisani v začasni sodniški volilni imenik, ki ga 
sestavi ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Glede pravice vpogleda in pravice zahtevati popravo ime-
nika iz prejšnjega odstavka se uporablja določba 23. člena 
tega zakona.

Enega člana sodnega sveta volijo sodniki Vrhovnega so-
dišča, enega člana sodniki višjih sodišč in Sodišča združenega 
dela Republike Slovenije, dva člana sodniki temeljnih sodišč in 
sodišč združenega dela prve stopnje. Dva člana sodnega sveta 
volijo vsi sodniki iz prvega odstavka tega člena.

120. člen
Prve volitve članov personalnih svetov morajo biti razpi-

sane v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbi 35. člena tega zakona, 

kolikor ni s temi posebnimi določbami drugače določeno.
V personalne svete temeljnih sodišč, ki imajo več kot 

petdeset sodnikov, izvolijo sodniki, ki na dan volitev opravljajo 
sodniško funkcijo na temeljnih sodiščih, izmed sebe šest sodni-
kov, sodniki drugih temeljnih sodišč pa štiri sodnike.

Prve volitve članov personalnih svetov sodišč združenega 
dela prve stopnje se razpišejo z dnem, ko pričnejo z delom 
delovna in socialna sodišča.

Do konstituiranja personalnih svetov po prejšnjem odstav-
ku opravljajo funkcijo personalnih svetov sodniki teh sodišč na 
zboru sodnikov.

121. člen
Sodni svet, izvoljen po določbah tega zakona, se konsti-

tuira na prvi seji sodnega sveta, ki jo skliče predsednik doteda-
njega sodnega sveta v petnajstih dneh po izvolitvi vseh članov 
sodnega sveta po določbah tega zakona.

Do izvolitve predsednika sodnega sveta vodi delo sodne-
ga sveta najstarejši izvoljeni član sodnega sveta.

Če sodni svet iz prvega odstavka tega člena ni konstitui-
ran do 29. marca 1994, se do njegovega konstituiranja podaljša 
mandat članom sodnega sveta, imenovanim po določbah za-
kona o rednih sodiščih.

2. oddelek: Prehodne in končna določba

122. člen
Okrožna in okrajna sodišča, ustanovljena s tem zakonom, 

začnejo z delom 1. januarja 1995.
Višja sodišča nadaljujejo z delom 1. januarja 1995 s pri-

stojnostmi, ki jih imajo po tem zakonu.
Vrhovno sodišče nadaljuje z delom 1. januarja 1995 s 

pristojnostmi, ki jih ima po ustavi in zakonu.
Do uveljavitve spremembe sistema kaznivih ravnanj so 

okrožna sodišča pristojna za sojenje na prvi stopnji o gospo-
darskih prestopkih.

Do zagotovitve materialnih pogojev za delo v Cerknici 
deluje Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem na Rakeku.

123. člen
S 1. januarjem 1995 prevzamejo okrožna sodišča vse 

zadeve temeljnih in višjih sodišč, za katere so stvarno pristojna 
po tem ali drugem zakonu.

S 1. januarjem 1995 prevzamejo okrajna sodišča vse 
zadeve temeljnih sodišč, za katere so stvarno pristojna po tem 
zakonu.

Arhive nekdanjih okrožnih sodišč prevzamejo okrožna 
sodišča iz tega zakona, arhive nekdanjih občinskih sodišč pa 
okrajna sodišča.

Podrobnejša navodila o načinu prevzema zadev in arhi-
vov izda minister, pristojen za pravosodje.

124. člen
Sodniki temeljnih sodišč nadaljujejo z delom do izvolitve v 

trajno sodniško funkcijo oziroma do izteka mandata na okrajnih 
oziroma okrožnih sodiščih.

Sodnike iz prejšnjega odstavka razporedi na delo na 
okrožna oziroma okrajna sodišča sodni svet. Pri razporejanju 
upošteva praviloma naslednje:

1. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega 
zakona delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost 
okrajnih sodišč, razporedi na okrajna sodišča,

2. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega 
zakona delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost 
okrožnih sodišč, razporedi na okrožna sodišča,

3. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega 
zakona delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo deloma 
v pristojnost okrajnih, deloma v pristojnost okrožnih sodišč, 
razporedi na okrajna ali na okrožna sodišča v sorazmerju s 
številom določenih sodniških mest v teh sodiščih ter v soraz-
merju z njihovo starostjo in dolžino dosedanjega opravljanja 
sodniške funkcije.

Razporeditev iz prejšnjega odstavka se opravi v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje do 
1. decembra 1994.
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125. člen
Po 31. decembru 1994 nadaljujejo personalni sveti temelj-

nih sodišč z delom kot personalni sveti okrožnih sodišč.

126. člen
Do imenovanja sodnikov porotnikov po določbah tega 

zakona opravljajo dolžnost sodnikov porotnikov pri okrožnih 
sodiščih sodniki porotniki, ki so ob uveljavitvi tega zakona opra-
vljali dolžnost sodnikov porotnikov pri temeljnih sodiščih.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha dolžnost sodni-
kom porotnikom pri višjih in Vrhovnem sodišču.

127. člen
Strokovne in administrativno-tehnične delavce temelj-

nih sodišč prevzamejo v delovno razmerje okrožna oziroma 
okrajna sodišča v sorazmerju z obsegom nanje prenesenih 
pristojnosti.

Prevzem delavcev iz prejšnjega odstavka se opravi po 
navodilih, ki jih izda minister, pristojen za pravosodje.

128. člen
Poslovni prostori, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona v 

uporabi temeljnih sodišč, postanejo last Republike Slovenije.
Poslovne prostore iz prejšnjega odstavka prevzamejo v 

uporabo okrožna oziroma okrajna sodišča, ustanovljena s tem 
zakonom, v skladu z navodili, ki jih izda minister, pristojen za 
pravosodje.

129. člen
Navodila iz četrtega odstavka 123., drugega odstavka 

127. in drugega odstavka 128. člena tega zakona izda minister, 
pristojen za pravosodje, ko dobi mnenje predsednikov rednih 
sodišč in sodnega sveta.

130. člen
Sodni red predpiše minister, pristojen za pravosodje, naj-

kasneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje sodnega reda se za poslovanje sodišč upora-

bljajo določbe poslovnika za redna sodišča (Uradni list SRS, št. 
26/78, 20/88 in 2/89), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

131. člen
Dokler ni oblikovana strokovna služba sodnega sveta po 

določbah tega zakona, opravlja strokovno in administrativno 
delo za sodni svet ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Dokler ministrstvo, pristojno za pravosodje, opravlja dela 
iz prejšnjega odstavka, se sredstva za delo sodnega sveta 
zagotavljajo v proračunu v okviru predračuna sredstev ministr-
stva, pristojnega za pravosodje.

132. člen
Predsedniki sodišč po določbah tega zakona morajo biti 

imenovani najkasneje do 31. decembra 1994. Za predsednika 
sodišča je lahko imenovan samo sodnik, ki je po določbah 
zakona izvoljen v trajno sodniško funkcijo.

Do imenovanja predsednikov sodišč po prejšnjem odstav-
ku opravljajo funkcijo predsednikov predsedniki rednih sodišč, 
izvoljeni po dosedanjih predpisih.

Če predsedniki okrajnih in okrožnih sodišč niso imenovani 
do roka iz prvega odstavka tega člena, opravljajo funkcijo pred-
sednikov okrožnih sodišč predsedniki temeljnih sodišč, funkcijo 
predstojnikov okrajnih sodišč pa vodje enot, ki so to funkcijo 
opravljali ob uveljavitvi tega zakona.

133. člen
Stalni sodni izvedenci in stalni sodni cenilci, imenovani 

po dosedanjih predpisih, nadaljujejo z delom po določbah tega 
zakona kot sodni izvedenci in sodni cenilci, imenovani za ob-
močje Republike Slovenije.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, v roku treh mesecev 
po uveljavitvi tega zakona vzpostavi imenik sodnih izvedencev 
in sodnih cenilcev.

Stalni sodni tolmači, imenovani po dosedanjih predpisih, 
nadaljujejo z delom kot sodni tolmači po določbah tega zako-
na.

134. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 

rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 
41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90), razen določb o organi-
zaciji in pristojnosti temeljnih in višjih sodišč, ki prenehajo veljati 
1. januarja 1995, in določb o razrešitvi sodnika, ki prenehajo 
veljati z dnem izteka mandatov sodnikov, ki sodniško funkcijo 
opravljajo ob uveljavitvi tega zakona.

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 
določba 66. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva 
(Uradni list SFRJ, št. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 
57/89, 79/90, 84/90 in 20/91 v zvezi s 4. členom ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvi-
snosti Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-I) v delu, ki 
določa sestavo sodišča.

1. januarja 1995 se prenehajo uporabljati določbe zakona 
o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 
58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90 v zvezi s 4. členom ustav-
nega zakona iz prejšnjega odstavka) in zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90 
v zvezi s 4. členom ustavnega zakona iz prejšnjega odstavka) 
v delu, v katerem urejajo sestavo sodišča v nasprotju z določ-
bami tega zakona.

135. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodi-
ščih – ZS-A (Uradni list RS, št. 45/95) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodiščih 
– ZS-B (Uradni list RS, št. 38/99) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodi-
ščih – ZS-C (Uradni list RS, št. 28/2000) vsebuje naslednje 
prehodne in končno določbo:

49. člen
Dosedanji predstojniki okrajnih sodišč in njihovi name-

stniki opravljajo svojo funkcijo kot predsedniki sodišč in njihovi 
namestniki do izteka svojega mandata.

50. člen
Sodni izvedenci in sodni cenilci, imenovani do konca leta 

1995, morajo dokazila iz 39. člena tega zakona prvič predložiti 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Sodni izvedenci in sodni cenilci, imenovani po dosedanjih 
prepisih, ki ne izpolnjujejo pogojev glede zahtevane izobrazbe 
po tem zakonu, lahko nadaljujejo svoje delo ob izpolnjevanju 
obveznosti iz 39. člena tega zakona.
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51. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o so-
diščih – ZS-D (Uradni list RS, št. 73/04) spremenjen z 
Zakonom o spremembi Zakona o sodiščih – ZS-E (Uradni 
list RS, št. 72/05) vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Rok za ustanovitev CIP

36. člen
CIP in strokovni svet se ustanovita najkasneje do 31. de-

cembra 2006.

Preoblikovanje Centra za izobraževanje v pravosodju

37. člen
Z dnem začetka dela CIP-a po tem zakonu preneha z de-

lom Center za izobraževanje v pravosodju. Prevzem sredstev, 
pravic in obveznosti se uredi z aktom o ustanovitvi.

Izdaja predpisov

38. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonske akte 

iz drugega odstavka 38. člena, osmega odstavka 53.b člena 
in drugega odstavka 59. člena zakona v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

Sodni svet sprejme merila skladno z 28. členom zakona 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Do sprejema meril 
se uporabljajo merila, ki so veljala na dan uveljavitve tega 
zakona.

Začetek veljavnosti

39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembi Zakona o sodiščih – ZS-E (Uradni 
list RS, št. 72/05) vsebuje naslednje prehodne in končno 
določbo:

6. člen
V postopkih imenovanja predsednikov sodišč, ki so se za-

čeli pred uveljavitvijo tega zakona in je sodni svet do uveljavitve 
tega zakona ministru, pristojnemu za pravosodje, že poslal pre-
dlog po sedmem odstavku 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, predlog vrne sodnemu svetu, da izpe-
lje postopek v skladu s sedmim odstavkom 62. člena zakona.

7. člen
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati 1. ja-

nuarja 2006.

8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodi-
ščih – ZS-F (Uradni list RS, št. 127/06) vsebuje naslednji 
prehodno in končno določbo:

19. člen
Določba 12. člena tega zakona se začne uporabljati z 

dnem, ko so po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje, iz-
polnjeni pogoji za vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi 
verodostojne listine na predpisanih obrazcih.

20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

1350. Zakon o sodniški službi (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZSS-UPB3) 

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2007 
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o sodniški službi, 
ki obsega:

– Zakon o sodniški službi – ZSS (Uradni list RS, št. 19/94 
z dne 13. 4. 1994),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški 
službi – ZSS-A (Uradni list RS, št. 8/96 z dne 12. 2. 1996),

– Zakon o dopolnitvah Zakona o sodniški službi – ZSS-B 
(Uradni list RS, št. 24/98 z dne 27. 3. 1998),

– Zakon o spremembi Zakona o sodniški službi – ZSS-C 
(Uradni list RS, št. 48/01 z dne 13. 6. 2001),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški 
službi – ZSS-D (Uradni list RS, št. 67/02 z dne 26. 7. 2002),

– Zakon o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list 
RS, št. 2/04 z dne 15. 1. 2004),

– Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški 
službi – ZSS-E (Uradni list RS, št. 71/04 z dne 30. 6. 2004),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški 
službi – ZSS-F (Uradni list RS, št. 17//06 z dne 17. 2. 2006) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški 
službi – ZSS-G (Uradni list RS, št. 127/06 z dne 7. 12. 2006).

Št. 700-01/93-24/60
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EPA 1197-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Z A K O N
O SODNIŠKI SLUŽBI 

uradno prečiščeno besedilo 
(ZSS-UPB3)  

I. poglavje	
TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Sodnica oziroma sodnik (v nadaljnjem besedilu: sodnik), 

izvoljen v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga zagotavljajo 
ustava, zakon, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč in ta 
zakon.

Sodnik je v službenem razmerju z Republiko Slovenijo (v 
nadaljnjem besedilu: sodniška služba).
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1.a člen
Sodniška služba se na sodniškem mestu opravlja v sodni-

ških nazivih okrajni sodnik, okrožni sodnik, višji sodnik, vrhovni 
sodnik oziroma na položajih okrajni sodnik svetnik, okrožni 
sodnik svetnik, višji sodnik svetnik in vrhovni sodnik svetnik.

2. člen
Sodnik mora pri uresničevanju svojih pravic vselej ravnati 

tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja ter ugled 
sodniške službe.

Sodnik se mora posvečati svoji službi s polno predanostjo 
in izpolnjevati svoje obveznosti po svojih najboljših močeh.

3. člen
Sodnik ne sme opravljati funkcij ali dejavnosti, ki so po 

določbi ustave ali po določbah tega zakona nezdružljive s 
sodniško funkcijo.

4. člen
Sodniku so zagotovljene pravica do napredovanja, do 

izobraževanja, do plače in druge pravice, ki izhajajo iz sodniške 
službe, in nikomur ni dovoljeno vanje posegati, razen v primerih 
in po postopkih, ki so določeni z zakonom.

Sodnik, ki meni, da je bila kakorkoli prizadeta njegova 
neodvisnost, lahko sodnemu svetu predlaga, da odpravi kršitev. 
Če sodni svet ugotovi, da je predlog utemeljen, lahko kršitev 
glede na njeno naravo odpravi oziroma zahteva ali predlaga 
njeno odpravo ter objavi svojo ugotovitev.

Sodnik je lahko s svojo pisno privolitvijo trajno premeščen 
na drugo sodišče ali drug organ (premestitev) ali začasno do-
deljen na drugo sodišče ali drug organ (dodelitev).

Premestitev in dodelitev ne posegata v sodnikov položaj 
in sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na mestu, na katerega je 
imenovan.

Brez sodnikove privolitve je premestitev ali dodelitev do-
pustna samo v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

4.a člen
Glede sodnikovih pravic in dolžnosti v zvezi s sodniško 

službo, ki niso urejene s tem zakonom, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.

5. člen
Sodniku preneha funkcija v primerih in pod pogoji, ki jih 

določata ustava in ta zakon.

6. člen
V disciplinskih zadevah zoper sodnike odločajo disciplin-

ska sodišča.
Sodnika ni mogoče obtožiti pred disciplinskim sodiščem 

za mnenje, ki ga je dal pri odločanju v sodišču.

II. poglavje	
IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO IN IMENOVANJA 	

V SODNIŠKI SLUŽBI

1. oddelek
Pogoji za izvolitev sodnika in imenovanje na  

sodniško mesto

7. člen
Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje splošne po-

goje za izvolitev in posebne pogoje za izvolitev oziroma imeno-
vanje na sodniško mesto, ki jih določa ta zakon.

8. člen
Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje 

splošne pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada 

slovenski jezik,

2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 
zmožnost,

3. da je dopolnil 30 let starosti,
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 

univerzitetni diplomirani pravnik ali je končal enakovredno izo-
braževanje v tujini, priznano v skladu z Zakonom o priznavanju 
in vrednotenju izobraževanja,

5. da je opravil pravniški državni izpit,
6. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške 

funkcije.
Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije 

tisti, za katerega je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali 
obnašanja utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije ne bo 
opravljal strokovno, pošteno ali vestno ali da kot sodnik ne bo 
varoval sodniškega ugleda, nepristranskosti in neodvisnosti so-
jenja ali je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je po-
dan razlog za razrešitev sodnika (drugi odstavek 78. člena).

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodniki, 
ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v 
katerih so bile s sodbo kršene temeljne človekove pravice in 
svoboščine, po izteku svojega mandata ne izpolnjujejo pogojev 
za izvolitev v sodniško funkcijo.

9. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega 

člena, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodi-
šču (okrajni sodnik), če ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na 
pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu.

10. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. čle-

na tega zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na 
okrožnem sodišču (okrožni sodnik), če je uspešno opravljala 
sodniško funkcijo v trajanju najmanj treh let ali ima najmanj 
šest let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem 
pravniškem državnem izpitu.

11. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena 

tega zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na višjem 
sodišču (višji sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funk-
cijo v trajanju najmanj šest let ali ima najmanj devet let delov-
nih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem 
državnem izpitu.

Za višjega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni uči-
telj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona, če je izvoljen najmanj v naziv docenta.

12. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena 

tega zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na vr-
hovnem sodišču (vrhovni sodnik), če je uspešno opravljala 
sodniško funkcijo v trajanju najmanj 15 let ali ima najmanj 
20 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem 
pravniškem državnem izpitu.

Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni 
učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena 
tega zakona, če je izvoljen najmanj v naziv izrednega profe-
sorja.

13. člen
Za izvolitev na sodniško mesto na specializiranem sodi-

šču veljajo posebni pogoji iz 9. do 11. člena tega zakona glede 
na položaj sodišča, določen v zakonu o sodiščih.

S sodniško funkcijo je glede delovnih izkušenj izenačeno 
opravljanje funkcije državnega tožilca, sodnika za prekrške in 
državnega pravobranilca ter poklic odvetnika in notarja.

14. člen
Sodnik izpolnjuje pogoje za imenovanje na višje sodni-

ško mesto, če izpolnjuje pogoje, ki so s tem zakonom dolo-
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čeni za izvolitev na takšno sodniško mesto (10. do 12. člen), 
ter pogoje, ki so s tem zakonom določeni za napredovanje 
sodnika.

2. oddelek	
Postopek za izvolitev oziroma imenovanje sodnika

15. člen
Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za 

pravosodje, v sedmih dneh od prejema predloga predsednika 
sodišča.

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni.

Prijava kandidata za sodniško funkcijo mora vsebovati 
naslednje podatke: osebno ter morebitno prejšnje osebno ime 
kandidata, datum in kraj rojstva, enotno matično številko ob-
čana (EMŠO), poštni naslov, na katerem je dosegljiv, naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča ter kontaktno telefonsko 
številko. Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora 
prijavi priložiti tudi dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in 
dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opra-
vil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji, vsak 
kandidat pa tudi življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po 
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpol-
njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško 
mesto. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega od-
stavka 8. člena tega zakona pridobi ministrstvo, pristojno za 
pravosodje.

Prijave, vložene po izteku razpisnega roka, in prijave, 
ki niso popolne, ministrstvo, pristojno za pravosodje, po do-
ločbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, zavrže s 
sklepom, zoper katerega je dovoljeno v osmih dneh sprožiti 
upravni spor. Pristojno sodišče mora o tožbi oziroma pritožbi 
odločiti v tridesetih dneh od njene vložitve. Postopek glede 
razpisanega prostega mesta se prekine do pravnomočnosti 
sodne odločbe.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika 
lahko ministrstvo, pristojno za pravosodje, pridobiva poda-
tek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od 
upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od 
upravljavca centralne evidence o državljanstvu.

16. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje v sedmih 

dneh od prejema popolnih prijav personalnemu svetu, pristoj-
nemu za sodišče, pri katerem je razpisano prosto sodniško 
mesto, vse prijave, ki jih ni zavrglo. Prijavam lahko priloži 
obrazloženo mnenje o posameznih kandidatih.

Prijavam kandidatov, ki že opravljajo sodniško funkcijo, 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži ustrezne podatke 
iz osebne evidence sodnika (72. člen) ter morebitne ugotovitve 
in obvestila, ki jih je pridobilo v zvezi z obravnavanjem nadzor-
stvenih pritožb strank. Prijavam kandidatov, ki prvič kandidirajo, 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži podatke o sodni-
škem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu.

Personalni svet lahko posredovane podatke ustrezno do-
polni oziroma preveri. O ustreznosti vsakega kandidata oblikuje 
personalni svet obrazloženo mnenje v 30 dneh. Svoje mnenje 
in morebitno mnenje ministrstva, pristojnega za pravosodje, 
vroči kandidatu in predsedniku sodišča, pri katerem je razpi-
sano prosto sodniško mesto. Kandidat in predsednik sodišča 
lahko na mnenji posredujeta obrazložene pripombe v osmih 
dneh od prejema mnenj.

V 15 dneh po prejemu pripomb oziroma izteku roka iz 
prejšnjega odstavka personalni svet oblikuje dokončno mnenje, 
ki ga z razpisnimi spisi in morebitnim mnenjem ministrstva, pri-
stojnega za pravosodje, ter morebitnimi pripombami kandidata 
in predsednika sodišča pošlje sodnemu svetu.

Personalni svet lahko posebej navede, katere kandidate 
šteje za najbolj ustrezne za zasedbo prostega mesta in to 
obrazloži.

17. člen
Obrazložitev ocene ustreznosti kandidatov mora zaje-

mati kandidatove osebne podatke ter podatke in mnenje o 
strokovnem znanju in drugih sposobnostih, ki se zahtevajo za 
opravljanje sodniške funkcije (v nadaljnjem besedilu: strokovna 
usposobljenost).

Za osebo, ki kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo, 
morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi po-
datke o uspešnosti kandidata v času študija prava, podatke in 
oceno kandidatovega usposabljanja v času pripravništva ter 
oceno kandidatovega dela, če je v okviru opravljanja svojega 
dotedanjega poklica ali dela nastopal pred sodišči, za katera je 
pristojen personalni svet, če je kandidat že bil sodnik, pa tudi 
podatke iz osebne evidence sodnika. Sodni svet ima pravico 
zahtevati vpogled v osebni spis sodniškega pripravnika.

18. člen
Nepopolne prijave, ki jih ni zavrglo ministrstvo, pristojno 

za pravosodje, in prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo splošnih 
in posebnih pogojev za razpisano sodniško mesto, zavrže 
oziroma zavrne sodni svet s sklepom.

Sodni svet lahko v postopku izbire kandidatov zahteva od 
personalnega sveta, v roku, ki ga določi sodni svet, da dopolni 
obrazložitev mnenja o ustreznosti kandidatov ali da mnenje o 
ustreznosti kandidatov ponovno oblikuje, in pri tem pridobi ter 
upošteva še dodatne podatke in dokazila.

Sodni svet opravi izbiro v 30 dneh od prejema gradiva iz 
četrtega odstavka 16. člena tega zakona oziroma od prejema 
mnenja iz prejšnjega odstavka.

Sodni svet pri izbiri kandidata ni vezan na mnenje perso-
nalnega sveta o ustreznosti kandidata.

Sodni svet ni dolžan izbrati kandidata, ki sicer izpolnjuje 
formalne pogoje za razpisano sodniško mesto.

19. člen
Če sodni svet izbere kandidata, ki še ni izvoljen v sodni-

ško funkcijo, ga je dolžan v skladu z določbami tega zakona 
predlagati državnemu zboru v izvolitev.

Če sodni svet opravi izbiro, predlaga državnemu zboru v 
izvolitev za vsako razpisano prosto sodniško mesto, za kate-
rega je po opravljenem postopku izbire treba izvoliti sodnika, 
enega kandidata.

Če državni zbor ne izvoli kandidata iz prejšnjega odstav-
ka, sodni svet lahko opravi ponovno izbiro med prijavljenimi 
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, in ravna v skladu z določbami 
tega zakona ali pa odloči, da se razpis sodniškega mesta 
ponovi.

19.a člen
Z imenovanjem na sodniško mesto sodnik pridobi naziv, 

ki ustreza temu sodniškemu mestu.

20. člen
Šteje se, da je z izvolitvijo v sodniško funkcijo sodnik 

imenovan na razpisano sodniško mesto.
Ko sodni svet prejme akt o izvolitvi sodnika, odloči o uvr-

stitvi sodnika v plačni razred, ki ustreza pridobljenemu nazivu.

21. člen
Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je 

že izvoljen v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano so-
dniško mesto in premesti na sodišče, pri katerem je to mesto 
razpisano.

Če gre za višje sodniško mesto, šteje imenovanje za 
napredovanje na višje sodniško mesto po 24. členu tega 
zakona.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o ime-
novanju kandidata na mesto vrhovnega sodnika in njegovi 
premestitvi državni zbor na predlog sodnega sveta.

Imenovanje na sodniško mesto se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Premestitev se opravi trideseti dan 
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po pravnomočnosti odločbe o imenovanju. Ta rok lahko sodni 
svet na predlog sodnika ali predsednika sodišča iz posebej 
utemeljenih razlogov skrajša.

21.a člen
Sodni svet vroči predlog za izvolitev iz 19. člena tega za-

kona oziroma odločbo o imenovanju iz 21. člena tega zakona 
vsem kandidatom, ki so se prijavili na prosto sodniško mesto, 
če njihove prijave niso bile zavržene oziroma zavrnjene po 
četrtem odstavku 15. člena oziroma prvem odstavku 18. člena 
tega zakona.

22. člen
Če je razpis prostega sodniškega mesta neuspešen, je 

ministrstvo, pristojno za pravosodje, dolžno v roku enega me-
seca ponoviti razpis.

23. člen
Sodnik nastopi sodniško službo z dnem, ko pred predse-

dnikom državnega zbora izreče naslednjo prisego: »Prisegam, 
da bom sodniško funkcijo opravljal-a v skladu z ustavo in zako-
nom ter sodil-a po svoji vesti in nepristransko.«

3. oddelek	
Sodniško napredovanje

24. člen
Z nastopom sodniške službe pridobi sodnik pravico do 

napredovanja v skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon.
Napredovanje zajema napredovanje v plačnih razredih 

znotraj razpona plačnih razredov za posamezni sodniški naziv 
ter napredovanje v višji sodniški naziv, napredovanje na višje 
sodniško mesto in napredovanje na položaj svetnika.

O napredovanju v plačnih razredih in napredovanju na 
položaj svetnika odloča sodni svet na predlog sodnika ali pred-
sednika sodišča, po izvedenem postopku ugotavljanja strokov-
nosti in uspešnosti sodnika.

Če je bila pred odločanjem o napredovanju sodnika v višji 
plačni razred zahtevana izdelava ocene sodniške službe, se do 
zaključka postopka izdelave ocene odločanje o napredovanju 
odloži.

Napredovanje na višje sodniško mesto se izvede po do-
ločbah 2. oddelka II. poglavja tega zakona.

25. člen
Zoper odločbo sodnega sveta o premestitvi oziroma ime-

novanju na sodniško mesto, v sodniški naziv oziroma na polo-
žaj svetnika in zoper odločbo glede uvrstitve v plačni razred se 
sodnik lahko pritoži v roku osmih dni od njenega prejema.

O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča 
sodni svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

26. člen
Okrajni, okrožni in višji sodnik napreduje v višji plačni 

razred vsaka tri leta v skladu z določbami tega zakona, razen 
v primeru, ko je za ta čas z oceno sodniškega dela ugotovljeno, 
da ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, oziroma če tako 
določa pravnomočna sodba disciplinskega sodišča.

27. člen
Sodnik lahko napreduje na prvo naslednje višje sodniško 

mesto (okrožni, višji, vrhovni sodnik).
Sodnik lahko napreduje na višje sodniško mesto po dru-

gem napredovanju v višji plačni razred na istem sodniškem 
mestu, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

Položaj svetnika pridobi višji sodnik pri tretjem napredova-
nju v višji plačni razred na istem sodniškem mestu, če ta zakon 
ne določa drugače. Položaj svetnika pridobi vrhovni sodnik po 
devetih letih opravljanja sodniške službe vrhovnega sodnika, če 
je z oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za 
napredovanje, če ta zakon ne določa drugače.

Položaj svetnika pridobi okrajni ali okrožni sodnik pri pr-
vem napredovanju po dopolnjenem petinštiridesetem letu sta-
rosti, če je z oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje 
pogoje za hitrejše napredovanje.

4. oddelek	
Kriteriji za izbiro in napredovanje sodnika in postopek 

ocenjevanja sodniškega dela

28. člen
Sodni svet se mora pri izbiri kandidatov za sodniško služ-

bo in odločanju o napredovanju ravnati po kriterijih, ki jih določa 
ta zakon za ugotovitev, ali kandidat ima strokovno znanje in 
sposobnosti za opravljanje sodniške službe oziroma izpolnjuje 
pogoje za napredovanje.

Kriteriji iz prejšnjega odstavka obvezujejo tudi personalne 
svete.

29. člen
Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju nasle-

dnjih kriterijev:
1. strokovno znanje, pri čemer se upoštevajo zlasti sodni-

kova strokovna dejavnost, specialistični in podiplomski študij ter 
dosežen ugled v pravni stroki;

2. delovne sposobnosti, pri čemer se upoštevajo zlasti 
doseženo razmerje med opravljenim in pričakovanim obse-
gom sodnikovega dela, ali sodnik strnjeno razpisuje naroke in 
strnjeno vodi obravnave, pravočasnost pisne izdelave sodne 
odločbe in pravočasnost postopanja v zvezi z vloženimi prav-
nimi sredstvi;

3. sposobnost razreševanja pravnih vprašanj, pri čemer 
se upoštevajo zlasti dosežena stopnja pravilnosti in zakonitosti 
sodnikovega odločanja, ugotovljena predvsem v postopkih s 
pravnimi sredstvi, ali sodnik upošteva dobro sodno prakso in 
njegove sposobnosti za reševanje zapletenih in kompleksnih 
zadev;

4. opravljeno delo pri odpravi in preprečitvi sodnih za-
ostankov, zlasti reševanje zadev po vrstnem redu pripada, 
upoštevaje število dodeljenih zadev pa tudi razmerje med 
številom rešenih zadev, ki so določene kot sodni zaostanek, in 
številom vseh rešenih zadev, ter razmerje med številom rešenih 
pomembnejših zadev, ki so določene kot sodni zaostanek, in 
številom vseh rešenih pomembnejših zadev;

5. varovanje ugleda sodnika in sodišča, ki se ugotavlja 
zlasti na podlagi načina vodenja postopkov, komuniciranja s 
strankami in drugimi organi, varovanja neodvisnosti, nepri-
stranskosti, zanesljivosti in pokončnosti ter obnašanja v službi 
in zunaj nje;

6. sposobnost ustnega in pisnega izražanja, kakor izhaja 
zlasti iz spisov obravnavanih zadev, izdelanih odločb in sodni-
kovega strokovnega delovanja;

7. opravljeno dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, 
zlasti v okviru mentorstva, sodelovanje pri izobraževanju in 
strokovnem izpopolnjevanju ter sodelovanje v zakonodajnih 
postopkih;

8. odnos do sodelavcev pri opravljanju sodniškega dela;
9. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če 

je sodnik imenovan na tako mesto, kakor se kaže zlasti v re-
zultatih dela na področju, ki je sodniku zaupano.

Ocena sodniške službe mora vsebovati izpolnjevanje 
vseh kriterijev iz prejšnjega odstavka.

30. člen
Za kandidate, ki se prvič potegujejo za sodniško službo, 

se smiselno uporabljajo kriteriji iz prejšnjega člena.

31. člen
Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe 

vsaka tri leta, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta, 
predsednika sodišča, predsednika sodišča višje stopnje ali 
sodnika samega.
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Za sodnika se v prvih treh letih opravljanja sodniške služ-
be izdela ocena sodniške službe vsako leto.

Ocena sodniške službe se izdela na podlagi podatkov 
iz osebnega spisa sodnika in drugih podatkov o izpolnjevanju 
kriterijev iz 29. člena tega zakona. V okviru izdelave ocene 
sodniške službe se za ugotovitev izpolnjevanja kriterijev iz 2. 
in 6. točke prvega odstavka 29. člena tega zakona pregledujejo 
spisi zadev, dodeljenih sodniku, in zadev, o katerih je že bilo 
pravnomočno odločeno.

Osebni spis sodnika se vodi v uradu predsednika sodišča, 
pri katerem sodnik opravlja sodniško službo, za predsednika 
sodišča pa v uradu predsednika sodišča neposredno višje 
stopnje. Če je sodnik premeščen na drugo sodišče, se osebni 
spis prenese v urad predsednika tega sodišča.

V osebni spis sodnika se po odredbi predsednika sodišča, 
predsednika sodišča višje stopnje, personalnega sveta, sodne-
ga sveta ali na zahtevo sodnika vnašajo vsi podatki, pomembni 
za izdelavo ocene sodniške službe. Z vsebino vsakega vnosa 
se takoj seznani sodnika, na katerega se spis nanaša.

Podatke iz osebnega spisa lahko vpogledajo le osebe in 
organi iz prejšnjega odstavka, disciplinski tožilec in disciplinsko 
sodišče prve in druge stopnje zaradi izvajanja pooblastil po tem 
zakonu in zakonu, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč. 
Sodnik ima pravico do vpogleda v svoj osebni spis.

32. člen
Z oceno sodniške službe personalni svet ugotovi, da 

sodnik:
1. ne ustreza sodniški službi;
2. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje;
3. izpolnjuje pogoje za napredovanje;
4. izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje;
5. izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje v višji so-

dniški naziv.
Ocena iz 4. točke prejšnjega odstavka se izda, če per-

sonalni svet ugotovi, da sodnik izpolnjuje vse kriterije iz pr-
vega odstavka 29. člena tega zakona, izkazuje nadpovpreč-
no strokovno znanje, nadpovprečne delovne sposobnosti in 
nadpovprečne sposobnosti razreševanja pravnih vprašanj ter 
nadpovprečno uspešno opravlja delo pri odpravi in preprečitvi 
zaostankov (1. do 4. točka prvega odstavka 29. člena).

Ocena iz 5. točke prvega odstavka tega člena se izda, 
če personalni svet ugotovi, da sodnik svetnik nadpovprečno 
izpolnjuje vse kriterije iz prvega odstavka 29. člena tega zako-
na, izkazuje izjemno strokovno znanje, izjemne delovne spo-
sobnosti in izjemne sposobnosti razreševanja pravnih vprašanj 
ter izjemno uspešno opravlja delo pri odpravi in preprečitvi 
zaostankov (1. do 4. točka prvega odstavka 29. člena).

33. člen
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne ustreza sodniški službi, 

mu sodniška funkcija preneha.
Oceno sodniške službe iz prejšnjega odstavka je tre-

ba pred njenim učinkovanjem predložiti v potrditev sodnemu 
svetu.

34. člen
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za 

napredovanje, ne more biti imenovan na višje sodniško mesto 
ali na položaj svetnika in ne more biti uvrščen v višji plačni 
razred, dokler ni z oceno ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za 
napredovanje.

Če po določbah tega zakona ni ovir za napredovanje, 
oziroma če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za na-
predovanje, ga sodni svet v skladu s pogoji tega zakona uvrsti 
v višji plačni razred oziroma imenuje na položaj svetnika.

Če iz ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše na-
predovanje, sodnik:

– napreduje v plačni razred, ki je po vrsti naslednji višji 
od plačnega razreda, na katerega bi napredoval po 26. členu 
tega zakona;

– lahko napreduje na višje sodniško mesto že po prvem 
napredovanju v višji plačni razred, ne glede na določbe 10., 11., 
12. in prvega odstavka 27. člena tega zakona;

– napreduje na položaj svetnika višjega že pri drugem 
napredovanju v višji plačni razred oziroma na položaj svetnika 
okrajnega ali okrožnega sodišča v skladu s četrtim odstavkom 
27. člena tega zakona.

Vrhovni sodnik lahko napreduje na položaj svetnika po 
šestih letih opravljanja sodniške službe vrhovnega sodnika, če 
je z oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje 
za hitrejše napredovanje.

34.a člen
Sodnik svetnik lahko iz posebno utemeljenih razlogov 

napreduje v neposredno višji sodniški naziv (okrožni, višji, 
vrhovni sodnik). O napredovanju odloči sodni svet na predlog 
personalnega sveta, ki je pristojen za oceno sodniške službe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloči o izje-
mnem napredovanju v naziv vrhovni sodnik državni zbor na 
predlog sodnega sveta.

Posebno utemeljeni razlogi iz prvega odstavka tega člena 
so dani, če so potekla najmanj tri leta od zadnjega imenovanja 
sodnika na položaj svetnika in če iz ocene sodniške službe 
izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje v 
višji sodniški naziv.

34.b člen
Sodnik, ki napreduje v višji sodniški naziv ali na višje so-

dniško mesto, se uvrsti v plačni razred v skladu s 45. členom 
tega zakona oziroma v plačni razred, ki je za en plačni razred 
višji od plačnega razreda, v katerega je bil uvrščen pred na-
predovanjem.

Pri napredovanju v višji sodniški naziv na istem sodni-
škem mestu lahko sodnik doseže plačni razred, ki je za največ 
deset plačnih razredov višji od izhodiščnega plačnega razreda 
sodniškega mesta.

Sodnik, ki napreduje na položaj svetnika, se uvrsti v plačni 
razred svetnika ustreznega sodniškega naziva.

35. člen
Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške 

službe za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško 
službo na okrajnih in okrožnih sodiščih na njegovem območju 
in za sodnike, ki so dodeljeni na višje sodišče.

Personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
izdela oceno sodniške službe za višje sodnike in vrhovne 
sodnike.

Za sodnike, ki so dodeljeni na delo na Ustavno sodišče 
Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, v 
strokovno službo sodnega sveta, v center za izobraževanje in 
v ministrstvo, pristojno za pravosodje, izdela oceno personalni 
svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v sodelovanju s 
predstojniki teh organov.

36. člen
Oceno sodniške službe pošlje personalni svet pisno in 

zaupno ocenjevanemu sodniku in predsedniku sodišča, na 
katerem sodnik opravlja sodniško službo, oceno za sodnika, ki 
je predsednik sodišča, predsedniku sodišča neposredno višje 
stopnje, za sodnika, ki je dodeljen po 71. členu tega zakona, 
pa predstojniku organa.

Ocenjevani sodnik, predsednik sodišča ali predstojnik or-
gana, ki se z oceno ne strinja, se lahko pritoži v osmih dneh pri 
personalnem svetu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Ko odloča o pritožbi zoper oceno iz prvega odstavka 
35. člena tega zakona, personalni svet Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije pritožbo zavrne, oceno spremeni ali pa jo 
razveljavi in zahteva od personalnega sveta višjega sodišča 
ponovno izdelavo ocene.

O pritožbi zoper oceno iz drugega odstavka 35. člena tega 
zakona odloča personalni svet Vrhovnega sodišča Republike 
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Slovenije z večino glasov vseh članov. Po ponovni obravnavi 
ocene personalni svet oceno spremeni ali pa pritožbo zavrne.

III. poglavje	
SODNIŠKE DOLŽNOSTI IN NEZDRUŽLJIVOST 	

SODNIŠKE FUNKCIJE

37. člen
Sodnik se mora vselej vesti tako, da varuje nepristran-

skost in neodvisnost sojenja, sodniški ugled in samostojnost 
sodne oblasti.

Sodnik ne sme ovirati delovanja sodišča zaradi uvelja-
vljanja svojih pravic.

38. člen
Sodnik je dolžan ohraniti zase vse, kar je v okviru opra-

vljanja službe zvedel o strankah in njihovih pravnih in dejanskih 
razmerjih, ter varovati tajnost vseh podatkov, do katerih javnost 
nima dostopa.

Sodnik se ne sme v javnosti vnaprej izražati o pravnih 
in dejanskih vprašanjih, ki so predmet zadeve, o katerih še ni 
pravnomočno odločeno, oziroma zadeve, v kateri je vloženo 
kakšno izredno pravno sredstvo.

39. člen
Sodnik ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi 

s svojo službo. Prav tako ne smejo sprejemati daril ali drugih 
koristi v zvezi s sodnikovo službo njegov zakonec in drugi 
družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo s sodnikom v 
skupnem gospodinjstvu.

40. člen
Če je sodnik izvoljen za predsednika republike, poslanca 

državnega zbora, sodnika ustavnega sodišča, sodnika medna-
rodnega sodišča ali na drugo mednarodno pravosodno funkcijo, 
predsednika vlade, varuha človekovih pravic oziroma njegove-
ga namestnika, imenovan za ministra ali predsednika, name-
stnika predsednika oziroma člana komisije za preprečevanje 
korupcije, mu sodniška funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz 
sodniške službe mirujejo.

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi, če 
je sodnik izvoljen za poslanca evropskega parlamenta, evrop-
skega varuha človekovih pravic, imenovan za člana Evropske 
komisije ali za člana mednarodne civilne misije.

41. člen
Sodnik ne sme opravljati odvetniških ali notarskih poslov 

oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejavnosti.
Sodnik ne sme opravljati poslovodskih poslov in ne sme 

biti član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske družbe 
ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.

42. člen
Sodnik ne sme sprejeti nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga 

oviralo pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu sodniške 
službe oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju svoje službe ni 
nepristranski.

Sodnik sme opravljati pedagoška, znanstvena, publici-
stična, raziskovalna ali druga podobna dela v pravni stroki, če 
s tem ni ovirano opravljanje sodniške službe.

Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka ali drugih del, ki 
jih sodnik lahko opravlja poleg sodniške službe, sodnik ne sme 
skleniti delovnega razmerja.

43. člen
O sprejemu dela, ki ga sodnik lahko opravlja poleg sodni-

ške službe, mora sodnik predhodno pisno obvestiti predsedni-
ka sodišča, predsednik sodišča pa predsednika neposredno 
višjega sodišča.

Če sodni svet odloči, da je delo nezdružljivo s sodniško 
funkcijo, ga sodniku prepove sprejeti.

43.a člen
Mentorske zadolžitve v skladu z zakonom, ki ureja prav-

niški državni izpit in izobraževanje za sodniško službo, so 
sestavni del sodniške dolžnosti.

Za opravljanje mentorskih zadolžitev sodniku pripada do-
datek k plači.

43.b člen
Sodniki opravljajo sodniško službo v okviru poslovnega 

časa sodišča, določenega v Sodnem redu, v okviru dežurstva 
in v okviru pripravljenosti.

Sodnik ima pravico do dnevnega počitka v trajanju ne-
pretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju 
nepretrgoma 24 ur.

Zaradi zagotavljanja dežurstva se lahko s sodnikovim 
soglasjem določi 24-urno ali tedensko dežurstvo.

IV. poglavje	
SODNIŠKE PRAVICE

1. oddelek	
Sodniška plača in nadomestila

44. člen
Sodnik ima pravico do osnovne plače, ki ustreza plač-

nemu razredu za sodniški naziv, v katerega je imenovan, ali 
položaju, na katerega je imenovan.

Sodnik ima pravico do dodatkov kot dela plače pod pogoji 
in v višini, ki jih določajo ta zakon, zakon, ki ureja sistem plač v 
javnem sektorju, in kolektivna pogodba za javni sektor.

Sodnik ima pravico do dela plače za delovno uspešnost 
in pravico do dela plače za dodatno delovno uspešnost pod 
pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja sistem 
plač v javnem sektorju.

Sodniku se osnovna plača v času trajanja sodniške služ-
be ne sme znižati, razen v primerih, ki jih določata ta zakon in 
odlok, ki ureja plače funkcionarjev.

45. člen
Sodnik se ob izvolitvi oziroma imenovanju uvrsti v plačni 

razred v skladu z odlokom, ki ureja plače funkcionarjev.
V plačni razred okrožnega kazenskega sodnika, v skladu 

z odlokom, ki ureja plače funkcionarjev, se ob izvolitvi oziroma 
imenovanju ali ob razporeditvi na kazensko področje uvrsti 
okrožni sodnik za čas, ko v skladu z letnim razporedom opravlja 
delo v celoti ali pretežno na kazenskem področju.

Sodnik se ob izvolitvi oziroma imenovanju iz posebej 
utemeljenih razlogov lahko uvrsti v plačni razred, ki je za dva 
plačna razreda višji od razreda iz prejšnjih odstavkov.

Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so po-
dani, če je sodnik pred izvolitvijo oziroma imenovanjem dalj 
časa opravljal pravno delo in si z njim pridobil velik strokovni 
ugled.

46. člen
Okrajni in okrožni sodniki lahko napredujejo za največ 

devet plačnih razredov.
Višji sodniki lahko napredujejo za največ šest plačnih 

razredov.
Vrhovni sodniki ne napredujejo v plačnih razredih.
Okrajni sodnik svetnik, okrožni sodnik svetnik, višji sodnik 

svetnik in vrhovni sodnik svetnik se s pridobitvijo položaja sve-
tnika uvrstijo za en plačni razred višje od najvišjega plačnega 
razreda posameznega sodniškega naziva.

47. člen
Sodnika uvrsti v plačni razred sodni svet. Če je to poveza-

no z imenovanjem na višje sodniško mesto ali v višji naziv ozi-
roma na položaj svetnika, je uvrstitev v plačni razred sestavni 
del odločbe o imenovanju. Uvrstitev v plačni razred se ne objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.
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48. člen
Sodniška plača se določi tako, da se vrednost plačnega 

razreda, v katerega je sodnik uvrščen, poveča za dodatek ali 
dodatke, do katerih je upravičen po določbah 49., 49.a, 49.b, 
49.c in 49.č člena tega zakona, ter za del plače za delovno 
uspešnost oziroma dodatno delovno uspešnost po določbah 
50. in 50.a člena tega zakona.

49. člen
Ob pogojih in v višini, ki jih določata ta zakon in zakon, ki 

ureja sistem plač v javnem sektorju, ter kolektivna pogodba za 
javni sektor, pripadajo sodniku naslednji dodatki:

– položajni dodatek;
– dodatek za delovno dobo;
– dodatek za mentorstvo;
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat;
– dodatek za dvojezičnost;
– dodatki za delo v manj ugodnih delovnih pogojih;
– dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
O dodatkih predsednika Vrhovnega sodišča Republike 

Slovenije odloča predsednik Sodnega sveta, o dodatkih pred-
sednikov sodišč odloča predsednik neposredno višjega sodi-
šča, o dodatkih podpredsednikov sodišč in drugih sodnikov pa 
odloča predsednik sodišča.

49.a člen
Sodniku, ki vodi sodni oddelek, pripada položajni dodatek 

v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:
– 10%, če vodi oddelek z najmanj dvajsetimi razporeje-

nimi sodniki;
– 8%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi 

sodniki;
– 6%, če vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi 

sodniki;
– 5%, če vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi 

sodniki.
Sodniku, ki vodi zunanji oddelek delovnega sodišča ali 

zunanji oddelek upravnega sodišča, pripada položajni dodatek 
v višini 10% njegove osnovne plače.

Sodniku, ki vodi službo za informatiko, pripada položajni 
dodatek v višini 5% njegove osnovne plače.

49.b člen
Preiskovalnemu sodniku in sodniku, ki opravlja dežurno 

preiskovalno službo, pripadajo dodatki za manj ugodne delovne 
pogoje v višini, določeni s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Za manj ugodne delovne pogoje se šteje delo preiskoval-
nega sodnika na ogledih krajev kaznivih dejanj, delo na terenu, 
delo v prostorih brez dnevne svetlobe, delo v okoliščinah, ško-
dljivih za zdravje, in podobno.

Dodatki pripadajo sodniku le za čas dela v manj ugodnih 
delovnih pogojih.

49.c člen
Za delo v manj ugodnem delovnem času pripadajo so-

dniku dodatki za izmensko delo, za delo v deljenem delovnem 
času, za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom 
določen kot dela prost ali kot praznik, za delo preko polnega 
delovnega časa, za čas dežurstva in za čas pripravljenosti. 
Višino dodatkov določa kolektivna pogodba za javni sektor.

Dodatki pripadajo sodniku le za čas dela v manj ugodnem 
delovnem času.

49.č člen
Za čas dežurstva oziroma pripravljenosti pripadajo sodni-

ku dodatki v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem 
sektorju, in v višini, kakršno za javne uslužbence določa kolek-
tivna pogodba za javni sektor.

Plačilo za dežurstvo oziroma pripravljenost se obračuna 
in izplača le za čas dežurstva oziroma pripravljenosti zunaj 
polnega delovnega časa.

Dežurstvo je posebna oblika dela, ki se izvaja na sodišču, 
da sodnik lahko opravlja nujna preiskovalna dejanja in druga 
nujna dejanja, določena v zakonu, ki ureja kazenski postopek, 
in v drugih zakonih.

Pripravljenost pomeni dosegljivost zunaj sedeža sodišča 
po telefonu ali z uporabo drugih sredstev zaradi prevzema 
dejanj iz prejšnjega odstavka, zaradi odločanja o pritožbah in 
odločanja o dovolitvi posegov v človekove pravice.

Z dežurstvom in pripravljenostjo se zagotavlja neprekinje-
no opravljanje nalog 24 ur na dan ob delavnikih in praznikih ter 
dela prostih dnevih.

Ure dežurstva, pripravljenosti in opravljanje sodniškega 
dela v poslovnem času se medsebojno izključujejo.

Ure dežurstva in ure pripravljenosti se ne vštevajo v polni 
delovni čas.

49.d člen
Sodnik, ki opravlja dežurstvo na dela proste dneve, ima 

pravico do tedenskega počitka na kakšen drug dan v tednu.

50. člen
Sodniku, ki je pri opravljanju sodniške službe v tekočem 

letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate na sodnem od-
delku ali sodišču oziroma je bil nadpovprečno delovno obreme-
njen, pripada del plače za delovno uspešnost.

O izplačilu dela plače za delovno uspešnost odloči pred-
sednik sodišča po merilih, ki jih ob smiselni uporabi zakona, ki 
ureja sistem plač v javnem sektorju, in kolektivne pogodbe za 
javni sektor, določi sodni svet.

O izplačilu dela plače za delovno uspešnost predsedni-
ka sodišča odloči predsednik neposredno višjega sodišča, o 
izplačilu tega dela plače predsednika Vrhovnega sodišča pa 
personalni svet Vrhovnega sodišča na podlagi meril, ki jih, ob 
smiselni uporabi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektor-
ju, in kolektivne pogodbe za javni sektor, določi sodni svet v 
soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.

50.a člen
Sodniku, zaposlenemu ali dodeljenemu na sodišče, ki 

je z uresničitvijo programa racionalizacije doseglo prihranke 
pri obsegu sredstev za plače, pripada del plače za dodatno 
delovno uspešnost.

O izplačilu dela sodnikove plače za dodatno delovno 
uspešnost zaradi racionalizacije odloči predsednik sodišča ob 
smiselni uporabi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, 
in podzakonskega akta, ki ga za javni sektor sprejme vlada.

O izplačilu dela plače za dodatno delovno uspešnost 
predsednika sodišča odloči predsednik neposredno višjega 
sodišča, o izplačilu tega dela plače predsednika Vrhovnega 
sodišča pa personalni svet Vrhovnega sodišča na podlagi meril 
iz prejšnjega odstavka.

51. člen
Če je mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti 

sodišča tako, da se poveča obseg dela oziroma določi dodatne 
delovne obremenitve za posamezne sodnike v okviru polnega 
delovnega časa in dovoljenega obsega dela preko polnega de-
lovnega časa, lahko predsednik sodišča, na podlagi dogovora 
s sodnikom, sprejme pisno odločitev o povečanem obsegu 
dela oziroma nadpovprečni obremenitvi posameznega sodnika 
ter o plačilu za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno 
obremenjenost.

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi pogoje, merila 
in obseg plačila za povečan obseg dela oziroma dodatne de-
lovne obremenitve za posamezne sodnike.

52. člen
Sodniška plača, določena po določbah tega poglavja, 

se lahko zmanjša le na podlagi pravnomočne sodbe disci-
plinskega sodišča ali odločbe pristojnega organa za čas, ko 
je sodnik začasno odstranjen iz sodniške službe ali je zoper 
njega odrejen pripor.
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53. člen
Sodnik ima za čas letnega dopusta in izrednega plačane-

ga dopusta pravico do nadomestila plače v višini 100% plače 
za pretekli mesec. Delodajalec sodniku za zadržanost z dela 
zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, izplačuje 
nadomestilo plače v višini 80% plače sodnika v preteklem me-
secu, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z 
dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu.

54. člen
Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 

in drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delov-
nem razmerju, se uporabljajo tudi za sodnike, če ni z zakonom 
drugače določeno.

Sodniška služba se šteje v delovno dobo.

55. člen
Sodnik ima pravico do drugih osebnih prejemkov in po-

vračil:
1. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
2. regresa za prehrano med delom,
3. regresa za letni dopust,
4. nadomestila za ločeno življenje,
5. povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz 

kraja, kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebi-
vališča in nazaj,

6. povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča 
v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,

7. povračila stroškov za izobraževanje,
8. jubilejne nagrade,
9. odpravnine ob odhodu v pokoj.

56. člen
Sodnik ima pravico do povračila stroškov v zvezi s služ-

benimi potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenoče-
vanja).

57. člen
Prejemki in povračila iz prejšnjih dveh členov se izplaču-

jejo po predpisih, ki veljajo za poslance državnega zbora, če s 
tem zakonom ni drugače določeno.

Izplačilo prejemkov in povračil, do katerih je sodnik upra-
vičen, odobri predsednik sodišča.

2. oddelek	
Dopusti

58. člen
Sodnik ima pravico do letnega dopusta v trajanju do štiri-

deset delovnih dni, vendar ne manj kot trideset delovnih dni.
Sodnik ima pravico do izrednega plačanega dopusta do 

sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi 
osebnih razlogov.

Če sodnik kandidira za poslanca ali predsednika republi-
ke, ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega 
neplačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset 
delovnih dni.

V drugih izjemnih primerih se lahko sodniku odobri izredni 
neplačani dopust do trideset dni v koledarskem letu.

Merila za trajanje dopusta ter primere in pogoje iz prej-
šnjih odstavkov določi minister, pristojen za pravosodje, v so-
glasju s sodnim svetom.

59. člen
Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da 

ne bo ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega 
dopusta izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru, 
kadar po letnem razporedu opravlja sodniško službo v nujnih 
zadevah.

Sodnik napove čas izrabe večjega dela letnega dopusta 
najkasneje do 31. maja za tekoče leto, o spremembi časa izra-
be pa pravočasno obvesti predsednika sodišča.

Če bi bilo zaradi napovedane izrabe ali spremembe izrabe 
letnega dopusta občutno ovirano redno izvajanje sodne oblasti, 
predsednik sodišča ne ugodi napovedani izrabi ali spremembi 
izrabe letnega dopusta.

Proti odločitvi predsednika sodišča se sodnik lahko pritoži 
v treh dneh. O pritožbi okrajnega, okrožnega in višjega sodnika 
odloči personalni svet višjega sodišča, o pritožbi vrhovnega 
sodnika pa personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slo-
venije. Pritožba ne zadrži izvršitve odločitve.

60. člen
Izredni dopust sodnika odobri predsednik sodišča, za 

predsednika sodišča predsednik neposredno višjega sodišča, 
za predsednika vrhovnega sodišča pa predsednik sodnega 
sveta.

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev iz-
rednega dopusta, ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v 
roku petih dni pritoži.

O pritožbi odloči personalni svet, ki je pristojen po četrtem 
odstavku prejšnjega člena.

3. oddelek	
Službeno oblačilo

61. člen
Sodniku pripada službeno oblačilo, to je sodniška toga.
Vrste službenih oblačil za sodnike na posameznih so-

dniških mestih oziroma položajih in način nošenja predpiše 
minister, pristojen za pravosodje.

4. oddelek	
Sodniško izobraževanje

62. člen
Sodniške štipendije se pod pogoji tega zakona podeljujejo 

sodnikom za podiplomski študij prava ter za specialistični študij 
prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje 
na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s 
sodniškim delom.

Sodniška štipendija predstavlja povračilo stroškov izobra-
ževanja, vključno z nabavo potrebne strokovne literature, če 
mora sodnik v času izobraževanja bivati zunaj svojega stalnega 
prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja.

Sredstva za sodniške štipendije se zagotavljajo v prora-
čunu Republike Slovenije v okviru sredstev ministrstva, pristoj-
nega za pravosodje.

63. člen
Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa ministrstva, 

pristojnega za pravosodje, ki zbere prijave in jih s svojim mne-
njem posreduje sodnemu svetu.

Sodni svet odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede 
na letna razpoložljiva sredstva za štipendije dodelijo štipendije. 
Pred odločitvijo sodni svet pridobi mnenje predsednika sodi-
šča, na katerem kandidat opravlja sodniško funkcijo, če gre 
za predsednika sodišča, pa predsednika sodišča neposredno 
višje stopnje.

Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše mini-
ster, pristojen za pravosodje.

Če izobraževanje zahteva sodnikovo odsotnost, ima so-
dnik, ki mu je štipendija podeljena, pravico do odsotnosti s 
pravico do nadomestila plače v višini plače, vendar največ 
trideset dni v koledarskem letu.

O odsotnosti odloča predsednik sodišča, za predsednika 
sodišča predsednik neposredno višjega sodišča, za predse-
dnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa predsednik 
sodnega sveta.

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev od-
sotnosti, ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v osmih 
dneh pritoži.
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O pritožbi odloča personalni svet, ki je pristojen po četr-
tem odstavku 59. člena tega zakona.

64. člen
Sodnik ima pravico do udeležbe v izobraževalnih oblikah, 

na posvetovanjih ali na drugih srečanjih pravnih strokovnja-
kov.

V primerih iz prejšnjega odstavka ima sodnik pravico 
biti odsoten v času, ki je potreben za udeležbo, s pravico do 
nadomestila v višini plače in povračila stroškov po določbah 
tega zakona.

O udeležbi sodnika odloči na podlagi prijav sodnikov 
predsednik sodišča, ki mora skrbeti, da se sodniki z določe-
nega pravnega področja enakomerno izmenjavajo v udeležbi 
izobraževalnih ali posvetovalnih oblik iz prvega odstavka tega 
člena.

65. člen
Pravico do odsotnosti po določbi četrtega odstavka 

63. člena tega zakona s pravico do nadomestila v višini plače 
ima tudi sodnik, ki se na svoje stroške izobražuje na podiplom-
skem študiju prava ali v drugih oblikah usposabljanja po določbi 
prvega odstavka 62. člena tega zakona.

5. oddelek	
Premestitev in dodelitev sodnika

66. člen
Sodnika se lahko na predlog predsednika Vrhovnega 

sodišča Republike Slovenije in s soglasjem predsednikov obeh 
pristojnih sodišč po njegovi vnaprejšnji pisni privolitvi premesti 
na drugo sodišče istega ali nižjega položaja in pristojnosti.

Izjemoma je lahko sodnik premeščen na drugo sodišče 
brez njegove privolitve:

1. če se odpravi sodišče, v katerem sodnik opravlja so-
dniško službo;

2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela so-
dišča ali se zaradi zmanjšanega obsega dela zmanjša število 
sodniških mest pri sodišču, v katerem sodnik opravlja sodniško 
službo;

3. če se spremeni organizacija sodišč;
4. v drugih primerih, ko zakon tako določa.
V primerih iz prejšnjega odstavka je treba sodniku zago-

toviti enako sodniško mesto in enak plačni razred, ki ga je imel 
pred premestitvijo. Če to ni mogoče, se sodnika premesti na 
drugo sodišče, ima pa pravico zadržati svoj prejšnji sodniški 
položaj kot naziv in svoj prejšnji plačni razred, če sta bila višja, 
in pravico do napredovanja, kot jo je imel pred premestitvijo.

O premestitvi sodnika po določbah prejšnjih odstavkov 
odloča oziroma jo, v primeru izrečenega disciplinskega sklepa, 
izvede sodni svet brez razpisa.

Šteje se, da je s premestitvijo sodnik imenovan na sodni-
ško mesto pri sodišču, na katerega je premeščen.

O vseh drugih premestitvah sodni svet odloča na podlagi 
razpisa.

67. člen
Sodnik je lahko, tudi brez privolitve, dodeljen, da opravlja 

sodniško službo na drugem sodišču istega ali nižjega položaja, 
za polni delovni čas ali za del polnega delovnega časa:

– če je to potrebno, da se omogoči redno izvajanje sodne 
oblasti pri sodišču,

– če je to potrebno, da se odpravijo zaostanki pri delu 
sodišča,

– če na sodišču, na katero je imenovan, zaradi začasno 
zmanjšanega pripada zadev ne more dosegati pričakovanega 
obsega dela.

Soglasje sodnika za dodelitev po prejšnjem odstavku je 
potrebno, če gre za dodelitev na sodniško mesto na sodišču, 
ki je od kraja sodišča, na katerem je imenovan, oddaljeno več 
kakor 70 kilometrov oziroma več kakor eno uro vožnje z javnim 

prevoznim sredstvom, če je sodnica noseča ali doji otroka in če 
sodnik ali sodnica neguje otroka, starega do treh let.

Dodelitev po tem členu lahko, glede na potrebe, traja naj-
več dve leti, s soglasjem sodnika pa se lahko podaljša.

67.a člen
Sodnik, ki napreduje na višje sodniško mesto in ima v 

reševanju zadeve, ki so mu bile dodeljene v času opravljanja 
sodniške službe pred imenovanjem na razpisano višje sodniško 
mesto in so določene kot sodni zaostanek, je lahko pod pogoji 
iz 67. člena tega zakona istočasno z imenovanjem na višje 
sodniško mesto dodeljen na prejšnje sodniško mesto. Sodnik 
opravlja sodniško službo na sodniškem mestu, na katerega je 
dodeljen, in na sodniškem mestu, na katerega je imenovan, v 
skladu s sporazumom oziroma odločitvijo iz tretjega odstavka 
67. člena tega zakona.

O dodelitvi iz prejšnjega odstavka odloči predsednik Vr-
hovnega sodišča Republike Slovenije na predlog predsednika 
sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško službo pred 
napredovanjem na višje sodniško mesto. Zoper odločitev se 
dodeljeni sodnik lahko pritoži v skladu z drugim odstavkom 
68. člena tega zakona.

O obremenitvi sodnika na posameznem sodniškem mestu 
sporazumno odločata predsednik sodišča, pri katerem sodnik 
opravlja sodniško službo pred napredovanjem, in predsednik 
neposredno višjega sodišča, na katerega je sodnik imenovan. 
Če do sporazuma o razporeditvi obremenitve na posameznem 
sodišču ne pride, o tem odloči predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije.

68. člen
O dodelitvi odloči predsednik Vrhovnega sodišča Repu-

blike Slovenije, na predlog predsednika sodišča, na katero bo 
sodnik dodeljen, če to ni mogoče, pa na predlog predsednika 
sodišča višje stopnje.

Zoper odločitev se dodeljeni sodnik lahko pritoži v treh 
dneh od prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve 
odločitve, odloči sodni svet v petnajstih dneh.

69. člen
Na okrajnem sodišču, pri katerem so na podlagi zakona 

o sodiščih določena posebna mesta medokrajnih sodnikov, je 
lahko okrajni sodnik razporejen na posebno sodniško mesto za 
sodnike, ki bodo na drugih okrajnih sodiščih znotraj območja 
istega višjega sodišča nadomeščali odsotne sodnike, reševali 
izreden pripad zadev oziroma obravnavali zadeve v drugih 
utemeljenih primerih, za dve leti z možnostjo ponovne razpo-
reditve (medokrajni sodnik).

Na okrožnem sodišču, pri katerem so na podlagi zakona 
o sodiščih določena posebna mesta medokrožnih sodnikov, je 
lahko okrožni sodnik razporejen na posebno sodniško mesto za 
sodnike, ki bodo na drugih okrožnih sodiščih znotraj območja 
istega višjega sodišča opravljali naloge iz prejšnjega odstavka, 
za dve leti z možnostjo ponovne razporeditve (medokrožni 
sodnik).

Na posebna mesta medokrajnih in medokrožnih sodnikov 
mora biti vseskozi razporejenih toliko sodnikov, kolikor je dolo-
čenih takih sodniških mest.

Sodnika na mesto medokrajnega oziroma medokrožnega 
sodnika na predlog predsednika pristojnega višjega sodišča 
razporedi personalni svet tega sodišča.

Zoper odločbo o razporeditvi na mesto medokrajnega ozi-
roma medokrožnega sodnika se lahko sodnik pritoži na sodni 
svet v osmih dneh od prejema odločbe.

Predsednik pristojnega višjega sodišča odloči o dodelitvi 
medokrajnega oziroma medokrožnega sodnika na drugo okraj-
no oziroma okrožno sodišče in o času dodelitve na predlog 
predsednika tega sodišča. Pri odločitvi upošteva predvsem 
razloge za dodelitev, pravno področje, čas trajanja sodniške 
službe, oddaljenost sodišča in uspešnost sodnika.
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Zoper odločbo o dodelitvi se lahko dodeljeni sodnik pritoži 
v treh dneh od prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvrši-
tve, odloči sodni svet v 15 dneh.

V času trajanja dodelitve lahko predsednik višjega sodi-
šča dodeljenega sodnika delno ali v celoti oprosti opravljanja 
sodniške službe na sodišču, na katerem je imenovan.

70. člen
Dodelitev po 67., 67.a, 68., 69. in 71. členu tega zakona 

ne posega v sodnikov položaj in sodnikovo plačo, ki ju ima 
sodnik na mestu, na katerega je imenovan, razen če ta zakon 
določa drugače.

Že dodeljene zadeve, ki so določene kot zaostanek, se 
sodniku, dodeljenem po 67., 68. in 69. členu tega zakona dode-
lijo na novo, ob upoštevanju načela zakonitega sodnika.

71. člen
Sodnik je lahko dodeljen na delo na Ustavno sodišče Re-

publike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, višje 
sodišče, v strokovno službo sodnega sveta, v center za izobra-
ževanje v pravosodju ali za opravljanje zahtevnejših strokovnih 
del na ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Poziv k prijavam za dodelitev in predviden čas dodelitve 
objavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, v petnajstih dneh od 
prejema predloga predstojnika organa iz prejšnjega odstavka.

O dodelitvi odloča sodni svet na predlog predstojnika or-
gana, kateremu bo sodnik dodeljen. Sodni svet pred odločitvijo 
pridobi pisno privolitev sodnika in mnenje predsednika sodišča, 
kjer sodnik opravlja sodniško službo. Prijava sodnika na poziv 
k prijavam za dodelitev šteje za pisno privolitev iz tretjega od-
stavka 4. člena tega zakona.

Dodelitev lahko traja največ tri leta, in se lahko s soglas-
jem dodeljenega sodnika ponovi.

V času dodelitve ima dodeljeni sodnik pravico do na-
predovanja na višje sodniško mesto oziroma položaj oziroma 
višji plačni razred v skladu s tem zakonom, razen če ta zakon 
določa drugače.

71.a člen
Če se na poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena ne 

prijavi nihče ali ni izbran noben kandidat, razpiše ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, prosto sodniško mesto za sodnika, 
ki bo takoj po izvolitvi dodeljen na podlagi prejšnjega člena, 
če tako skupaj predlagata predsednika sodišča, na katero bo 
sodnik imenovan, in predstojnik organa iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, kateremu bo sodnik dodeljen.

Prosto sodniško mesto se razpiše v petnajstih dneh od 
prejema skupnega predloga.

Prijava kandidata na tako sodniško mesto šteje za pisno 
privolitev iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona.

V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je 
sodnik z izvolitvijo dodeljen za čas, ki je bil naveden v razpi-
su.

71.b člen
Osebni spis za sodnika, dodeljenega po 71. členu tega 

zakona, se vodi v uradu oziroma kabinetu predstojnika organa, 
kateremu je dodeljen.

Pooblastila iz tega zakona v razmerju do sodnika, dodelje-
nega po 71. členu tega zakona, izvršujeta predstojnik organa, 
kateremu je sodnik dodeljen, in personalni svet Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, za sodnike, dodeljene na višje 
sodišče, pa personalni svet višjega sodišča.

71.c člen
Sodnik, ki je dodeljen na višje sodišče ali Vrhovno sodi-

šče Republike Slovenije ali v strokovno službo sodnega sveta 
je lahko v tem času v celoti ali deloma oproščen opravljanja 
sodniške službe.

O oprostitvi opravljanja sodniške službe odloča sodni 
svet.

Sodnik, ki je dodeljen na Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, v center za izobraževanje v pravosodju za vodenje 
centra ali za opravljanje drugih nalog v centru ali za opravlja-
nje zahtevnejših strokovnih nalog na ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, obdrži pravico uporabljati naziv sodnik, vendar ne 
more hkrati opravljati sodniške službe in mu obveznosti iz so-
dniške službe mirujejo. Dodeljen sodnik lahko v času dodelitve 
kandidira in je imenovan za predsednika sodišča, podpredse-
dnika sodišča ali na druga vodstvena mesta na sodišču pod 
pogoji in po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja sodišča.

Sodniku iz prejšnjega odstavka pripada najmanj takšna 
plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško službo, varo-
vane pa so tudi vse njegove pravice do napredovanja na višje 
sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji plačni razred po 
izteku dodelitve.

Sodniku iz tretjega odstavka tega člena pod pogojem, 
da opravlja povečan obseg dela oziroma je dodatno delovno 
obremenjen, pripada dodatno plačilo za povečan obseg dela 
oziroma za nadpovprečno delovno obremenjenost, skladno 
s pogoji, merili in obsegom plačila za povečan obseg dela 
oziroma dodatno delovno obremenjenost, ki jih določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbo.

Sodnik iz tretjega odstavka tega člena, predsednik so-
dišča, pri katerem je sodnik iz tretjega odstavka tega člena 
opravljal sodniško službo pred dodelitvijo, in predstojnik orga-
na, na katerega je sodnik dodeljen, sklenejo pisni sporazum 
o višini dodatnega plačila za povečan obseg dela oziroma za 
nadpovprečno delovno obremenjenost in o načinu povračila 
plače, nadomestila plače, dodatnega plačila za povečan ob-
seg dela oziroma za nadpovprečno delovno obremenjenost 
in drugih osebnih prejemkov ter povračil dodeljenega sodnika 
sodišču, pri katerem je sodnik opravljal sodniško službo pred 
dodelitvijo.

V. poglavje	
OSEBNA EVIDENCA SODNIKOV

72. člen
Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo, pristojno 

za pravosodje, vodi osebno evidenco sodnikov, ki zajema na-
slednje podatke:

1. osebne podatke,
2. odločbe o izvolitvi in imenovanju sodnika,
3. podatke o uspešnosti v času študija,
4. podatke o sodniškem pripravništvu,
5. ocene sodniške službe in podatke o učinkovitosti so-

dnikovega dela,
6. evidenco napredovanj,
7. disciplinske sklepe,
8. podatke o vloženih nadzorstvenih pritožbah, rokovnih 

predlogih in predlogih za službeni nadzor,
9. število zadev, ki jih je reševal oziroma jih rešuje sodnik, 

o katerih je Evropsko sodišče za človekove pravice pravno-
močno odločilo, da je prišlo do kršitve pravice ali svoboščine 
stranke.

Osebni podatki zajemajo podatke o imenu in priimku, 
datumu rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju 
in znanju tujih jezikov.

Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatkov iz 
2. in 6. točke prvega odstavka tega člena.

Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, o katerih se po 
določbi prvega odstavka tega člena vodi osebna evidenca, so 
dolžni posredovati podatke ministrstvu, pristojnemu za pravo-
sodje, če podatki niso javno dostopni.

Predsedniki sodišč so dolžni ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje, dvakrat letno posredovati podatke o obsegu sodni-
kovega dela, ki jih ministrstvo lahko uporablja za oblikovanje 
predloga za določitev števila sodniških mest in določitev števila 
sodnega osebja, za vodenje sodne statistike ter druge naloge 
pravosodne uprave, ki jih določa zakon.
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Državno pravobranilstvo posreduje ministrstvu, pristojne-
mu za pravosodje, podatke iz 9. točke prvega odstavka tega 
člena.

Pravico do vpogleda v podatke osebne evidence ima 
sodnik, na katerega se podatki nanašajo, sodni svet, pristoj-
ni personalni svet, disciplinsko sodišče, disciplinski tožilec in 
predsednik sodišča zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu 
in zakonu, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč.

73. člen
Podatki iz 1., 5. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega 

člena se pošiljajo in vračajo v zapečateni pisemski ovojnici z 
oznako »zaupno«.

VI. poglavje	
PRENEHANJE SODNIŠKE FUNKCIJE, POSEBNE PRAVICE 

SODNIKA, KI JE PRIDOBIL PRAVICO 	
DO POKOJNINE, IN RAZREŠITEV SODNIKA

1. oddelek	
Prenehanje sodniške funkcije

74. člen
Sodniku preneha sodniška funkcija po zakonu:
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let 

starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmo-

žnost za opravljanje službe;
4. če se odpove sodniški službi s pisno vlogo, ki se pošlje 

sodnemu svetu po predsedniku sodišča;
5. če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagoto-

viti, da nadaljuje z opravljanjem sodniške službe v drugem 
sodišču;

6. če sodnik sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost 
ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja 
delo, ki ni združljivo s sodniško funkcijo (41. člen, tretji odstavek 
42. člena in tretji odstavek 43. člena);

7. če iz ocene njegove službe izhaja, da ne ustreza so-
dniški službi (33. člen);

8. če mu je izrečena disciplinska sankcija prenehanja 
sodniške funkcije.

Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka 
nastopil z iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno 
mejo za upokojitev, razlog iz 2., 3. in 8. točke prejšnjega od-
stavka z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, 
razlog iz 5. točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela 
sodišča, razlog iz 7. točke prejšnjega odstavka pa z dnem, ko 
sodni svet potrdi oceno.

Sodniška funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka 
tega člena preneha šestdeseti dan po prispetju sodnikove 
odpovedi na sodni svet, iz razloga po 6. točki prvega odstavka 
tega člena pa z dnem nastopa funkcije oziroma dela, ki ni 
združljivo s sodniško funkcijo.

75. člen
S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 

5. točki prvega odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pra-
vico do predčasne upokojitve, če izpolnjuje pogoje, ki jih za 
predčasno upokojitev določajo predpisi o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju.

76. člen
O nastopu razlogov iz prvega odstavka 74. člena tega 

zakona obvesti predsednik sodišča sodni svet, ki izda ugotovi-
tveno odločbo o prenehanju sodniške funkcije.

2. oddelek	
Posebne pravice sodnika, ki je pridobil pravico  

do pokojnine

76.a člen
Sodnik, ki je pridobil pravico do pokojnine, sme, ne glede 

na določbo 1. točke prvega odstavka 74. člena tega zakona, do 
izteka leta, v katerem dopolni 70 let starosti, opravljati sodniško 
funkcijo na sodišču enakega ali nižjega položaja, če sodeluje 
pri odpravi sodnih zaostankov.

Sodniku iz prejšnjega odstavka opravljanje sodniške funk-
cije dovoli predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
na predlog predsednika sodišča, pri katerem bo sodnik opra-
vljal sodniško funkcijo.

Sodnik, ki je pridobil pravico do pokojnine, sklene s pred-
sednikom sodišča, pri katerem bo opravljal sodniško funkcijo, 
pogodbo o obsegu in plačilu dela.

Sodnik, ki je pridobil pravico do pokojnine, sme ne glede 
na svojo starost in na določbo 1. točke prvega odstavka 74. čle-
na tega zakona opravljati službeni nadzor sodnikovega dela ali 
izvrševati naloge sodne uprave pod pogoji in na način, določen 
v drugem in tretjem odstavku tega člena.

3. oddelek	
Razrešitev sodnika

77. člen
Če sodnik naklepno stori kaznivo dejanje z zlorabo so-

dniške funkcije, mora sodišče pravnomočno obsodilno sodbo 
poslati sodnemu svetu.

Sodni svet je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan brez 
odlašanja obvestiti državni zbor, ki sodnika razreši.

78. člen
Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zapor-

no kazen, mora sodišče pravnomočno sodbo poslati sodnemu 
svetu.

Če je sodnik obsojen zaradi naklepnega kaznivega de-
janja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev, sodni 
svet predlaga državnemu zboru, da sodnika razreši, o ostalih 
sodbah, s katerimi je sodnik obsojen za kaznivo dejanje, pa 
sodni svet državni zbor le obvesti.

Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zapor-
no kazen, ki je krajša od šestih mesecev ali na neprostostno 
kazen, sodni svet predlaga državnemu zboru, da sodnika raz-
reši, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno 
neprimeren za opravljanje sodniške funkcije.

79. člen
Oseba, ki ji je prenehala sodniška funkcija iz razloga 

7. točke prvega odstavka 74. člena tega zakona, oziroma ose-
ba, ki je bila razrešena po določbah tega zakona, ne more 
kandidirati za izvolitev v sodniško funkcijo.

VI.a SLUŽBENI NADZOR SODNIKOVEGA DELA

79.a člen
Službeni nadzor sodnikovega dela opravlja predsednik 

sodišča in neposredno višje sodišče.
Neposredno višje sodišče opravlja nadzor po sodnikih, ki 

jih glede na delovno področje določi predsednik tega sodišča 
izmed sodnikov, ki so z letnim razporedom dela določeni za 
službeni nadzor.

Službeni nadzor obsega vse ukrepe, ki so potrebni za 
ugotavljanje izpolnjevanja sodniških dolžnosti po zakonu in 
sodnem redu ter za odpravljanje vzrokov za neustrezen obseg, 
kakovost in strokovnost dela ter zaostanke pri delu.

V okviru službenega nadzora se lahko pregledujejo spisi 
vseh sodniku dodeljenih zadev in zadev, v katerih je že bilo 
pravnomočno odločeno, pridobijo in analizirajo podatki o so-
dnikovem delu in opravi razgovor s sodnikom.
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Pri službenem nadzoru se sodniku lahko izreče opozorilo 
in določi obdobje, po katerem bo službeni nadzor ponovljen.

Če se pri službenem nadzoru ali v zvezi z nadzorstveno 
pritožbo ugotovi, da je ogrožena ali kršena pravica do odlo-
čanja brez nepotrebnega odlašanja, se sodniku lahko odredi 
prednostno reševanje zadeve in določi rok, v katerem mora 
sodnik poročati o posameznih dejanjih v postopku.

V okviru službenega nadzora ni dovoljeno posegati v 
neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške funkcije.

79.b člen
Predsednik sodišča opravi službeni nadzor glede na la-

stne ugotovitve o sodnikovem delu ali na pobudo varuha člove-
kovih pravic, obvezno pa na predlog predsednika neposredno 
višjega sodišča ali predsednika Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, ministra, pristojnega za pravosodje, pristojnega per-
sonalnega sveta in sodnega sveta.

Neposredno višje sodišče opravi službeni nadzor glede 
na lastne ugotovitve o delu sodišča in o delu posameznih 
sodnikov v okviru odločanja o pravnih sredstvih ali na predlog 
predsednika sodišča ali predsednika Vrhovnega sodišča Repu-
blike Slovenije, ministra, pristojnega za pravosodje, pristojnega 
personalnega sveta in sodnega sveta.

Na zahtevo predsednika sodišča dokončno odloči o ute-
meljenosti predloga za službeni nadzor sodni svet.

79.c člen
O ugotovitvah in ukrepih službenega nadzora se sestavi 

zapisnik, ki se vroči pobudniku oziroma predlagatelju, sodniku, 
predsedniku sodišča, če nadzor opravi neposredno višje sodi-
šče, pristojnemu personalnemu svetu in ministru, pristojnemu 
za pravosodje, ter shrani v sodnikovem osebnem spisu.

Sodnik, ki ne soglaša z ugotovitvami in ukrepi pri službe-
nem nadzoru, lahko zahteva oceno sodniške službe v obsegu, 
ki ga je zajel službeni nadzor.

VII. poglavje	
DISCIPLINSKI POSTOPKI IN ZAČASNA ODSTRANITEV 	

IZ SODNIŠKE SLUŽBE

1. oddelek	
Disciplinska odgovornost, disciplinske kazni  

in zastaranje

80. člen
Sodniku ni mogoče izreči disciplinske sankcije, razen ob 

pogojih in po postopku, ki je predpisan v tem zakonu.
Disciplinski postopek je hiter.
Kazenska odgovornost in odgovornost za prekršek ne 

izključujeta disciplinske odgovornosti sodnika.
V okviru disciplinskega postopka ni dovoljeno posegati v 

neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške funkcije.

81. člen
Sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodni-

ške dolžnosti, ki so predpisane z zakonom in sodnim redom, ali 
neredno opravljal sodniško službo, se lahko izreče disciplinska 
sankcija.

Dejanja, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti oziroma 
neredno opravljanje sodniške službe, so zlasti:

1. dejanje, ki ima zakonske znake kaznivega dejanja, 
storjenega pri opravljanju sodniške funkcije;

2. neizpolnitev ali neupravičena odklonitev izvršitve so-
dniške dolžnosti;

3. nevestno, nepravočasno, neustrezno ali malomarno 
opravljanje sodniške službe;

4. nezakonito ali nesmotrno razpolaganje s sredstvi;
5. izdajanje uradne ali druge tajnosti, določene z zakonom 

ali sodnim redom;
6. zloraba položaja ali prekoračitev uradnih pooblastil;

7. zloraba pravice do odsotnosti z dela;
8. nedoseganje pričakovanih rezultatov dela več kot tri 

mesece zaporedoma iz neopravičenih razlogov;
9. kršitev z zakonom in sodnim redom določenega vrstne-

ga reda oziroma prednostnega obravnavanja zadev;
10. opravljanje funkcij, dela ali dejavnosti, ki so po ustavi 

in zakonu nezdružljive s sodniško funkcijo;
11. opustitev obvestila predsedniku sodišča o sprejemu 

dela zaradi ocene nezdružljivosti s sodniško funkcijo;
12. opustitev sporočila o podanih zakonskih razlogih za 

izločitev sodnika ali nadaljevanje dela v zadevi, v kateri obstaja 
izločitveni razlog;

13. vnaprejšnje javno izražanje v sodni zadevi, o kateri še 
ni pravnomočno odločeno oziroma v kateri je vloženo izredno 
pravno sredstvo;

14. vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s so-
dniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega 
poklica;

15. neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izra-
žanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v 
zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje;

16. oviranje delovanja sodišča zaradi uveljavljanja lastnih 
pravic;

17. sprejemanje daril ali drugih koristi v zvezi s sodniško 
službo;

18. nepredložitev ali nepravočasna predložitev podatkov 
o premoženjskem stanju;

19. kršitev ali opustitev mentorskih zadolžitev;
20. nespoštovanje izdanih odločb o premestiti ali dodelitvi 

sodnika;
21. onemogočanje ali oviranje izvajanja določb zakona 

o službenem nadzoru sodnikovega dela in o nadzorstvenih 
pritožbah;

22. poslovanje s strankami, njihovimi pooblaščenci in dru-
gimi osebami v nasprotju z določbami sodnega reda;

23. neupoštevanje ukrepov za redno in učinkovito izvaja-
nje sodne oblasti;

24. kršitev ali opustitev ukrepov po programu za reševa-
nje zaostanka pri sodišču;

25. neizpolnjevanje dolžnosti strokovnega izobraževa-
nja;

26. kršitev predpisov o varstvu pri delu;
27. kršitev določb sodnega reda o uporabi službenega 

oblačila.
Težjo disciplinsko kršitev iz petega odstavka 83. člena 

tega zakona predstavljajo dejanja po 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 
12., 13., 17., 18., 20., 21., 23. in 24. točki prejšnjega odstav-
ka.

Če sodni svet predlaga državnemu zboru razrešitev so-
dnika po drugem ali tretjem odstavku 78. člena tega zakona, pa 
ga državni zbor ne razreši, sodni svet poda pobudo za uvedbo 
disciplinskega postopka.

82. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. pisni opomin;
2. ustavitev napredovanja;
3. znižanje plače;
4. premestitev na drugo sodišče;
5. prenehanje sodniške funkcije.

83. člen
Pisni opomin pomeni formalno grajo sodniku za disciplin-

sko kršitev, ki jo disciplinsko sodišče oceni kot lažjo, in se lahko 
izreče, če sodniku še ni bila izrečena disciplinska sankcija.

Ustavitev napredovanja se izreče za čas največ treh let.
Znižanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega 

leta.
Premestitev na drugo sodišče za eno stopnjo nižjega 

položaja ali na drugo sodišče enakega položaja v drugem 
kraju, se lahko izreče za čas od šestih mesecev do treh let. Te 
sankcije ni mogoče izreči vrhovnemu sodniku.
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Prenehanje sodniške funkcije se izreče sodniku, če za-
radi težje disciplinske kršitve ni več primeren za opravljanje 
sodniške funkcije.

Pravnomočen sklep o izrečeni disciplinski sankciji se po-
šlje predsedniku sodišča, ministrstvu, pristojnemu za pravo-
sodje, in sodnemu svetu, ki je pristojen za izvršitev disciplinske 
sankcije iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.

84. člen
Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, 

ko pretečeta dve leti od dneva kršitve. Zastaralni rok začne teči 
s prenehanjem ravnanja ali opustitve, ki pomenita disciplinsko 
kršitev.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko uve-
de disciplinski postopek zoper sodnika, ki je bil pravnomočno 
obsojen, najkasneje v treh mesecih od dneva pravnomočnosti 
kazenske obsodilne odločbe.

Zastaranje pretrga vsako procesno dejanje pristojnega 
organa za pregon sodnika zaradi storjene disciplinske kršitve. 
Zastaranje se pretrga tudi, če sodnik v času, ko teče zastaralni 
rok, stori novo disciplinsko kršitev.

Disciplinski pregon zastara v vsakem primeru, ko prete-
čejo štiri leta od storitve disciplinske kršitve.

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v šestih 
mesecih od pravnomočnosti sklepa.

85. člen
Kolikor ta zakon nima posebnih določb, se za disciplinsko 

odgovornost sodnikov smiselno uporabljajo določbe 11., 12., 
13., 14. člena, prvega in drugega odstavka 15. člena, 16., 17., 
18., 20. in 21. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, 	
št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo).

2. oddelek	
Disciplinski organi

86. člen
V disciplinskem postopku odloča disciplinsko sodišče 

prve stopnje in disciplinsko sodišče druge stopnje. Disciplin-
sko sodišče prve stopnje sestavlja osem sodnikov, in sicer dva 
vrhovna, dva višja, dva okrožna in dva okrajna sodnika. Eden 
od vrhovnih sodnikov je predsednik disciplinskega sodišča prve 
stopnje, drugi pa njegov namestnik, ki nadomešča predsednika 
v njegovi odsotnosti.

Disciplinsko sodišče prve stopnje odloča v posamezni 
zadevi v senatu treh sodnikov, v katerem mora biti najmanj en 
član z enakim položajem sodnika, kot ga ima sodnik, zoper 
katerega teče disciplinski postopek. Sestavo senata določi 
predsednik disciplinskega sodišča.

87. člen
Disciplinsko sodišče druge stopnje sestavlja pet vrhovnih 

sodnikov.
Disciplinsko sodišče druge stopnje ima predsednika in 

namestnika predsednika, ki nadomešča predsednika v njegovi 
odsotnosti.

O pritožbah zoper sklepe disciplinskega sodišča prve 
stopnje odloča senat, ki ga sestavljajo predsednik in dva so-
dnika. Sestavo senata določi predsednik disciplinskega sodišča 
druge stopnje.

88. člen
Predlog za disciplinsko kaznovanje vlaga in zastopa di-

sciplinski tožilec, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča njegov 
namestnik; oba sta vrhovna sodnika.

89. člen
Disciplinske organe imenuje in razrešuje občna seja Vrhov-

nega sodišča Republike Slovenije na predlog sodnega sveta za 
dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Sodniku disciplinskega sodišča in disciplinskemu tožilcu 
oziroma njegovemu namestniku preneha funkcija pred pote-
kom mandata:

1. s prenehanjem sodniške funkcije ali z razrešitvijo so-
dnika;

2. če mu je izrečena disciplinska sankcija;
3. z imenovanjem na sodniško mesto drugega položaja.
Novo imenovanemu sodniku disciplinskega sodišča, di-

sciplinskemu tožilcu ali njegovemu namestniku poteče mandat 
z iztekom mandata sodnika, disciplinskega tožilca ali namestni-
ka, katerega je nadomestil.

Če disciplinsko sodišče ali disciplinski tožilec iz pravnih 
ali stvarnih razlogov ne more postopati, občna seja Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije na predlog sodnega sveta imenuje 
nadomestnega sodnika disciplinskega sodišča ali tožilca za 
odločanje v posamezni zadevi.

89.a člen
Disciplinski organi imajo sedež pri Vrhovnem sodišču Re-

publike Slovenije, ki tudi zagotavlja finančna sredstva in ostale 
pogoje za njihovo delo.

3. oddelek	
Disciplinski postopek

90. člen
Če ta zakon nima posebnih določb, se v disciplinskem 

postopku smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ka-
zenski postopek, ki veljajo za skrajšani postopek pred okrajnim 
sodiščem, razen določb, ki se nanašajo na oškodovanca, na 
napoved pritožbe, na zahtevo za varstvo zakonitosti in na iz-
redno omilitev kazni.

V disciplinskem postopku je javnost izključena, razen če 
sodnik v postopku izrecno nasprotuje izključitvi javnosti.

91. člen
Disciplinski postopek se uvede z vložitvijo predloga za 

opravo preiskovalnih dejanj ali z neposredno vložitvijo obrazlo-
ženega predloga za izrek disciplinske sankcije.

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda-
jo predsednik sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško 
službo, predsednik neposredno višjega sodišča, sodni svet in 
minister, pristojen za pravosodje.

Če disciplinski tožilec ne uvede postopka, je o razlogih 
dolžan obvestiti pobudnika. Če pobudnik vztraja pri pobudi, 
dokončno odloči o uvedbi postopka disciplinsko sodišče prve 
stopnje.

Ob vložitvi predloga za izrek disciplinske sankcije lahko 
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede na 
značaj in težo očitane disciplinske kršitve izreče sodniku zača-
sno odstranitev iz sodniške službe v skladu z določbami 95. do 
100. člena tega zakona.

92. člen
Če je podan predlog za opravo posameznih preiskovalnih 

dejanj, jih opravi sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi 
predsednik disciplinskega sodišča.

93. člen
V disciplinskem postopku je lahko zagovornik tudi sodnik, 

ki ima pravico do povrnitve potrebnih izdatkov.

94. člen
V zapisnik o disciplinski obravnavi se vpišejo imena vseh 

prisotnih in bistvena vsebina poteka obravnave.
Predsednik senata lahko na predlog stranke ali po uradni 

dolžnosti odredi, naj se v zapisnik dobesedno vpišejo izjave, 
za katere misli, da so pomembne.

Na zahtevo stranke se v zapisnik vpiše tudi vprašanje, na 
katerega senat ni dovolil odgovora.
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V zapisnik o disciplinski obravnavi se vnese celoten izrek 
disciplinskega sklepa.

Zapisnik o disciplinski obravnavi podpišejo predsednik 
senata, člani senata in zapisnikar.

4. oddelek	
Začasna odstranitev iz sodniške službe

95. člen
Če je zoper sodnika uveden kazenski postopek zaradi 

utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja z zlorabo so-
dniške funkcije, mora predsednik vrhovnega sodišča sodniku 
izreči začasno odstranitev iz sodniške službe (v nadaljnjem 
besedilu: suspenz).

Če je zoper sodnika uveden kazenski postopek zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za 
katero je mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti, zaradi 
katere je sodnik lahko razrešen, predsednik vrhovnega sodišča 
lahko izreče suspenz.

O suspenzu predsednika vrhovnega sodišča iz sodniške 
službe v primerih iz prejšnjih odstavkov odloči sodni svet.

96. člen
Zoper odločitev o suspenzu, ki mora biti obrazložena, se 

sodnik lahko pritoži v petnajstih dneh od prejema odločbe na 
sodni svet, predsednik vrhovnega sodišča pa na državni zbor.

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

97. člen
Suspenz traja do dokončne odločitve pristojnega organa 

o razrešitvi sodnika.
Če se postopek pred kazenskim sodiščem konča tako, 

da ni podlage za razrešitev sodnika po tem zakonu, suspenz 
preneha z dnem izdaje odločbe, s katero se konča postopek na 
prvi stopnji, z dnem pravnomočnosti take odločbe pa se odpravi 
skupaj z vsemi njegovimi posledicami.

V primeru iz četrtega odstavka 91. člena tega zakona traja 
suspenz najdalj do dokončne odločitve pristojnega organa v 
disciplinskem postopku.

98. člen
V času suspenza prejema sodnik nadomestilo plače, ki je 

enako polovici plače, ki bi jo prejemal sodnik, če bi delal.

99. člen
Kadar je za odreditev pripora oziroma za začetek kazen-

skega postopka zoper sodnika potrebno dovoljenje državnega 
zbora, pristojno sodišče o tem, da je vložilo zahtevo za dovolje-
nje, obvesti sodni svet in ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Državni zbor odloči o dovoljenju po pridobitvi mnenja 
sodnega sveta.

100. člen
Sodišče, ki odredi pripor zoper sodnika, mora o tem 

nemudoma obvestiti predsednika sodišča, v katerem opravlja 
sodnik sodniško službo, sodni svet ter ministrstvo, pristojno za 
pravosodje.

Sodnik, ki je v priporu, ima pravico do nadomestila plače 
v enaki višini kot sodnik, ki je v suspenzu, če preživlja družino, 
sicer pa le v višini ene tretjine plače.

Zakon o sodniški službi – ZSS (Uradni list RS, št. 
19/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

VIII. poglavje	
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

101. člen
Sodniki, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo sodniško 

funkcijo na rednih sodiščih in sodiščih združenega dela, imajo 

pravico pred iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za 
sodniško mesto, ki ga zasedajo, za izvolitev v sodniško funkcijo 
po določbah tega zakona. Kandidaturo prijavijo ministrstvu, 
pristojnemu za pravosodje.

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se sodnik 
odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo sodniško 
mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo, pristojno za pra-
vosodje, razpisati v petnajstih dneh po prejemu kandidature 
sodnika, ki mora vsebovati vse sestavine, ki se po določbah 
tega zakona zahtevajo za prijavo na prosto sodniško mesto.

Sodniku iz prvega odstavka tega člena preneha sedanji 
mandat z dnem, ko državni zbor izvoli sodnika na podlagi 
razpisnega postopka iz prejšnjega odstavka. Sodnik iz prvega 
odstavka tega člena, ki ni bil izvoljen v trajno sodniško funkcijo, 
ima pravice, ki so jih dosedanji predpisi določali za sodnike, ki 
niso bili ponovno izvoljeni.

Pravica iz prvega in tretjega odstavka tega člena gre 
tudi sodnikom, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo 
predsednika sodišča, s tem da prijavijo kandidaturo za izvolitev 
v sodniško funkcijo po določbah tega zakona.

102. člen
Sodniki iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki ne kan-

didirajo za izvolitev v trajno sodniško funkcijo in do 1. januarja 
1995 dopolnijo petintrideset let (moški) oziroma trideset let 
(ženske) pokojninske dobe, lahko uveljavljajo pravico do po-
kojnine s polno pokojninsko dobo, ne glede na pogoje, ki so 
določeni za pridobitev pokojnine po splošnih predpisih.

Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpi-
sih in po tem zakonu se zagotavljajo iz proračuna Republike 
Slovenije.

103. člen
Prosta sodniška mesta sodnikov iz tretjega odstavka 

8. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 33/91) in sodnikov, ki po določbi 
prvega in drugega odstavka 8. člena tega ustavnega zakona 
nadaljujejo mandat, se razpišejo pet mesecev pred iztekom 
mandata sodnikov.

104. člen
Za sodnike iz prvega odstavka 101. člena tega zakona in 

prejšnjega člena, ki prijavijo kandidaturo na razpisano prosto 
sodniško mesto, zahteva sodni svet izdelavo ocene sodniškega 
dela. Ocena sodniškega dela je sestavni del prijave sodnika.

Ocena po prejšnjem odstavku je strokovna ocena so-
dniškega dela, ki jo za sodnike sodišč prve stopnje izdelajo 
pristojna višja sodišča, za sodnike višjih sodišč vrhovno so-
dišče, za sodnike vrhovnega sodišča pa to sodišče na občni 
seji. Strokovni oceni, ki se izdela po kriterijih iz 29. člena tega 
zakona, je treba priložiti poročila o opravljenih inštruktažnih 
pregledih, ki so jih opravila pristojna sodišča in se nanašajo 
na delo sodnika.

Sodišča iz prejšnjega odstavka morajo predložiti sodnemu 
svetu oceno sodniškega dela v petnajstih dneh od zahteve.

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pristojnost in organiza-
cijo delovnih in socialnih sodišč, izdela oceno sodniškega dela 
za sodnike Sodišča združenega dela Republike Slovenije to 
sodišče na občni seji.

Če se na sodniško mesto, ki je razpisano po drugem od-
stavku 101. člena ali 103. členu tega zakona, prijavi kot edini 
kandidat sodnik iz prvega odstavka tega člena in je ocena 
sodniškega dela iz drugega odstavka tega člena pozitivna, ga 
je sodni svet dolžan izbrati.

 105. člen –  upoštevana ZSS-A 	
in ZSS-B

Z opravljanjem sodniške službe po določbah tega zakona 
je izenačeno opravljanje sodniške funkcije po dosedanjih pred-
pisih, opravljanje funkcije državnega tožilca, sodnika za prekr-
ške in javnega pravobranilca, poklic odvetnika, delo pravnega 
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strokovnjaka v državnem organu, pri pravni ali fizični osebi ter 
delo višjih strokovnih sodelavcev.

Pogoj iz 3. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona 
izpolnjuje tudi, kdor bo 30 let starosti dopolnil do 31. decembra 
1997.

Če se na razpis prostega sodniškega mesta na okrajnem 
sodišču ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 8. in 9. člena 
zakona, je do 31. 12. 1999 ne glede na pogoje iz 3. točke prve-
ga odstavka 8. člena in 9. člena tega zakona, lahko za sodnika 
okrajnega sodišča izvoljena oseba, ki je dopolnila 27 let starosti 
in ima po opravljenem pravniškem državnem izpitu najmanj eno 
leto delovnih izkušenj na sodišču, ali najmanj tri leta delovnih 
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.

Za sodnika, izvoljenega pod pogoji iz prejšnjega odstavka 
tega člena se v prvih treh letih izdela ocena sodniške službe 
za vsako leto.

Pogoj iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona 
izpolnjuje tudi, kdor je pred 25. junijem 1991 pridobil strokovni 
naslov diplomirani pravnik v kateri od republik bivše SFRJ.

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravniški državni izpit, 
se šteje, da izpolnjuje pogoj iz 5. točke prvega odstavka 8. čle-
na tega zakona, kdor ima opravljen pravosodni izpit ali drug 
izpit, ki je po zakonu izenačen s pravosodnim izpitom.

106. člen
Pravice po tem zakonu se zagotavljajo sodnikom, ki so 

sodniško funkcijo opravljali ob uveljavitvi tega zakona, in ki so 
izvoljeni za sodnike po določbah tega zakona, z dnem nastopa 
sodniške službe, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Okrajni sodniki, ki so pred izvolitvijo za sodnika po do-
ločbah tega zakona najmanj petnajst let opravljali sodniško 
funkcijo, pridobijo hkrati z izvolitvijo pravico do naziva svetnika 
okrajnega sodišča in uvrstitve v ustrezni plačilni razred.

107. člen
Za sodnike, ki nadaljujejo funkcijo v smislu 8. člena ustav-

nega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, veljajo 
glede dolžnosti in pravic določbe tega zakona, razen določb 
petega oddelka IV. poglavja tega zakona ter določb prvega do 
tretjega oddelka VII. poglavja tega zakona. Po izteku mandata 
imajo, če niso izvoljeni v sodniško funkcijo po določbah tega 
zakona, pravice, ki so jih dosedanji predpisi določali za sodni-
ke, ki niso bili ponovno izvoljeni.

Sodnika iz prejšnjega odstavka uvrsti sodni svet v plačilni 
razred, ki ustreza dosedanji dolžini opravljanja sodniške funk-
cije na sodišču, na katerem nadaljuje delo, ob smiselni uporabi 
določb tega zakona o napredovanju sodnika in ob upoštevanju 
razvrstitve po določbi 124. člena zakona o sodiščih.

Pri sodnikih temeljnih sodišč iz prvega odstavka tega 
člena, ki se razporedijo na okrajna in okrožna sodišča, se pra-
viloma šteje za uvrstitev v plačilni razred po določbi prejšnjega 
odstavka čas prvih štirih let opravljanja sodniške funkcije so-
dnika temeljnega sodišča za čas opravljanja službe okrajnega 
sodnika, čas, ki presega štiri leta, pa za čas opravljanja sodni-
ške službe okrožnega sodnika.

Za sodnike iz prvega odstavka tega člena se, razen v 
primeru iz prvega odstavka 101. člena tega zakona, uporabljajo 
določbe dosedanjih predpisov, ki se nanašajo na razrešitev 
sodnika.

108. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se za sodnike preneha 

uporabljati določba 36. člena zakona o poslancih (Uradni list 
RS, št. 48/92).

109. člen
Določbe tega zakona o plačah sodnikov se pričnejo upo-

rabljati s 1. julijem 1994, za sodnike, ki pred tem dnem nasto-
pijo sodniško službo po določbah tega zakona, pa z dnem, 
določenim v prvem odstavku 106. člena tega zakona.

Z datumom iz prejšnjega odstavka se za sodnike preneha 
uporabljati zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih (Ura-
dni list RS, št. 10/93).

110. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o so-
dniški službi – ZSS-A (Uradni list RS, št. 8/96) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o dopolnitvah Zakona o sodniški službi – 
ZSS-B (Uradni list RS, št. 24/98) vsebuje naslednjo konč-
no določbo:

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembi Zakona o sodniški službi – ZSS-C 
(Uradni list RS, št. 48/01) vsebuje naslednjo končno do-
ločbo:

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o so-
dniški službi – ZSS-D (Uradni list RS, št. 67/02) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

71. člen
Vsi postopki za izvolitev in imenovanje sodnikov, za sodni-

ško napredovanje in ocenjevanje sodniškega dela, za preme-
stitev in dodelitev sodnika, za prenehanje in razrešitev sodnika 
ter disciplinski postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

72. člen
Sodniki so dolžni sodnemu svetu predložiti podatke iz 

drugega odstavka 39. člena zakona v treh mesecih od uvelja-
vitve tega zakona.

Rok za izdelavo ocene sodniške službe sodnikov sve-
tnikov (prvi odstavek 31. člena zakona), začne teči z dnem 
uveljavitve tega zakona.

73. člen
Sodniki, ki so bili dodeljeni do uveljavitve tega zakona, na-

daljujejo delo kot dodeljeni sodniki po določbah tega zakona.
Za sodnike, ki so bili do uveljavitve tega zakona dodeljeni 

brez določenega roka dodelitve, začne teči rok iz četrtega od-
stavka 71. člena zakona z dnem uveljavitve tega zakona.

Sodnik, ki je bil do uveljavitve tega zakona postavljen na me-
sto sekretarja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 40. člena zakona o sodiščih, nadaljuje delo kot 
imenovani sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

74. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 

določba tretjega odstavka 30. člena zakona o sodiščih, kolikor se 
nanaša na reševanje ugovorov zoper ocene sodniške službe.
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75. člen
Podzakonski predpis iz petega odstavka 58. člena zakona 

izda minister, pristojen za pravosodje, v treh mesecih od uve-
ljavitve tega zakona.

76. člen
Občna seja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izvoli 

disciplinske organe po 89. členu zakona v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

77. člen
Sodni svet uskladi sistemizacijo sodniških mest na posa-

meznih sodiščih (38. člen zakona o sodiščih) z upoštevanjem 
sodniških mest, zasedenih ali predvidenih za sodnike, dodelje-
ne po 71. členu zakona, v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona.

78. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški 
službi – ZSS-E (Uradni list RS, št. 71/04) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o so-
dniški službi – ZSS-F (Uradni list RS, št. 17/06) vsebuje 
naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

36. člen
Sodnik, ki je uvrščen v plačilni razred na podlagi določb 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo), se uvrsti v plačni razred v skladu s tem 
zakonom in zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju 
tako, da vrednost plačnega razreda, v katerega je uvrščen, 
ustreza njegovi osnovni plači, ki zajema doseženi koeficient 
plačilnega razreda in sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti 
sodniške funkcije, pri predsednikih in podpredsednikih sodišč 
pa zajema še dodatek za vodstveno funkcijo.

Odločbe o uvrstitvi sodnikov v nove plačne razrede, ki 
jih izda Sodni svet, začnejo veljati z začetkom uporabe tega 
zakona.

Izdaja odločbe o uvrstitvi sodnika v plačni razred ne sme 
poslabšati položaja sodnika v zvezi z njegovim napredova-
njem.

37. člen
Če sodnik lahko napreduje v plačnih razredih, se ocena 

sodniške službe izdela ob prvem možnem napredovanju v 
plačnih razredih po uveljavitvi tega zakona. Če sodnik ne more 
napredovati v plačnih razredih, pa je od zadnje ocene preteklo 
več kot tri leta, se ocena sodniške službe izdela najkasneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika 
v prvih treh letih opravljanja sodniške službe izdela ocena 
sodniške službe najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona, če je od zadnje ocene sodniške službe preteklo več 
kot eno leto.

38. člen
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se 

začasno uporablja višina dodatkov, do katerih so upravičeni 
sodniki, in sicer:

– dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne 
plače za vsako zaključeno leto delovne dobe;

– dodatek za mentorstvo za največ 20 ur mesečno, pri 
čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 15% urne po-
stavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za čas, ko 
sodnik dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada;

– dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat, pri če-
mer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer dodatek 
za specializacijo znaša 10.000 tolarjev bruto, za magisterij 
15.000 tolarjev bruto in za doktorat 25.000 tolarjev bruto;

– dodatek za manj ugodne delovne pogoje v višini 5% 
urne postavke osnovne plače;

– dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni 
v višini 5% urne postavke osnovne plače, ki se obračunava le 
za čas, ko sodnik dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek 
pripada;

– dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini 3% 
urne postavke osnovne plače, če prekinitev delovnega časa 
traja več kot 3 ure, ki se obračuna le za čas, ko sodnik dela v 
deljenem delovnem času;

– dodatek za delo ponoči v višini 10% urne postavke 
osnovne plače, za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zako-
nom določen kot dela prost dan ali praznik, pa v višini 20% urne 
postavke osnovne plače, ki se obračuna le za čas, ko sodnik 
dela ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot 
dela prost dan ali praznik;

– dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 
10% urne postavke osnovne plače, ki se obračuna le za čas, 
ko sodnik dela preko polnega delovnega časa;

– za ure pripravljenosti, v primeru opravljanja stalne pri-
pravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno 
mesto v višini 10% urne postavke osnovne plače, pri čemer se 
čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas; za ure dejan-
skega opravljanja dela v tem času sodniku pripada 100% urna 
postavka osnovne plače;

– za ure dežurstva, ki niso bile razporejene v polni delovni 
čas, sodniku pripada 100% urna postavka osnovne plače.

39. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem za-
četka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o so-
dniški službi – ZSS-G (Uradni list RS, št. 127/06) vsebuje 
naslednji prehodno in končno določbo:

14. člen
Določbe 76.a člena zakona se uporabljajo tudi za sodni-

ke, ki so pridobili pravico do pokojnine pred uveljavitvijo tega 
zakona.

15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

1351. Energetski zakon (uradno prečiščeno 
besedilo) (EZ-UPB2) 

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2007 
potrdil uradno prečiščeno besedilo Energetskega zakona, ki 
obsega:

– Energetski zakon – EZ (Uradni list RS, št. 79/99 z dne 
30. 9. 1999),

– popravek Energetskega zakona – EZ (Uradni list RS, 	
št. 8/00 z dne 31. 1. 2000),
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– Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 
52/02 z dne 14. 6. 2002),

– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 
110/02 z dne 18. 12. 2002),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega za-
kona – EZ-A (Uradni list RS, št. 51/04 z dne 7. 5. 2004),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega za-
kona – EZ-B (Uradni list RS, št. 118/06 z dne 17. 11. 2006) in

– popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Ener-
getskega zakona – EZ-B (Uradni list RS, št. 9/07 z dne 2. 2. 
2007).

Št. 320-01/98-7/12
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EPA 1139-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

E N E R G E T S K I   Z A K O N
uradno prečiščeno besedilo  

(EZ-UPB2) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za de-

lovanje trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih 
javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe 
in učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energet-
skih postrojenj, pogoje za opravljanje energetske dejavnosti, 
ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki 
opravljajo upravne naloge po tem zakonu.

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije pre-
našajo naslednje direktive Evropske skupnosti:

– Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z elek-
trično energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES (UL L št. 176 
z dne 15. 7. 2003),

– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES 
z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z ze-
meljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES (UL L št. 
176 z dne 15. 7. 2003),

– Direktiva Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o 
ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim pli-
nom (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2004),

– Direktiva 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z elek-
trično energijo (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2001),

– Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji 
na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spre-
membi Direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 4. 2004),

– Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb 
(UL L št. 1 z dne 4. 1. 2003). Prenos Direktive 2002/91/ES v 
zvezi z metodologijo za izračun in zahtevami za energetsko 
učinkovitost stavb ureja zakon, ki ureja gradnjo objektov, redne 
preglede kotlov pa ureja zakon, ki ureja varstvo okolja.

2. člen
S tem zakonom se zagotavljajo pogoji za varno in zane-

sljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih 
načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju njene 

učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije 
ter pogojev varovanja okolja.

3. člen
S tem zakonom se zagotavlja konkurenčnost na trgu 

energije po načelih nepristranskosti in preglednosti, upošteva-
je varstvo potrošnikov in izvajanje učinkovitega nadzora nad 
oskrbo z energijo.

4. člen
V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
– biomasa: je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov 

in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske sub-
stance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradlji-
va frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih ener-
getsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki;

– cena za uporabo omrežja: je cena, ki jo odjemalec 
električne energije oziroma zemeljskega plina plača za dostop 
do omrežij in je sestavljena iz omrežnine ter dodatkov k omre-
žnini iz desete alinee, katerih višino določi Vlada Republike 
Slovenije;

– daljinsko ogrevanje: je dobava toplote ali hladu iz omre-
žij za distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje 
prostorov ter za pripravo sanitarne vode;

– dejavnost sistemskega operaterja: je prenos oziroma 
distribucija električne energije ali zemeljskega plina ter upra-
vljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj prenosnega oziroma 
distribucijskega omrežja, skladišča zemeljskega plina ali termi-
nala za utekočinjen zemeljski plin;

– distribucija: je transport goriv ali električne energije po 
distribucijskem omrežju;

– distribucijsko omrežje: je energetsko omrežje od preno-
snega omrežja do končnega odjemalca;

– dobava: je prodaja, tudi nadaljnja, energije in goriv 
odjemalcem;

– dobavitelj energije: je pravna ali fizična oseba, ki odje-
malcu prodaja energijo ali gorivo;

– dobavni pogoji: so tehnično in ekonomsko opredeljene 
obveznosti za dobavo energije, ki zavezujejo sistemskega ope-
raterja, dobavitelja in odjemalca;

– dodatki k omrežnini: so dodatki namenjeni za pokrivanje 
stroškov:

a) delovanja Javne agencije Republike Slovenije za ener-
gijo,

b) obveznega odkupa električne energije oziroma izpla-
čila premije za električno energijo, ki jo sistemski operaterji 
odkupijo od kvalificiranih proizvajalcev,

c) obveznega odkupa električne energije oziroma izplačila 
premije za električno energijo, ki jo sistemski operaterji odkupi-
jo od proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva,

č) sprostitve dolgoročnih prenosnih zmogljivosti za prenos 
zemeljskega plina,

d) stroškov dobaviteljev zaradi neustavitve dobave ener-
gije,

e) delovanja organizatorja trga,
f) spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov ener-

gije;
– dolgoročna pogodba o dobavi zemeljskega plina: je 

pogodba o dobavi zemeljskega plina, sklenjena za več kot 
10 let;

– dostop do omrežja: je pravica do uporabe omrežja z 
namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi električne ener-
gije ali zemeljskega plina ob upoštevanju dejanskega stanja v 
omrežju;

– električna energija iz obnovljivih virov je:
a) električna energija, proizvedena v elektrarnah, ki upo-

rabljajo izključno  obnovljive vire energije,
b) delež električne energije iz obnovljivih virov energije, ki 

je proizvedena v  kombiniranih elektrarnah, ki uporabljajo tudi 
fosilna goriva in
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c) električna energija iz točk a) in b) te alinee, ki je upora-
bljena za polnjenje  sistemov za shranjevanje energije, vendar 
brez električne energije, ki je  proizvedena iz teh sistemov;

– energetska učinkovitost stavbe: je učinkovitost dejansko 
porabljene ali ocenjene energije za zadovoljevanje potreb, po-
vezanih s predvideno uporabo stavbe, ki vključuje ogrevanje, 
hlajenje, prezračevanje, gretje sanitarne vode in razsvetljavo 
in druge namene;

– energetska izkaznica stavbe: je javna listina s podatki 
o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje 
energetske učinkovitosti;

– energetske storitve: so storitve, katerih ključni pogoj je 
raba energije, kot je to npr. zagotavljanje razsvetljave, ogreva-
nja, hlajenja, transporta, delovanja informacijskih in komuni-
kacijskih naprav, mehanskega dela ter kemične in električne 
energije;

– energija: je vsaka oblika proizvedene ali pridobljene 
energije, namenjene za dobavo ali prodajo;

– geotermalna energija: je toplotna energija, pridobljena 
iz zemlje z vodonosniki;

– goriva: so trdna, tekoča in plinasta goriva, ki z zgore-
vanjem ali drugim kemičnim ali fizikalnim procesom sproščajo 
energijo;

– gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje električ-
no ali drugo energijo za lastno domačo porabo, kar izključuje 
opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti;

– izravnalna energija: je električna energija, ki je potrebna 
za izravnavo odstopanj dejanske porabe in proizvodnje v dolo-
čenem trenutku od napovedane porabe in proizvodnje;

– izravnalni trg z električno energijo: je trg izravnalne 
energije;

– klimatski sistem: je kombinacija vseh komponent, ki 
zagotavljajo obdelavo zraka, pri kateri je temperatura zraka 
regulirana ali se jo lahko zniža, lahko tudi v kombinaciji z regu-
lacijo prezračevanja, vlažnosti in čistoče zraka;

– kvalificirani proizvajalec: je proizvajalec, ki v posame-
znih proizvodnih objektih proizvaja električno energijo in toploto 
z nadpovprečno dejansko doseženim izkoristkom pri soproizvo-
dnji toplote in električne energije, ali če izkorišča obnovljive vire 
energije na način, ki je skladen z varstvom okolja;

– lokalni energetski koncept: je koncept razvoja samou-
pravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih sku-
pnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načinov 
bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito 
rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter 
uporabo obnovljivih virov energije;

– nasedle investicije: so investicije, ki so bile načrtovane 
in izvedene pred 1. januarjem 1997 in v tržnih razmerah niso 
rentabilne, oziroma se ne morejo amortizirati;

– nazivna izhodna moč klimatskega sistema: je največja 
toplotna moč, za katero proizvajalec navede in zagotavlja, da jo 
je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem 
delovanju;

– neposredni oskrbovalni vod električne energije: je ele-
ktrični vod, ki povezuje elektrarno in odjemalca, ki nista pri-
klopljena na omrežje, ali proizvajalca električne energije in 
dobavitelja za neposredno dobavo električne energije lastnim 
prostorom, družbam in upravičenim odjemalcem v njuni ve-
činski lasti;

– neposredni oskrbovalni vod zemeljskega plina: je vod 
zemeljskega plina, ki dopolnjuje že povezano omrežje;

– obnovljivi viri energije: so viri energije, ki se v naravi 
ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija 
vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana 
sončna energija;

– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na pogod-
beni osnovi oskrbovana z energijo ali gorivi za lastno rabo ali 
za nadaljnjo prodajo;

– omrežje: je sistem povezanih naprav, ki so namenjene 
prenosu ali distribuciji električne energije, toplote ali plina do 
odjemalcev;

– omrežnina: je del cene za uporabo omrežij, ki je name-
njen plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti 
sistemskih operaterjev distribucijskih in prenosnih omrežij in 
pokrivanje stroškov sistemskih storitev;

– organizator trga: je pravna oseba, ki je določena za or-
ganiziranje delovanja trga z električno energijo ali z zemeljskim 
plinom po določbah tega zakona;

– oskrba z energijo: je proces pridobivanja in predelave, 
proizvodnje, prenosa, distribucije in dobave energije;

– organiziran trg z energijo: je ustanova, v kateri poteka 
organizirana izmenjava povpraševanj po nakupu s ponudbami 
po dobavi energije ter trgovanje za dan časovni okvir;

– povezovalni vod je:
a) električni vod, ki povezuje omrežja električne energije,
b) prenosni vod zemeljskega plina, ki povezuje prenosno 

omrežje v Republiki  Sloveniji s prenosnimi omrežji drugih 
držav;

– pridobivanje: je proces izkoriščanja goriv in toplote iz 
naravnega okolja;

– priključitev na omrežje: je fizična priključitev ali priklop 
na energetsko omrežje pod pogoji določenimi s tem zako-
nom;

– proizvodnja: je fizikalni ali kemični proces transformacije 
goriv in obnovljivih virov energije v električno, toplotno in druge 
oblike energije;

– predelava goriv: je kemični ali fizikalni proces, s katerim 
gorivu spreminjamo lastnosti ali stanje;

– prenos: je transport goriv ali električne energije po pre-
nosnem omrežju;

– prenosno omrežje: je visokonapetostno električno 
omrežje ali visokotlačno plinsko omrežje od proizvajalca ozi-
roma povezave s sosednjimi prenosnimi omrežji do distribucij-
skega omrežja ali do uporabnika omrežja;

– sistemske storitve: so storitve, ki omogočajo nemoteno, 
zanesljivo in kvalitetno delovanje energetskih sistemov;

– sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki je 
v skladu s tem zakonom določena za opravljanje dejavnosti 
sistemskega operaterja na posameznem omrežju, skladišču 
zemeljskega plina ali terminalu za utekočinjen zemeljski plin;

– soproizvodnja toplote in električne energije (v nadalj-
njem besedilu: soproizvodnja): je tehnološki proces sočasne 
proizvodnje koristne toplotne in električne oziroma mehanske 
energije iz istega goriva;

– stavba: je krita konstrukcija s stenami, v kateri se upo-
rablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev; 
pojem stavba se lahko nanaša na stavbo kot celoto ali njene 
dele, ki so bili projektirani ali spremenjeni za ločeno uporabo;

– tarifni sistem za prodajo energije: je splošni akt, ki 
določa elemente in način njihove uporabe za prodajo energije 
tarifnim odjemalcem glede na vrsto odjema;

– tarifni odjemalec: je odjemalec, ki po določbah tega 
zakona ni upravičeni odjemalec;

– tekoča goriva: so utekočinjeni naftni plin, primarni ben-
cin, motorni bencin – osvinčeni, motorni bencin – neosvinčeni, 
letalski bencin za batne motorje, bencinsko gorivo za reaktivne 
motorje, petrolejsko gorivo za reaktivne letalske motorje, ostali 
petroleji, ekstra lahko kurilno olje, dieselsko gorivo, bioetanol, 
biodizel, kurilno olje;

– terminal z utekočinjenim zemeljskim plinom: je terminal, 
ki se uporablja za utekočinjanje zemeljskega plina, njegovo 
skladiščenje in uplinjanje;

– toplotna črpalka: je naprava ali sistem, ki odvzema to-
ploto pri nižji temperaturi iz različnih toplotnih virov, na primer 
iz zraka, vode ali zemlje, in jo pri višji temperaturi dobavlja 
stavbi;

– trajnostni razvoj: je razvoj, s katerim zadostimo sedanje 
potrebe ne da bi ogrozili možnost bodočih generacij, da zado-
stijo svojim lastnim potrebam;

– tranzit: je transport električne energije ali zemeljskega 
plina z območja druge države čez ozemlje Republike Slovenije 
v drugo državo;
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– trgovec: je pravna ali fizična oseba, ki kupuje energijo 
ali gorivo za nadaljnjo prodajo;

– uporabnik omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki iz 
omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo;

– upravičeni odjemalec: je odjemalec, ki lahko prosto 
izbira dobavitelja po določbah tega zakona;

– varčevalni potencial: je delež energije v skupnem ob-
segu rabe energije pri porabniku, ki ga je možno znižati z 
ekonomsko utemeljenimi vlaganji.

4.a člen
V zakonu uporabljeni izraz »upravljalec prenosnega 

omrežja« in izraz »izvajalec prenosa« v različnih sklonih in šte-
vilih se v celotnem besedilu tega zakona nadomestita z izrazom 
»sistemski operater prenosnega omrežja«, izraz »upravljalec 
distribucijskega omrežja« in izraz »izvajalec distribucije« v raz-
ličnih sklonih in številih pa se v celotnem besedilu tega zakona 
nadomestita z izrazom »sistemski operater distribucijskega 
omrežja«, vse v ustreznih sklonih, številih in sklicu na vrsto 
energetskega omrežja.

Izraz »minister, pristojen za energetiko« se v celotnem 
besedilu tega zakona nadomesti z izrazom »minister, pristojen 
za energijo«, izraz »ministrstvo, pristojno za energetiko« pa z 
izrazom »ministrstvo, pristojno za energijo« vse v ustreznem 
sklonu.
(Opomba: določbe tega člena so upoštevane v celotnem pre-
čiščenem besedilu, razen v prehodnih določbah Energetskega 
zakona, Uradni list RS, št. 79/99, ki urejajo prehodno obdobje 
v zvezi z določbami 20. in 30. člena citiranega zakona)

5. člen
Določbe tega zakona se, kolikor ni v posameznih členih 

drugače določeno, uporabljajo za pravne in fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci ener-
getskih dejavnosti) na naslednjih področjih energetskih de-
javnosti:

– proizvodnja električne energije in toplote za daljinsko 
ogrevanje,

– predelava nafte ali naftnih derivatov,
– transport energije in goriv po omrežjih,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
– dobava električne energije, plina ali toplote,
– organiziranje trga z električno energijo oziroma zemelj-

skim plinom,
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električ-

no energijo ali zemeljskim plinom,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so tržne dejavnosti, 

kolikor ta zakon ne določa drugače.
Besedilo prvega in drugega odstavka tega člena se ne 

nanaša na javne gospodarske zavode, ki opravljajo svojo de-
javnost na podlagi posebnih zakonov.

II. LICENCE

6. člen
Za opravljanje energetskih dejavnosti iz prejšnjega člena 

je potrebno pridobiti licenco za:
– proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko 

ogrevanje nad 1 MW v posamezni elektrarni ali toplarni,
– proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
– predelavo nafte ali naftnih derivatov,
– transport energije in goriv po omrežjih,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
– dobavo električne energije, plina ali toplote,
– organiziranje trga z električno energijo oziroma zemelj-

skim plinom,
– zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo 

ali zemeljskim plinom.
Licenco izda Agencija za energijo.

7. člen
Licenca se lahko izda pravni ali fizični osebi, ki:
1. je registrirana oziroma priglašena za opravljanje ener-

getskih dejavnosti,
2. ima strokovno usposobljene delavce za izvajanje de-

javnosti, za katero želi pridobiti licenco,
3. razpolaga s finančnimi sredstvi ali dokaže da jih lahko 

dobi v obsegu, potrebnem za izvajanje energetske dejavnosti, 
za katero želi pridobiti licenco,

4. ji v zadnjih desetih letih pred vložitvijo vloge za dodeli-
tev licence ni bila odvzeta enaka licenca,

5. ni bila v zadnjih petih letih pravnomočno obsojena za 
kaznivo dejanje povezano z opravljanjem gospodarskih dejav-
nosti, ki jih ureja ta zakon.

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vla-
da) z uredbo predpiše podrobnejše pogoje za izdajo licence 
za izvajanje energetske dejavnosti glede potrebnega obsega 
finančnih sredstev, strokovne izobrazbe oziroma poklicne kva-
lifikacije, obrazec licence, podatke, ki so potrebni za vodenje 
registra izdanih in odvzetih licenc, ter način rednega poročanja 
imetnikov licenc o obsegu opravljanja energetske dejavnosti.

Register izdanih in odvzetih licenc vodi Agencija Repu-
blike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija 
za energijo).

Kadar je imetnik licence fizična oseba, se v register vpi-
šejo še naslednji osebni podatki: osebno ime imetnika licence, 
enotna matična števila imetnika licence in naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča imetnika licence. Podatki iz registra 
so javni, razen enotne matične številke imetnikov licenc, ki so 
fizične osebe. Ti podatki se hranijo v registru pet let.

Imetnik licence je dolžan omogočiti inšpekcijskim orga-
nom in Agenciji za energijo nadzor nad izpolnjevanjem pogojev 
iz licence.

7.a člen
Licenca preneha veljati:
– na zahtevo stranke,
– s prenehanjem pravne osebe ali s smrtjo fizične ose-

be,
– po preteku časa, za katerega je bila licenca izdana in
– z odvzemom licence.
Agencija za energijo izda v primeru iz prve alinee prej-

šnjega odstavka odločbo o prenehanju veljavnosti licence. 
V primerih iz druge in tretje alinee licenca preneha veljati po 
zakonu.

Prenehanje veljavnosti licence se ustrezno označi v regi-
stru izdanih in odvzetih licenc.

7.b člen
Za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja 

energetskih naprav ter učinkovite rabe energije morajo delavci, 
ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, biti 
strokovno usposobljeni.

Minister, pristojen za energijo, predpiše način izpolnjeva-
nja pogoja strokovne usposobljenosti iz prejšnjega odstavka.

8. člen
Agencija za energijo z odločbo odvzame licenco, če ime-

tnik licence:
– ne izpolnjuje več pogojev iz 7. člena tega zakona,
– ne posreduje podatkov Agenciji za energijo v skladu 

z 89. členom tega zakona oziroma posreduje neresnične po-
datke ali ne omogoči izvrševanja nadzora s strani pristojnih 
organov skladno s tem zakonom,

– ne ravna skladno z odločbo ki jo izda Agencija za ener-
gijo v okviru svojih pristojnosti,

– ne odpravi pomanjkljivosti skladno z odločbo pristojne-
ga inšpektorja, s katero je bila odrejena odprava ugotovljenih 
pomanjkljivosti.

Postopek za odvzem licence začne Agencija za energijo 
po uradni dolžnosti. Pobudo za začetek postopka lahko poda 
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tudi pristojni inšpektor. Z odločbo o odvzemu licence se veljav-
nost licence prekliče. O pritožbi zoper odločbo o izdaji, zavrnitvi 
izdaje oziroma odvzemu licence odloča ministrstvo, pristojno za 
energijo. Pritožba ne zadrži izvršitve.

Če je imetnik licence pred odvzemom opravljal gospodar-
sko javno službo, se z odločbo iz prvega odstavka tega člena 
določi pravno ali fizično osebo, ki ima licenco za tovrstno ener-
getsko dejavnost, da začasno opravlja energetsko dejavnost v 
objektih, napravah ali omrežjih dosedanjega imetnika licence.

Če se dosedanji izvajalec dejavnosti iz prejšnjega odstav-
ka, ki mu je bila odvzeta licenca in prevzemnik dejavnosti ne 
moreta sporazumeti o njunih medsebojnih razmerjih v zvezi 
s tem prevzemom dejavnosti, se glede objektov, naprav in 
omrežij ter drugih sredstev, potrebnih za izvajanje gospodarske 
javne službe, izvede prisilni odkup.

III. ENERGETSKA POLITIKA

9. člen
Z energetsko politiko se zagotavlja:
– zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo,
– dolgoročno uravnoteženost razvoja energetskega go-

spodarstva glede na gibanje porabe energije,
– načrtno diverzifikacijo različnih primarnih virov ener-

gije,
– spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije,
– zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izko-

riščanju obnovljivih virov energije pred oskrbo iz neobnovljivih 
virov energije,

– ekološko sprejemljivost pri pridobivanju, proizvodnji, 
transportu in porabi vseh vrst energije,

– spodbujanje konkurenčnosti na trgu z energijo,
– varstvo potrošnikov in spodbujanje prilagodljivih porab-

nikov energije.

10. člen
Energetska politika z ukrepi spodbujanja učinkovite rabe 

energije in uporabe obnovljivih virov energije prispeva k zmanj-
ševanju emisij toplogrednih plinov in s tem k zmanjševanju 
učinkov tople grede ter k zmanjševanju emisij žveplovega 
dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu 
iz kurilnih naprav, kot to določajo predpisi s področja varstva 
okolja in ratificirani mednarodni sporazumi.

Ministrstvo, pristojno za energijo, spremlja razvoj okolju 
prijaznih energetskih tehnologij ter v okviru svojih pristojnosti 
spodbuja uporabo le-teh pri oskrbi z energijo.

11. člen
Država je dolžna spodbujati tržna pravila in konkurenco 

pri oskrbi z energijo. Država in samoupravne lokalne skupnosti 
so odgovorne za učinkovitost izvajanja javnih služb. Pri tem je 
potrebno posamezne proizvajalce ali dobavitelje obravnavati 
nepristransko v okviru pogojev obratovanja omrežij, določenih 
s tem zakonom.

12. člen
Odjemalci energije iz omrežij imajo pravico do oskrbe na 

pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi s tem 
zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splo-
šnim aktom, izdanim po javnem pooblastilu.

13. člen
Z nacionalnim energetskim programom se določajo dolgo-

ročni razvojni cilji in usmeritve energetskih sistemov in oskrbe z 
energijo upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj javne 
infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter vzpod-
bude in mehanizmi za spodbujanje uporabe obnovljivih virov 
energije in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije.

Nacionalni energetski program vsebuje cilje, usmeritve 
ter strategijo rabe in oskrbe z energijo, ukrepe za doseganje 

ciljev, perspektivne energetske bilance in oceno učinkov glede 
doseganja ciljev iz 2. člena tega zakona.

Nacionalni energetski program sprejme državni zbor na 
predlog vlade.

14. člen
Ministrstvo, pristojno za energijo, opravlja v zvezi s plani-

ranjem naslednje naloge:
– vrednoti in da soglasje k razvojnim načrtom povezanim 

z izvajanjem dejavnosti prenosa in distribucije električne ener-
gije in plina,

– zbira in analizira podatke o proizvodnji, porabi, uvozu, 
izvozu in cenah energije in goriv ter drugih podatkov potrebnih 
za energetsko načrtovanje,

– izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energi-
je in rabe obnovljivih virov energije.

Minister, pristojen za energijo, predpiše vrste podatkov, 
ki so mu jih dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti, 
kakor tudi elemente planiranja za izdelavo 10-letnih razvojnih 
načrtov izvajalcev iz 18. člena tega zakona.

15. člen
Dolgoročne in letne energetske bilance, ki jih sprejme 

vlada, napovedujejo skupno porabo energije in načine zagota-
vljanja oskrbe z energijo.

Dolgoročna energetska bilanca mora biti sprejeta za ob-
dobje 20 let in se obnavlja vsakih pet let.

Obvezne sestavine energetskih bilanc so:
– napoved porabe po posameznih vrstah energije z upo-

števanjem ukrepov učinkovite rabe energije in načel trajno-
stnega razvoja,

– način zadovoljevanja oskrbe s posameznimi vrstami 
energije, upoštevaje primarno (obnovljive in neobnovljive vire) 
in končno energijo,

– ekološke obremenitve, ki izhajajo iz proizvodnje in rabe 
energije,

– potreben nivo zalog in rezervnih kapacitet za doseganje 
načrtovanega nivoja zanesljivosti oskrbe,

– načini spodbujanja ekološko primernejših goriv.

16. člen
Obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in spo-

razumov, predvsem glede trga energije, naložb, tranzita in 
povezovanja v mednarodna energetska omrežja, so sestavni 
del energetske politike in načrtovanja razvoja energetskih de-
javnosti.

17. člen
Izvajalci energetskih dejavnosti in samoupravne lokalne 

skupnosti so dolžni v svojih razvojnih dokumentih načrtovati 
obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te doku-
mente usklajevati z nacionalnim energetskim programom in 
energetsko politiko Republike Slovenije.

Samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih 
lokalnih skupnosti skupaj sprejme lokalni energetski koncept, s 
katerim določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno 
učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter 
uporabo obnovljivih virov energije, vsaj vsakih deset let.

Metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih 
konceptov predpiše minister, pristojen za energijo.

Skladnost lokalnega energetskega koncepta z nacional-
nim energetskim programom in energetsko politiko potrjuje 
minister, pristojen za energijo z izdajo soglasja.

Poleg naloge iz prvega odstavka, so samoupravne lo-
kalne skupnosti dolžne usklajevati z nacionalnim energetskim 
programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja.

18. člen
Sistemski operaterji prenosnega in distribucijskega 

omrežja električne energije ter prenosnega omrežja zemelj-
skega plina izdelajo vsaki dve leti načrte razvoja omrežij. Načrti 
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razvoja morajo biti sestavljeni za najmanj 10 let in usklajeni z 
nacionalnim energetskim programom.

Razvojni načrt za obdobje najmanj 10 let izdelajo tudi 
izvajalci dejavnosti proizvodnje ali predelave energije in goriv 
ter izvajalci oskrbe z naftnimi derivati.

IV. TRG ENERGIJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA 
PODROČJU ENERGETIKE

19. člen
Če zakon drugače ne določa, se oskrba z energijo izvaja 

kot tržna dejavnost, v kateri dobavitelj in upravičeni odjemalec 
prosto dogovorita količino in ceno dobavljene energije.

Dogovor je lahko sklenjen v obliki kratkoročnih ali dolgo-
ročnih pogodb ali neposredno na organiziranem trgu z elek-
trično energijo.

Upravičeni odjemalci električne energije ali zemeljskega 
plina so vsi odjemalci.

Vlada lahko na osnovi nacionalnega energetskega pro-
grama predpiše najmanjši delež porabe energije v različnih 
oblikah, ki ga morajo porabniki zadovoljevati iz obnovljivih virov 
neposredno, z nakupi na trgih ali z zagotavljanjem povečanega 
deleža obnovljivih virov pri drugih porabnikih energije.

Dobavitelji električne energije končnim odjemalcem so 
dolžni na izdanih računih za električno energijo in v svojih 
propagandnih gradivih objaviti deleže posameznih proizvo-
dnih virov v celotni strukturi električne energije posameznega 
dobavitelja v preteklem letu. Prav tako so na računih in v pro-
pagandnih gradivih dolžni navesti vsaj imena spletnih strani 
ali drugih virov informacij, kjer je možno pridobiti informacije 
o vplivu obstoječe strukture proizvodnih virov na okolje, pred-
vsem glede emisij ogljikovega dioksida (CO2) in problematike 
radioaktivnih odpadkov.

Agencija za energijo s splošnim aktom predpiše način 
določanja deležev posameznih proizvodnih virov in način nji-
hovega prikazovanja.

Na zahtevo Agencije za energijo ji mora dobavitelj elek-
trične energije predložiti dokazila o točnosti podatkov iz petega 
odstavka tega člena.

a) Oskrba z električno energijo

20. člen
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja, 

dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in 
dobava električne energije tarifnim odjemalcem so obvezne 
republiške gospodarske javne službe.

Organiziranje trga z električno energijo je obvezna repu-
bliška gospodarska javna služba.

Organizacijo in način izvajanja gospodarskih javnih služb 
iz tega člena uredi vlada v skladu s tem zakonom in z zakonom, 
ki ureja gospodarske javne službe.

21. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja na celotnem oze-

mlju Republike Slovenije je ena pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik.

Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja 
opravlja javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje te gospo-
darske javne službe, ali koncesionar, ki pridobi koncesijo za 
opravljanje te gospodarske javne službe.

Izvajalca za dejavnost sistemskega operaterja iz prvega 
odstavka tega člena določi vlada za obdobje največ 50 let.

22. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja je odgovoren 

za:
– izvajanje prenosa električne energije;
– vzdrževanje in razvoj prenosnega omrežja električne 

energije;

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, tako 
da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do 
omrežja;

– zanesljivost oskrbe z električno energijo s tem, da zago-
tavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;

– upravljanje pretokov električne energije v omrežju in 
zagotavljanje sistemskih storitev;

– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim 

operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, po-
vezano;

– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemal-
cem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;

– vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pre-
tokov in izravnave odstopanj v omrežju, opredeljenih v sis-
temskih obratovalnih navodilih prenosnega omrežja električne 
energije;

– napoved porabe električne energije ter potrebnih ener-
getskih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upo-
števanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

22.a člen
Sistemski operater prenosnega omrežja je odgovoren 

za izravnavo odstopanj v omrežju in za odločanje o uporabi 
povezovalnih vodov.

Sistemski operater prenosnega omrežja mora sprejeti 
pravila dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih vodov, če so 
te zmogljivosti premajhne, da bi zadostile vsem zahtevam za 
dostop do omrežja. Ta pravila morajo biti objektivna in nedis-
kriminatorna.

Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme sistemski operater 
prenosnega omrežja po javnem pooblastilu. Pred njihovo ob-
javo v Uradnem listu Republike Slovenije mora nanje pridobiti 
soglasje Agencije za energijo.

Sistemski operater prenosnega omrežja električne energi-
je je odgovoren za odkup vse električne energije od:

a) kvalificiranih proizvajalcev električne energije, priklju-
čenih na prenosno omrežje,

b) proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva, vendar 
največ v skupnem obsegu 15% primarne energije, potrebne za 
proizvodnjo v koledarskem letu porabljene električne energije 
po energetski bilanci Republike Slovenije in

c) proizvajalcev, ki proizvajajo električno energijo na pod-
lagi razpisa iz 52.a člena, 

po ceni, ki jo določi vlada. Sistemski operater prenosnega 
omrežja električne energije mora zagotoviti prodajo tako odku-
pljene električno energijo na transparenten in nediskriminato-
ren način, skladno z določili tega zakona.

Proizvajalci električne energije iz prejšnjega odstavka 
lahko vso ali del proizvedene električne energije prodajo samo-
stojno in so v tem primeru za to energijo upravičeni do plačila 
premije, ki jo določi vlada. Premijo proizvajalcu plačuje sistem-
ski operater prenosnega omrežja. Premija predstavlja razliko 
med ceno iz prejšnjega odstavka in pričakovano povprečno 
letno tržno ceno električne energije.

Vsi stroški, ki jih ima sistemski operater zaradi takega 
odkupa in prodaje oziroma zaradi izplačila premije, se pokrijejo 
iz cene za uporabo omrežij.

23. člen
Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrež-

ja opravlja bodisi javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje 
te gospodarske javne službe, bodisi pravna oseba zasebnega 
prava ali samostojni podjetnik posameznik, ki na določenem 
območju pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske javne 
službe.

Izvajalca za dejavnost sistemskega operaterja iz prvega 
odstavka tega člena določi vlada za obdobje največ 50 let.



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	27 / 26. 3. 2007 / Stran 3555 

23.a člen
Sistemski operater distribucijskega omrežja je odgovo-

ren za:
– izvajanje distribucije električne energije;
– vzdrževanje in razvoj omrežja za distribucijo električne 

energije;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omo-

goča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe z električno energijo s tem, da zago-

tavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;
– upravljanje pretokov električne energije v omrežju in 

zagotavljanje sistemskih storitev;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemal-

cem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;
– napoved porabe električne energije ter potrebnih ener-

getskih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upo-
števanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Sistemski operater distribucijskega omrežja električne 
energije je odgovoren za odkup vse električne energije od:

a) kvalificiranih proizvajalcev električne energije, ki so 
priključeni na njegovo distribucijsko omrežje in

b) proizvajalcev, ki proizvajajo električno energijo na pod-
lagi razpisa iz 52.a člena, 

po ceni, ki jo določi vlada. Sistemski operater distribucijskega 
omrežja električne energije mora zagotoviti prodajo tako odku-
pljene električno energijo na transparenten in nediskriminato-
ren način, skladno z določili tega zakona.

Proizvajalci električne energije iz prejšnjega odstavka 
lahko vso ali del proizvedene električne energije prodajo sa-
mostojno in so v tem primeru za to energijo upravičeni do 
plačila premije, ki jo določi vlada. Premijo proizvajalcu plačuje 
sistemski operater distribucijskega omrežja. Premija predsta-
vlja razliko med ceno iz prejšnjega odstavka in pričakovano 
povprečno letno tržno ceno električne energije.

Vsi stroški, ki jih ima sistemski operater zaradi takega 
odkupa in prodaje oziroma zaradi izplačila premije, se pokrijejo 
iz cene za uporabo omrežij.

23.b člen
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrež-

ja oziroma dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja mora izvajalec te gospodarske javne službe opravljati 
v samostojni pravni osebi, ki ne opravlja druge dejavnosti.

Izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja iz prejšnjega 
odstavka mora zagotoviti izvajanje naslednjih upravljalskih in 
organizacijskih ukrepov:

– osebe, pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje 
sistemskega operaterja ne smejo sodelovati pri vodenju po-
slov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih 
organov tistih pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko 
dejavnost na področju električne energije;

– zagotovljeno mora biti, da lahko osebe, ki so poobla-
ščene za vodenje poslov in upravljanje sistemskega operaterja 
neodvisno sprejemajo odločitve;

– sistemski operater mora imeti pravico neodvisno in 
učinkovito odločati o sredstvih in premoženju, potrebnem za 
upravljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja.

Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za 
doseganje teh ciljev in spremljati njegovo izvajanje. O pro-
gramu in njegovem izvajanju mora letno poročati Agenciji za 
energijo in poročilo objaviti.

Če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega 
dela, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi vsa 
vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistem-
skega operaterja po tem zakonu. V tej pogodbi se uredi obseg 
in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega 
plačila sistemskega operaterja, pogoje in način tekočega in 
investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki sis-
temskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje 
naloge po tem zakonu. Vsebino pogodbe in način njenega 

izvrševanja nadzira v okviru pooblastil po tem zakonu Agencija 
za energijo z vidika skladnosti z metodologijami s področja 
omrežnin. Ministrstvo, pristojno za energijo nadzira skladnost 
pogodb z zahtevami rednega, učinkovitega in kvalitetnega de-
lovanja obveznih republiških gospodarskih javnih služb.

Ista oseba lahko opravlja dejavnost sistemskega opera-
terja prenosnega omrežja in dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja.

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega čle-
na se ne uporabljajo za sistemske operaterje distribucijskega 
omrežja, ki imajo manj kot 1.000 priključenih odjemalcev.

23.c člen
Izvajalec gospodarske javne službe dobave električne 

energije tarifnim odjemalcem je koncesionar, ki na določenem 
območju pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske javne 
službe.

Izvajalec gospodarske javne službe dobave električne 
energije tarifnim odjemalcem mora na območju, za katerega je 
pridobil pravico opravljati to gospodarsko javno službo, doba-
vljati električno energijo vsem tarifnim odjemalcem.

Ne glede na prejšnji odstavek, mora izvajalec gospodar-
ske javne službe dobave električne energije tarifnim odjemal-
cem pod splošnimi pogoji za dobavo in odjem iz 70. člena tega 
zakona dobavljati električno energijo na zahtevo:

– vsakemu odjemalcu gospodinjskega odjema;
– vsakemu odjemalcu, ki opravlja gospodarsko ali drugo 

dejavnost in ima manj od 50 zaposlenih ter letni promet manjši 
od 10 milijonov EUR v tolarski protivrednosti.

24. člen
Z električno energijo se trguje na organiziranem trgu za 

električno energijo. Trgovanje na organiziranem trgu z elek-
trično energijo organizira oseba, ki pridobi pravico opravljati 
gospodarsko javno službo organiziranja trga z električno ener-
gijo.

Gospodarska javna služba organiziranja trga z električno 
energijo obsega:

– organiziranje trgovanja z električno energijo,
– obračun in poravnavo ter zagotavljanje izpolnitve ob-

veznosti, nastalih na podlagi poslov, sklenjenih na trgu z ele-
ktrično energijo,

– izvajanje izravnalnega trga z električno energijo po na-
vodilih in pod nadzorom sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja,

– ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj pre-
daje in odjema električne energije od voznih redov,

– evidentiranje vseh sklenjenih pogodb za oskrbo z elek-
trično energijo v Republiki Sloveniji.

Kadar pri izvrševanju nalog iz prve, druge ali tretje alinee 
prejšnjega odstavka denarne terjatve osebe, ki trguje na orga-
niziranem trgu (član organiziranega trga), preidejo na organi-
zatorja trga in slednji prevzame denarne obveznosti teh oseb 
zaradi pobotanja vzajemnih denarnih terjatev in obveznosti, se 
v stečajnem postopku nad članom organiziranega trga ne upo-
rabljajo določbe 118. in 119. člena Zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba 
US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 1/99 – ZNIDC, 
52/99, 42/02 – ZDR in 58/03 – ZZK) o prepovedi pobotanja 
cediranih terjatev.

Pri izravnavanju ponudb lahko organizator trga organizira 
ločene avkcije ponudbe električne energije:

– kvalificiranih proizvajalcev električne energije in električ-
ne energije iz obnovljivih virov energije,

– proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva, vendar naj-
več v skupnem obsegu 15% primarne energije, potrebne za 
proizvodnjo v koledarskem letu porabljene električne energije 
po energetski bilanci Republike Slovenije,

– proizvajalcev, ki proizvajajo električno energijo na pod-
lagi razpisa iz 52.a člena.
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Postopek izravnave odstopanj se izvaja po pravilih za 
izvajanje izravnalnega trga z električno energijo, ki jih izda 
organizator trga po javnem pooblastilu, po predhodnem uskla-
jevanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja. Pred 
njihovo objavo mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.

25. člen
Pravico delovanja na organiziranem trgu imajo pravne 

ali fizične osebe z ustrezno licenco po določbah tega zakona 
in to:

– proizvajalec: prodaja v svojem imenu,
– upravičeni odjemalec: kupuje v svojem imenu,
– trgovec: kupuje in prodaja električno energijo za tretjo 

stran in lahko opravlja tudi zastopniško in posredniško funk-
cijo,

– tržni zastopnik: zastopa pravno ali fizično osebo in 
opravlja vse transakcije v njenem imenu po njenih pooblastilih 
in lahko opravlja tudi posredniško funkcijo,

– tržni posrednik: posreduje pri sklepanju pogodb o naku-
pu ali prodaji električne energije.

Na trgu z električno energijo se količinsko in terminsko 
evidentirajo vse sklenjene pogodbe, potrebne za oskrbo z 
električno energijo na celotnem območju Republike Slovenije 
najmanj enkrat dnevno za vsaj 24 ur vnaprej.

26. člen
Izvajalci dejavnosti proizvodnje električne energije imajo 

pravico do pomoči pri reševanju nasedlih investicij.
Program reševanja nasedlih investicij sprejme vlada na 

predlog ministra, pristojnega za energijo.

27. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja oziroma sistem-

ski operater distribucijskega omrežja je dolžan uporabnikom 
omrežja omogočiti dostop do omrežij na pregleden in nepri-
stranski način po načelu reguliranega dostopa tretje strani. 
Podatki o zasedenosti prenosnega in distribucijskega omrežja 
so javni.

Metodologiji za obračunavanje in določitev omrežnine, na 
kateri mora pred objavo pridobiti soglasje vlade, določa v okviru 
svojih pristojnosti po tem zakonu Agencija za energijo na način, 
ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov, ločeno za 
prenosno omrežje, distribucijska omrežja, povezovalne vode 
in za posamezne sistemske storitve, razen za tiste storitve, 
za katere se organizira konkurenčni trg. V cenah za uporabo 
omrežij za električno energijo od kvalificiranega proizvajalca 
nazivne moči do 1 MW ne smejo biti upoštevane postavke, ki 
niso utemeljene kot minimalni stroški.

Sistemski operater lahko zavrne dostop do omrežja, če 
so razlog za to tehnične ali obratovalne omejitve v omrežju. Z 
dokazi podprte razloge za zavrnitev dostopa do omrežja mora 
sporočiti zavrnjenemu uporabniku omrežja, ki lahko zahteva, 
da Agencija za energijo odloči v skladu z 88. členom tega 
zakona.

Če ne pride do dostopa do omrežja, sme zavrnjeni upo-
rabnik omrežja zahtevati, da mu sistemski operater sporoči, s 
kakšnimi ukrepi bo okrepil omrežje.

28. člen
Dostop do omrežja je lahko zavrnjen tudi zaradi vzajemno-

sti. Sistemski operater omrežja lahko zavrne dostop do omrežja 
proizvajalcu iz države, v kateri odjemalec, ki ga namerava oskr-
bovati, ne bi bil upravičen do proste izbire dobavitelja.

28.a člen
Pravico zgraditi neposredni oskrbovalni vod ima po prido-

bitvi energetskega dovoljenja:
– vsak proizvajalec električne energije ali dobavitelj elek-

trične energije, ki želi po tem vodu dobavljati električno energijo 
lastnim zgradbam, zgradbam družb ali upravičenim odjemal-
cem, ki so v njegovi večinski lasti;

– vsak upravičeni odjemalec.

Energetsko dovoljenje za neposredni oskrbovalni vod 
je mogoče izdati osebam iz prejšnjega odstavka, katerim je z 
dokončno odločbo dostop do omrežja zavrnjen.

29. člen
Proizvajalec, ki v posameznem proizvodnem objektu pro-

izvaja električno energijo in toploto z nadpovprečno dejansko 
doseženim izkoristkom pri soproizvodnji električne energije in 
toplote, ali če izkorišča obnovljive vire energije na način, ki je 
usklajen z varstvom okolja, lahko pridobi status kvalificiranega 
proizvajalca.

Natančnejše pogoje, ki vključujejo obseg proizvodnje, 
vrsto energetskega vira in dosežene izkoristke, za pridobitev 
statusa kvalificiranega proizvajalca predpiše Vlada Republike 
Slovenije s posebno uredbo.

Položaj kvalificiranih proizvajalcev na trgu z električno 
energijo, pravila odkupa električne energije od kvalificiranih 
proizvajalcev električne energije ter ceno odkupa in premijo 
za električno energijo, ki jo kvalificirani proizvajalci električne 
energije prodajo samostojno, določi vlada z uredbo.

29.a člen
Proizvajalec električne energije, ki to energijo proizvaja 

iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji, lahko zahte-
va pridobitev potrdila o izvoru električne energije, v katerem 
morajo biti navedeni vir energije, datum in kraj proizvodnje ter 
zmogljivost elektrarne.

Vlada z uredbo podrobneje uredi vsebino in način izdaje 
potrdil o izvoru električne energije, ki jih izdaja Agencija za 
energijo.

Potrdila o izvoru električne energije se lahko izdajajo tudi 
za električno energijo, ki jo proizvedejo kvalificirani proizvajalci 
električne energije, od katerih odkup poteka po določbah tega 
zakona.

b) Oskrba z zemeljskim plinom

30. člen
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja 

zemeljskega plina je obvezna republiška gospodarska javna 
služba.

Dejavnosti sistemskega operaterja skladišča zemeljskega 
plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin sta izbirni 
republiški gospodarski javni službi.

Gospodarske javne službe iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se opravljajo na podlagi koncesije, ki se podeli za 
največ 35 let. S koncesijo se ne pridobi izključna pravica opra-
vljanja teh gospodarskih javnih služb.

Organiziranje trga z zemeljskim plinom je izbirna republi-
ška gospodarska javna služba. Vlada lahko določi kot organi-
zatorja trga izvajalca gospodarske javne službe organiziranja 
trga z električno energijo.

Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrež-
ja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odje-
malcem sta izbirni lokalni gospodarski javni službi.

Kadar samoupravna lokalna skupnost uvede dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina kot lokalno gospodarsko javno službo, uredi organiza-
cijo in način njenega izvajanja v skladu s tem zakonom in z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, pri čemer lahko 
podeli pravico izvajanja te gospodarske javne službe za največ 
35 let.

31. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega pli-

na, skladišča zemeljskega plina ali terminala za utekočinjen 
zemeljski plin mora svojo dejavnost izvajati na zanesljiv, varen 
in učinkovit način v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo to 
področje, ter je odgovoren za:

– izvajanje prenosa zemeljskega plina oziroma skladišče-
nje zemeljskega plina;
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– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, skladišča 
oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin;

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omo-
goča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;

– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zago-
tavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;

– zagotavljanje sistemskih storitev;
– ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj pre-

vzema in predaje zemeljskega plina od napovedi;
– evidentiranje vseh sklenjenih pogodb za oskrbo z ze-

meljskim plinom;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim 

operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, po-
vezano;

– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odje-
malcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja, 
skladišča oziroma terminala;

– vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pre-
tokov in izravnave odstopanj v omrežju opredeljenih v sistem-
skih obratovalnih navodilih prenosnega omrežja zemeljskega 
plina;

– napoved porabe zemeljskega plina ter potrebnih virov 
z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem 
varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Pravila za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim 
plinom, pravila za obračun odstopanj prevzema in predaje 
zemeljskega plina, pravila in postopke za izvajanje Uredbe 
(ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij 
zemeljskega plina (UL L št. 289/1 z dne 3. 11. 2005) in pravila 
za evidentiranje sklenjenih pogodb za oskrbo z zemeljskim pli-
nom izda po javnem pooblastilu sistemski operater prenosnega 
omrežja zemeljskega plina. Pred njihovo objavo mora sistemski 
operater pridobiti soglasje Agencije za energijo.

31.a člen
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega 

plina je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omo-

goča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zago-

tavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim 

operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, po-
vezano,

– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemal-
cem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,

– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode 
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov 
pri porabnikih.

31.b člen
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja 

zemeljskega plina, skladišča zemeljskega plina, terminala za 
utekočinjen zemeljski plin oziroma dejavnost sistemskega ope-
raterja distribucijskega omrežja mora izvajalec te gospodarske 
javne službe opravljati v samostojni pravni osebi, ki ne opravlja 
druge dejavnosti.

Izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja iz prejšnjega 
odstavka mora zagotoviti izvajanje naslednjih upravljalskih in 
organizacijskih ukrepov:

– osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov in upra-
vljanje operaterja omrežja, skladiščenja oziroma upravljanje 
terminala ne smejo sodelovati pri vodenju poslov, upravljanju 
ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov tistih 
pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na 
področju zemeljskega plina;

– zagotovljeno mora biti, da lahko osebe, ki so poobla-
ščene za vodenje poslov in upravljanje operaterja omrežja, 
skladiščenja oziroma upravljanje terminala neodvisno spreje-
majo odločitve;

– sistemski operater omrežja, skladišča zemeljskega 
plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin mora 
imeti pravico neodvisno in učinkovito odločati o sredstvih in 
premoženju, potrebnem za obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
omrežja, skladišča oziroma terminala.

Sistemski operater omrežja, skladišča zemeljskega plina 
oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin, mora vzpo-
staviti program ukrepov, za doseganje teh ciljev in spremljati 
njegovo izvajanje. O programu in njegovem izvajanju mora 
letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.

Če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega 
dela, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi vsa 
vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistem-
skega operaterja po tem zakonu. V tej pogodbi je zlasti treba 
urediti obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine 
oziroma drugega plačila sistemskega operaterja, pogoje in 
način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga 
vprašanja, ki sistemskemu operaterju omogočajo, da učinko-
vito opravlja svoje naloge po tem zakonu. Vsebino pogodbe in 
način njenega izvrševanja nadzira v okviru pooblastil po tem 
zakonu Agencija za energijo z vidika skladnosti z metodolo-
gijami s področja omrežnin. Ministrstvo, pristojno za energijo 
nadzira skladnost pogodb z zahtevami rednega, učinkovitega 
in kvalitetnega delovanja obveznih republiških gospodarskih 
javnih služb.

Ista oseba lahko opravlja dejavnost sistemskega ope-
raterja prenosnega omrežja zemeljskega plina in dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina.

Določbe tega člena niso obvezne za sistemske operaterje 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki imajo manj kot 
100.000 priključenih odjemalcev.

31.c člen
Končni uporabniki (odjemalci) zemeljskega plina lahko 

za namene lastne rabe dobavljeni zemeljski plin skladiščijo v 
lastnih skladiščnih kapacitetah, katere v skladu z določili tega 
zakona sami zgradijo, jih vzdržujejo in z njimi upravljajo.

32. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja, skladišča ze-

meljskega plina ali terminala za utekočinjen zemeljski plin, 
kakor tudi sistemski operater distribucijskega omrežja zemelj-
skega plina je dolžan upravičenim odjemalcem in izvajalcem 
energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina dovo-
liti dostop do omrežja, skladišča ali terminala za utekočinjen 
zemeljski plin na pregleden in nepristranski način po načelu 
reguliranega dostopa tretje strani. Podatki o zasedenosti pre-
nosnega in distribucijskega omrežja za zemeljski plin, skladišča 
zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski 
plin so javni in jih mora sistemski operater dnevno objavljati.

Sistemski operater iz prejšnjega odstavka mora omre-
žnino določiti skladno z metodologijo, ki jo s splošnim aktom 
določi Agencija za energijo s soglasjem vlade. Metodologiji za 
obračunavanje in določitev omrežnine določa v okviru svojih 
pristojnosti po tem zakonu Agencija za energijo na način, 
ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov, ločeno 
za prenosno, distribucijska omrežja, povezovalne vode in za 
posamezne sistemske storitve, razen za tiste storitve, za kate-
re se organizira konkurenčni trg. Omrežnino določi sistemski 
operater po javnem pooblastilu in mora nanjo pred objavo v 
Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje Agencije 
za energijo.

Sistemski operater iz prvega odstavka tega člena lahko 
zavrne dostop do omrežja, skladišča ali terminala zaradi pre-
majhnih zmogljivosti, če je to v posameznem primeru nujno za 
izvajanje obveznosti gospodarske javne službe iz tega zakona 
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ali če bi uporabnik omrežja zaradi sklenjene dolgoročne po-
godbe o nakupu zemeljskega plina zašel v resne gospodarske 
težave. Podrobno utemeljene razloge zavrnitve dostopa mora 
sporočiti prosilcu, ki želi dostop do omrežja.

Zavrnjeni uporabnik lahko zahteva, da Agencija za ener-
gijo odloči v skladu z 88. členom tega zakona.

Če ne pride do dostopa do omrežja zaradi premajhnih 
zmogljivosti omrežja, lahko upravičeni odjemalec oziroma iz-
vajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina 
zahteva povečanje zmogljivosti omrežja, če ga je pripravljen 
financirati sam ali s katerokoli pravno osebo.

Če po pogajanjih ne pride do sklenitve pogodbe o poveča-
nju zmogljivosti omrežja, odloči o tem, na pobudo upravičenega 
odjemalca, Agencija za energijo, ki določi pogoje povečanja 
zmogljivosti omrežja ali zavrne zahtevo upravičenega odje-
malca.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za do-
stop do omrežja, ki je bilo zgrajeno ali obratuje kot sestavni 
del objekta za pridobivanje zemeljskega plina in do omrežja, ki 
se uporablja za transport zemeljskega plina od nahajališča do 
naprave za oplemenitenje.

32.a člen
Sistemski operater iz prvega odstavka 32. člena tega 

zakona lahko zavrne dostop tudi zaradi vzajemnosti, če upra-
vičeni odjemalec iz druge države, ki zahteva dostop do omrež-
ja, ni upravičeni odjemalec v tej drugi državi in v Republiki 
Sloveniji.

32.b člen
Pravico zgraditi neposredni oskrbovalni vod ima po prido-

bitvi energetskega dovoljenja:
– vsak dobavitelj zemeljskega plina, ki želi po tej liniji 

dobavljati zemeljski plin upravičenim odjemalcem;
– vsak upravičeni odjemalec, ki želi biti oskrbovan po 

takem vodu.
Energetsko dovoljenje za neposredni oskrbovalni vod 

je mogoče izdati osebam iz prejšnjega odstavka, katerim je z 
dokončno odločbo dostop do omrežja zavrnjen.

32.c člen
V primeru nove večje infrastrukture zemeljskega plina, 

vključno s čezmejnimi zmogljivostmi, znatnega povečanja zmo-
gljivosti obstoječe infrastrukture ali v primeru sprememb v 
infrastrukturi, ki omogočajo uporabo novih virov zemeljskega 
plina lahko vlada na zahtevo investitorja po predhodnem mne-
nju Agencije za energijo odloči, da se določbe o dostopu do 
omrežja zemeljskega plina za določen čas ne uporabljajo.

Vlada z odločbo ugodi zahtevi investitorja iz prejšnjega 
odstavka, če taka investicija povečuje konkurenco pri dobavi 
zemeljskega plina in povečuje varnost dobav, če je tveganje 
investicije tako veliko, da brez izjeme do nje ne bi prišlo, če la-
stnik tega omrežja ni sistemski operater, če uporabniki omrežja 
za njegovo uporabo plačajo in če izjema ne omejuje konku-
rence ali učinkovitega delovanja notranjega trga z zemeljskim 
plinom v Evropski skupnosti.

Ob upoštevanju trajanja pogodb, obsega novih zmogljivo-
sti, trajanja projekta in drugih okoliščin, se z odločbo določijo:

– pogoji izvajanja izjeme,
– omrežje ali del omrežja, na katerega se odločba na-

naša,
– čas trajanja odločbe in
– pravila in pogoji dostopa do tega omrežja, kolikor to ne 

preprečuje izvajanje dolgoročnih pogodb.
Če se izjema nanaša na čezmejne zmogljivosti, vlada 

ugodi zahtevi investitorja po posvetovanju s pristojnimi organi 
ali agencijami v drugi državi.

Dokončna odločba o izjemi se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, kakor tudi vsaka sprememba, odprava ali 
razveljavitev te odločbe.

Če v skladu s pravili Evropske skupnosti pristojni organ te 
skupnosti zahteva spremembo ali odpravo odločbe, vlada po 
uradni dolžnosti uvede obnovo postopka za izdajo odločbe.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pove-
zovalne vode električne energije.

32.č člen
Sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij 

zemeljskega plina morajo zagotavljati ustrezne zmogljivosti 
na meji med sosednjimi prenosnimi in distribucijskimi omrežji 
za zagotavljanje prenosa za zanesljivost dobave zemeljskega 
plina ter sodelovati s sistemskimi operaterji teh omrežij pri iz-
menjavi podatkov in usklajenem delovanju v primeru ogrožene 
zanesljivosti dobave zemeljskega plina ter pri izvajanju nujnih 
ukrepov iz 32.f člena tega zakona.

Dobavitelj zemeljskega plina, ki bo glede na predvideni 
obseg poslovanja v prihodnjem koledarskem letu v Republiko 
Slovenijo dobavil več kot 20% zemeljskega plina porabljenega 
v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, mora ze-
meljski plin dobavljati na način, da bo v primeru izrednih motenj 
zaradi izpada dobavnega vira ali motenj na prenosnih omrežjih 
zunaj Republike Slovenije, zagotavljal dobavo vsaj 30% koli-
čine zemeljskega plina v Republiko Slovenijo, ki jih je dolžan 
dobavljati, če ne bi prišlo do motnje (na primer: z uporabo več 
dobavnih virov in napajanjem iz ločenih omrežij).

Ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljske-
ga plina morajo dobavitelji uporabljati pregledno in nediskrimi-
natorno tako, da ne kršijo pravil notranjega trga zemeljskega 
plina, določenih s predpisi Evropske unije in tem zakonom.

Najpozneje do 31. januarja mora vsak dobavitelj zemelj-
skega plina poslati ministrstvu, pristojnemu za energijo, poro-
čilo o zagotavljanju zanesljivosti dobave zemeljskega plina v 
preteklem koledarskem letu, v katerem mora navesti ukrepe 
za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina, merila 
in način njihove uporabe, še posebej pa obseg uporabljenih 
skladiščnih zmogljivosti in dolgoročnih pogodb o dobavi ze-
meljskega plina, začetek njihove sklenitve in njihovo trajanje. 
V poročilu mora dobavitelj tudi navesti indikativne cilje zagota-
vljanja zanesljivosti dobave zemeljskega plina s skladiščenjem 
in drugimi ukrepi v naslednjih petih letih. Ministrstvo, pristojno 
za energijo, posreduje poročilo dobavitelja Agenciji za energijo 
in ministrstvu, pristojnemu za notranji trg.

Vlada podrobneje predpiše seznam mogočih ukrepov 
za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina in 
podrobnejšo obvezno vsebino poročila iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

32.d člen
Posebni odjemalci so:
– gospodinjski odjemalci;
– odjemalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (vključno 

z rehabilitacijo in nego), vzgojno-varstveno dejavnost, izobra-
ževalno dejavnost in socialno varstveno dejavnost ter vsi drugi 
odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za ogrevanje prosto-
rov, namenjenih nastanitvi ljudi (študentski domovi, hoteli in 
druge stavbe, ki se uporabljajo za prenočitvene zmogljivosti, 
in podobno);

– odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za proizvodnjo 
toplote za ogrevanje prostorov odjemalcev iz prve in prejšnje 
alinee, in sicer v obsegu, kolikor je to potrebno za proizvodnjo 
te toplote;

– sistemski operaterji za lastno rabo zemeljskega plina 
potrebnega za delovanje omrežja zemeljskega plina.

Posebni odjemalci, razen gospodinjskih odjemalcev, mo-
rajo svojemu dobavitelju sporočiti vrsto odjema in potrebne 
količine zemeljskega plina za posamezna obdobja po trošilih 
v roku enega meseca po prejemu obrazcev, ki jih pripravi in 
pošlje njihov dobavitelj.

Če nastane med dobaviteljem in odjemalcem spor, ali je 
določeni odjemalec posebni odjemalec, odloči o tem Agencija 
za energijo po postopku, določenem v 88. členu tega zakona.
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32.e člen
Vsak dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja zemeljski 

plin posebnim odjemalcem, jim mora dobavljati zadostne količi-
ne zemeljskega plina tudi v primeru naslednjih izjemnih razmer 
(standardi zanesljivosti dobave zemeljskega plina):

– delne motnje pri dobavi zemeljskega plina v Republiko 
Slovenijo, ki predstavlja do 20% zmanjšanje njegovih dobav v 
Republiko Slovenijo, in to za čas, kot ga s predpisom iz petega 
odstavka tega člena, določi Vlada Republike Slovenije,

– izjemno nizke povprečne petdnevne temperature, ki se 
statistično pojavlja vsakih 20 let, v zimskem obdobju od prvega 
decembra do zadnjega dne februarja.

Obveznost dobaviteljev v izjemnih razmerah iz prve alinee 
lahko traja največ 30 dni.

Zadostne količine zemeljskega plina so:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka nezmanj-

šane količine glede na čas pred zmanjšanjem dobaviteljevih 
dobav zemeljskega plina v Republiko Slovenijo, ob upoštevanju 
temperaturnih razmer v zadevnem obdobju,

– v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka dodatne 
količine zemeljskega plina, ki omogočajo ustrezno ogrevanje 
prostorov pri izjemno nizki zunanji temperaturi.

Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin posebnim odjemal-
cem mora v poročilu iz 32.č člena navesti tudi:

– količino dobav posebnim odjemalcem v prejšnjem letu;
– ukrepe in način zagotavljanja zanesljivosti dobave po-

sebnim odjemalcem v primeru izjemnih razmer, pri čemer mora 
izkazati, da s temi ukrepi pokriva razliko med pogodbeno doba-
vo tem odjemalcem in zadostnimi količinami zemeljskega plina 
iz prejšnjega odstavka zaradi dogodkov iz prvega odstavka;

– načrtovane ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti do-
bave zemeljskega plina posebnim odjemalcem med trajanjem 
pogodbe o dobavi tem odjemalcem.

Poročilu mora dobavitelj iz prejšnjega odstavka predložiti 
kopije pogodb in druge dokaze, s katerimi dokazuje izvajanje 
ukrepov za zanesljivo dobavo zemeljskega plina posebnim 
odjemalcem.

Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše čas tra-
janja obveznosti dobaviteljev iz prve alinee prvega odstavka, 
način določitve dodatnih količin, ki so potrebne za zagotovitev 
zadostnih količin zemeljskega plina posebnim odjemalcem v 
primeru iz druge alinee drugega odstavka, in način dokazova-
nja izvajanja ukrepov iz tega člena.

32.f člen
Če zaradi obsega in trajanja izjemnih razmer iz prvega 

odstavka prejšnjega člena ali zaradi drugih okoliščin, zaradi 
katerih je ogrožena zanesljivost dobave zemeljskega plina 
oziroma je dobava zemeljskega plina v Republiki Sloveniji 
resno motena dalj časa, dobavitelji z ukrepi iz 32.č člena tega 
zakona ne morejo zagotoviti dobave zemeljskega plina po-
sebnim odjemalcem v zadostnih količinah, morajo sistemski 
operaterji omrežij zemeljskega plina storiti vse, da v okviru 
varnega obratovanja omrežja zemeljskega plina omogočajo 
prenos in distribucijo za dobavo zemeljskega plina posebnim 
odjemalcem.

Za zagotovitev cilja iz prejšnjega odstavka morajo sistem-
ski operaterji pripraviti načrt nujnih ukrepov, ki mora vsebovati 
možne okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas in 
obseg njihove izvedbe. Pri načrtovanju nujnih ukrepov morajo 
sistemski operaterji upoštevati, da morajo biti ti ukrepi izvedeni 
nediskriminatorno in pregledno ter smejo prizadeti odjemalce le 
v najmanjši meri, ki je potrebna, da se zagotovi zanesljiva doba-
va zadostnih količin zemeljskega plina posebnim odjemalcem. 
Načrt nujnih ukrepov mora sistemski operater objaviti na svoji 
spletni strani ter ga poslati ministrstvu, pristojnemu za energijo, 
ki ga posreduje Agenciji za energijo in ministrstvu pristojnemu 
za notranji trg. Obvestilo o objavi načrta nujnih ukrepov sistem-
ski operater objavi v sredstvu javnega obveščanja.

Če zaradi obsega in trajanja izjemnih razmer tudi načrto-
vani nujni ukrepi iz prejšnjega odstavka ne morejo zagotoviti 
zanesljivosti dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem, 
morajo sistemski operaterji ne glede na svoje pogodbene ob-
veznosti v razmerju do dobaviteljev, uporabnikov in odjemalcev 
zmanjšati ali prekiniti odjem zemeljskega plina na odjemnih 
mestih posameznih vrst odjemalcev oziroma njihovih trošil.

Odjemalci, razen gospodinjskih odjemalcev, morajo 
sistemskemu operaterju, na katerega omrežje so priključe-
ni, sporočiti podatke o svojih trošilih zaradi izvedbe ukrepa 
zmanjšanja ali prekinitve odjema iz prejšnjega odstavka. Če 
teh podatkov odjemalec ne sporoči, lahko pri izvajanju do-
ločb o zmanjšanju ali prekinitvi odjema sistemski operater 
odloči na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, in splošnih 
značilnostih trošil posamezne vrste odjemalcev. Obrazce za 
sporočanje podatkov o trošilih pripravijo sistemski operaterji in 
jih objavijo na spletnih straneh, obvestilo o tem pa v sredstvu 
javnega obveščanja. Pravilnost podatkov o trošilih nadzira 
inšpekcijski organ.

Vrste odjemalcev in njihovih trošil ter vrstni red zmanj-
šanja ali prekinitve odjema zemeljskega plina posameznim 
vrstam odjemalcev predpiše vlada, pri čemer mora upoštevati 
način uporabe zemeljskega plina pri posamezni vrsti odjemal-
cev, nujnost odjema zemeljskega plina za zagotavljanje življe-
nja in zdravja ljudi ter vrsto in obseg škode, ki jo pri posamezni 
vrsti odjemalcev povzroči zmanjšanje ali prekinitev odjema 
zemeljskega plina.

Sistemski operater mora o vsakem primeru izvedbe nujnih 
ukrepov iz tega člena nemudoma v elektronski obliki in pisno 
obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo, ki obvestila posre-
duje Agenciji za energijo.

Vsak sistemski operater, dobavitelj ali odjemalec zemelj-
skega plina krije svoje stroške izvedbe nujnih ukrepov oziroma 
ukrepov zmanjšanja ali prekinitve odjema iz tretjega odstavka 
ne glede na pravila o odgovornosti zaradi kršitve oziroma ne-
izpolnjevanja pogodbe.

Ministrstvo, pristojno za energijo, obvesti Komisijo Evrop-
skih skupnosti o nujnih ukrepih, ki jih predvidevajo načrti sis-
temskih operaterjev in predpis iz petega odstavka tega člena.

Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko predsedujoče-
ga koordinacijske skupine za plin, ustanovljene v skladu s 
7. členom Direktive 2004/67/ES, obvesti o dogodkih v zvezi z 
ogroženo zanesljivostjo dobave, za katere meni, da jih z naci-
onalnimi ukrepi ni možno ustrezno obvladati.

c) Oskrba s toplotno energijo in drugimi energetskimi plini  
iz omrežja

33. člen
Distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna 

služba.
Oskrba z energetskimi plini iz omrežja, razen z zemelj-

skim plinom (v nadaljnjem besedilu: drugi energetski plini), je 
izbirna lokalna gospodarska javna služba.

34. člen
Sistemski operater distribucijskega omrežja toplote, ki 

opravlja dejavnost kot gospodarsko javno službo, sklene dol-
goročne pogodbe o dobavi te energije z izvajalci dejavnosti 
proizvodnje toplotne energije.

Letne pogodbe v okviru dolgoročnih pogodb iz prejšnjega 
odstavka morajo biti sklenjene do 31. avgusta za naslednjo 
kurilno sezono ali koledarsko leto.

Če pogodbe iz prejšnjega odstavka niso sklenjene, po-
goje za dobavo in odjem določi pristojni organ samoupravne 
lokalne skupnosti z odločbo v upravnem postopku.

35. člen
Več občin se lahko sporazume, da skupaj ustanovijo režij-

ski obrat, gospodarski javni zavod, javno podjetje za distribucijo 
toplotne energije ali da podelijo koncesijo.



Stran 3560 / Št. 27 / 26. 3. 2007	 Uradni list Republike Slovenije

Za skupno ustanovitev režijskega obrata se uporabljajo 
določbe o skupnih organih občinske uprave v zakonu, ki ureja 
lokalno samoupravo.

Če več občin skupaj ustanovi gospodarski javni zavod, 
javno podjetje za distribucijo toplote ali podelijo koncesijo, v 
sporazumu iz prvega odstavka tega člena ustanovijo ali do-
ločijo organ, ki opravlja naloge in pristojnosti ustanovitelja v 
imenu vseh občin, ter uredijo način sporazumnega prenehanja 
udeležbe posamezne občine kot ustanoviteljice.

V sporih iz sporazuma iz prvega odstavka tega člena od-
loča za tožnika pristojno sodišče v pravdnem postopku.

36. člen
Minister, pristojen za energijo, lahko v soglasju z mini-

strom, pristojnim za okolje, določi način ogrevanja na posame-
znih zaokroženih območjih samoupravnih lokalnih skupnosti 
ali v posameznih industrijskih obratih, če je to smotrno iz 
ekoloških, energetskih ali tehnoloških razlogov in je s tem za-
gotovljena smotrnejša izraba energije.

d) Skupne določbe za oskrbo z energijo iz omrežij

37. člen
Pravne osebe, ki opravljajo energetske dejavnosti na 

področju oskrbe z električno energijo ali z zemeljskim plinom 
ali toploto, morajo ne glede na svoj pravni status in lastništvo 
pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na 
način, kot to zakon zahteva za velike družbe.

38. člen
Pravne osebe, ki opravljajo več kot eno energetsko dejav-

nost na področju oskrbe z električno energijo ali z zemeljskim 
plinom, ali ki poleg energetske dejavnosti na teh dveh področjih 
opravljajo še drugo dejavnost, morajo zagotoviti ločeno računo-
vodsko spremljanje vsake izmed energetskih dejavnosti, ki jo 
opravljajo, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Izvajalci obveznih republiških gospodarskih javnih služb 
morajo imeti vzpostavljeno službo notranje revizije.

Letnemu poročilu morajo osebe iz prvega odstavka tega 
člena priložiti pravila, ki jih je mogoče spreminjati le izjemoma 
in iz utemeljenih razlogov, po katerih so na posamezne račune 
dejavnosti razdeljene. Sestavni del letnega poročila oseb iz 
prvega odstavka tega člena so tudi kriteriji, v skladu s katerimi 
so na posamezne energetske dejavnosti razporejena:

– sredstva,
– obveznosti do virov sredstev,
– prihodki in
– odhodki.
Na pravila iz prejšnjega odstavka tega člena mora dati 

soglasje Agencija za energijo. Izvajanje pravil mora biti letno 
revidirano s strani revizorja.

Letno poročilo mora obsegati tudi vsako transakcijo s 
povezano družbo oziroma družbo z istimi lastniki.

39. člen
Izvajalci, ki opravljajo energetske dejavnosti na področju 

oskrbe z električno energijo ali z zemeljskim plinom ali oskrbe 
s toploto, morajo varovati zaupnost poslovno občutljivih podat-
kov, ki jih pridobijo od svojih strank, pri opravljanju dejavnosti ali 
nalog po tem zakonu, razen če predpis ne zahteva, da se taki 
podatki objavijo ali posredujejo državnim organom.

Sistemski operaterji prenosnega ali distribucijskega 
omrežja električne energije ali zemeljskega plina ne smejo 
zlorabiti takih podatkov o tretjih osebah pri zagotavljanju ali 
pogajanju o dostopu do omrežja.

40. člen
Sistemska obratovalna navodila urejajo obratovanje in 

način vodenja prenosnih in distribucijskih omrežij za električno 
energijo ter za zemeljski plin in distribucijskih omrežij za oskr-
bo s toploto oziroma z drugimi energetskimi plini. Sistemska 

obratovalna navodila morajo biti pregledna, objektivna in ne-
diskriminatorna.

S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti predpiše:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje omrežij 

z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z energijo;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje omrežij v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje 

omrežij različnih upravljalcev.
Sistemska obratovalna navodila morajo obsegati tudi do-

ločbe o stroških tehničnih ukrepov, ki so potrebni za priključitev 
novih proizvajalcev električne energije.

Sistemska obratovalna navodila za posamezno omrežje 
izda po javnem pooblastilu sistemski operater, ki na tem omrež-
ju opravlja dejavnost sistemskega operaterja. Pred njihovo 
objavo mora pridobiti soglasje Agencije za energijo, za sistem-
ska obratovalna navodila za prenosno oziroma distribucijsko 
omrežje električne energije ter za prenosno omrežje zemelj-
skega plina pa tudi soglasje vlade.

Sistemski operaterji distribucijskih in prenosnih omrežij za 
električno energijo morajo vsakemu novemu proizvajalcu elek-
trične energije iz obnovljivih virov energije ali iz soproizvodnje, 
ki se želi priključiti na omrežje, zagotoviti celovito in podrobno 
oceno vseh stroškov priključitve.

Oseba, ki vodi obratovanje energetskih postrojev, naprav 
in omrežij, mora zagotoviti varnost njihovega delovanja.

S tehničnim predpisom se lahko določi, da se domneva, 
da je obratovanje skladno z varnostnimi zahtevami, če ustreza 
zahtevam neobveznih standardov, na katere se tehnični pred-
pis sklicuje.

Če se tehnični predpis sklicuje na standarde v skladu s 
prejšnjim odstavkom, minister, pristojen za energijo, v soglas-
ju z ministrom, pristojnim za trg, v Uradnem listu Republike 
Slovenije objavi seznam standardov, katerih uporaba ustvari 
domnevo o skladnosti z varnostnimi zahtevami.

Oseba, ki vodi obratovanje in uporablja standard iz šeste-
ga odstavka tega člena, mora sprejeti notranji akt, iz katerega 
izhaja način uporabe standarda. Minister, pristojen za energijo 
s predpisom podrobneje določi vsebino notranjega akta.

Energetski inšpektor nadzira skladnost načina uporabe 
standarda iz šestega odstavka tega člena, kot je določen v 
notranjem aktu iz prejšnjega odstavka, in njegovo dejansko 
izvrševanje.

41. člen
Če tako zahtevajo mednarodni sporazumi ali meddržavne 

pogodbe, ki jih je sklenila Republika Slovenija, mora sistemski 
operater prenosnega omrežja opraviti tranzit energije po pre-
nosnem omrežju pod pogoji in na način, kot je to določeno v 
mednarodnih sporazumih ali meddržavnih pogodbah.

Glede postopka dostopa do omrežja se za tranzit po pr-
vem odstavku tega člena uporabljajo določbe tega zakona, ki 
urejajo dostop upravičenih odjemalcev do prenosnega omrežja 
za električno energijo oziroma plin. Dostop do omrežja za tran-
zit ne sme ogroziti razpoložljivih transportnih zmogljivosti za 
potrebe dobave energije odjemalcem v Republiki Sloveniji.

42. člen
Če pride do nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja 

na trgu energije, pri tem pa je ogrožena varnost ljudi in ce-
lovitost omrežja, lahko vlada uvede ukrepe, s katerimi omeji 
dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi 
vrstni red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno 
proizvodnjo energije.

Ukrepi smejo trajati najkrajši čas, ki je potreben za odpra-
vo posledic pomanjkanja in vzpostavitev normalnega položaja 
na trgu energije, pri čemer morajo pristojni državni organi in 
izvajalci energetskih dejavnosti storiti vse, da se pomanjkanje 
čimprej odpravi.

Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena sprejme 
vlada z uredbo.
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e) Oskrba z gorivi

43. člen
Pravne osebe, ki proizvajajo električno ali toplotno ener-

gijo, morajo imeti določene rezerve goriv ali določene rezervne 
zmogljivosti za proizvodnjo električne in toplotne energije, ki 
zagotavljajo zanesljivo oskrbo odjemalcev.

Vrsto in obseg rezerve goriv ali rezervnih zmogljivosti 
za posamezne vrste proizvodnih objektov predpiše minister, 
pristojen za energijo.

44. člen
Distributerji naftnih derivatov za energetske namene, 

predelovalci surove nafte in odjemalci naftnih derivatov, ki jih 
ne oskrbujejo distributerji, so dolžni zagotavljati obvezne mi-
nimalne zaloge nafte in naftnih derivatov v obsegu, ki je enak 
90-dnevni povprečni porabi v predhodnem letu.

Dolžnost iz prejšnjega odstavka imajo pravne osebe iz 
prejšnjega odstavka tega člena, ki so v preteklem letu uvozile 
najmanj 25 ton surove nafte ali naftnih derivatov v energetske 
namene.

Za upravljanje z zalogami nafte in naftnih derivatov ter 
zagotovitev potrebnih skladiščnih zmogljivosti plačujejo pravne 
osebe iz prvega odstavka tega člena letno povračilo. Višino, 
način plačevanja in evidentiranje vplačil kot tudi oprostitve in 
nadzor nad plačevanjem predpiše vlada.

Način formiranja, rok ter upravljanje z zalogami predpiše 
vlada s posebno uredbo. V uredbi lahko določi, da lahko prav-
ne osebe iz prvega odstavka tega člena izpolnijo manjši del 
obveznosti v naravi in da se del zalog lahko začasno ali trajno 
skladišči izven ozemlja Republike Slovenije.

Nadzor nad obsegom in kvaliteto zalog naftnih derivatov 
izvajata ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristoj-
no za preskrbo.

45. člen
Izvozniki in uvozniki nafte, naftnih derivatov ter plina mo-

rajo ne glede na carinske predpise ministrstvu, pristojnemu za 
energijo, prijaviti vsak uvoz in izvoz nafte, naftnih derivatov in 
plina.

Podrobneje predpiše način prijavljanja iz prvega odstavka 
tega člena minister, pristojen za energijo.

f) Določbe o izvajalcih gospodarskih javnih služb

46. člen
Izvajalci gospodarskih javnih služb, določenih s tem zako-

nom, morajo v javnem interesu izvajati obveznosti javne služ-
be, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost dobave energije, 
zagotavljanje dobave energije in storitev pod splošnimi pogoji 
vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpi-
sane kvalitete in razumne cene dobavljene energije oziroma 
storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko 
učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer.

Obveznosti javne službe iz prejšnjega odstavka so po-
drobneje določene s tem zakonom in zakonom, ki ureja gospo-
darske javne službe, ter na njuni podlagi izdanimi predpisi ter 
splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil.

47. člen
V času stavke morajo v izvajalcih, ki izvajajo gospodarske 

javne službe po tem zakonu, delavci zagotavljati tako obrato-
valno pripravljenost objektov, omrežij in naprav, kot je predpisa-
no za nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve.

Direktorji oziroma člani uprave v izvajalcih iz prejšnjega 
odstavka s sklepom določijo delavce, ki opravljajo naloge za 
zagotovitev obratovalne pripravljenosti iz prejšnjega odstavka.

Delavci iz prejšnjega odstavka, ki ne opravijo nalog iz 
prvega odstavka tega člena, storijo hujšo kršitev delovne disci-
pline, za kar se jim lahko izreče ukrep prenehanja delovnega 
razmerja.

48. člen
Sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij:
– dajejo smernice in mnenja na prostorske akte skladno 

s predpisi o urejanju prostora;
– določajo projektne pogoje pred začetkom izdelave pro-

jektov za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– dajejo soglasja k projektnim rešitvam skladno s predpisi 

o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na 
omrežje s katerim upravljajo.

Sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij 
obveščajo ministrstvo, pristojno za energijo, o projektnih pogo-
jih iz druge alinee prejšnjega odstavka, če so le-ti določeni za 
objekte s priključno električno močjo, večjo od 5 MW ali letno 
porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3.

V. ENERGETSKO DOVOLJENJE

49. člen
Investitor mora pred pričetkom priprave lokacijskega na-

črta pridobiti energetsko dovoljenje za naslednje objekte, na-
prave ali omrežja (v nadaljnjem besedilu: objekti):

– objekte za proizvodnjo električne energije nazivne ele-
ktrične moči večje od 1 MW, ki so priključeni na javno elektro-
energetsko omrežje,

– objekte za skladiščenje zemeljskega plina ter terminale 
za utekočinjen zemeljski plin,

– objekte proizvodnje toplote nad 1 MW za daljinsko 
ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji,

– neposredne oskrbovalne vode v skladu s tem zako-
nom,

– povezovalni vod, ki prečka državno mejo,
– objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno 

močjo večjo od 5 MW oziroma letno porabo zemeljskega plina 
večjo od 5 milijonov m3.

Energetsko dovoljenje je potrebno pridobiti tudi za vsako 
rekonstrukcijo objektov iz prejšnjega odstavka, ki spreminja 
energetske parametre objekta in je obseg sprememb tak, da 
je za rekonstrukcijski poseg potrebno pridobiti gradbeno do-
voljenje.

Energetsko dovoljenje zavezuje tudi vsakokratnega la-
stnika objekta in osebo, ki v tem objektu izvršuje energetsko 
dejavnost (obratovalec objekta).

Imetnik energetskega dovoljenja mora za pridobitev grad-
benega dovoljenja izpolniti tudi vse ostale zahteve, ki jih dolo-
čajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, in prostorski akti.

50. člen
Energetsko dovoljenje izda minister, pristojen za ener-

gijo.
Z energetskim dovoljenjem se določi:
– lokacija in območje, na katero se energetsko dovoljenje 

nanaša,
– vrsta objekta, goriva ali naprave, na katere se energet-

sko dovoljenje nanaša,
– način in pogoje opravljanja energetske dejavnosti v 

objektu ali napravi,
– pogoje v zvezi z objektom ali napravo po prenehanju 

njenega obratovanja,
– pogoje v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infra-

strukture,
– obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s 

posredovanjem podatkov ministru, pristojnemu za energijo.
Minister, pristojen za energijo, predpiše pogoje in vsebino 

vloge za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste 
objektov, naprav in omrežja ter energetske dejavnosti, ki se v 
njih izvajajo, in ki se nanašajo na:

– varnost in zanesljivost delovanja objekta, naprave ali 
omrežja,

– vrste lokacij in območja, na katerih se bo izvajala ener-
getska dejavnost,
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– naravo primarnih virov energije,
– energetsko učinkovitost delovanja objekta,
– posebne zahteve glede tehnične, kadrovske in eko-

nomske usposobljenosti ter finančne sposobnosti vlagatelja 
zahteve za energetsko dovoljenje za izgradnjo in obratovanje 
objekta.

Ne glede na prejšnji odstavek se energetsko dovoljenje za 
zgraditev neposrednega oskrbovalnega voda izda pod pogoji, 
ki so določeni v 28.a oziroma 32.b členu tega zakona.

Ministrstvo, pristojno za energijo, vodi register energet-
skih dovoljenj. Kadar je imetnik energetskega dovoljenja fizič-
na oseba se v register vpišejo naslednji podatki: osebno ime 
imetnika dovoljenja, enotna matična števila imetnika dovoljenja 
in naslov stalnega ali začasnega prebivališča imetnika dovolje-
nja. Podatki iz registra so javni, razen enotne matične številke 
imetnikov dovoljenj, ki so fizične osebe.

51. člen
Če je za izvajanje energetske dejavnosti potrebno pridobi-

ti koncesijo na naravni dobrini, se pogoje za izgradnjo ustreznih 
zmogljivosti določi v koncesijskem aktu, skladno s predpisom iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena in tedaj posebno energetsko 
dovoljenje ni potrebno.

52. člen
Minister, pristojen za energijo, lahko z odločbo razveljavi 

energetsko dovoljenje:
– če investitor krši bistvene določbe energetskega do-

voljenja,
– če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki so 

bile ugotovljene z odločbo inšpektorja,
– če so se bistveno spremenili okoljevarstveni, prostorski 

ali tehnološki pogoji za izdajo energetskega dovoljenja,
– če investitor ne daje državnim organom ali organom sa-

moupravnih lokalnih skupnosti podatkov, potrebnih za nadzor 
priprave in izvedbe energetskega objekta,

– če je med izdanim uporabnim dovoljenjem za energetski 
objekt, na katerega se nanaša energetsko dovoljenje in začet-
kom njegovega rednega obratovanja minilo več kot eno leto,

– če je upravljalec objekta stalno ali za čas, daljši od ene-
ga leta, prenehal z obratovanjem objekta.

Pritožba zoper odločbo o razveljavitvi energetskega do-
voljenja ne zadrži izvršitve.

52.a člen
Če obseg zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, 

za katere je bilo izdano energetsko dovoljenje iz prve alinee 
prvega odstavka 49. člena tega zakona, ne zagotavlja zane-
sljivosti dobav električne energije, lahko za nove proizvodne 
zmogljivosti ali za izvedbo ukrepov varčevanja porabe električ-
ne energije ministrstvo, pristojno za energijo, ali po njegovem 
pooblastilu druga oseba, izvede javni razpis.

Pred začetkom postopka javnega razpisa iz prejšnjega 
odstavka mora ministrstvo, pristojno za energijo, ugotoviti, ali 
ni mogoče zanesljivosti dobav električne energije zagotoviti z 
ukrepi učinkovite rabe energije.

Javni razpis iz prvega odstavka tega člena je lahko izve-
den tudi zaradi zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in 
promocije komercialno neuveljavljenih novih tehnologij.

Javni razpis se mora objaviti tudi v Uradnem listu Evrop-
ske unije. Rok za predložitev vlog (ponudb) mora biti najmanj 
6 mesecev. Postopek javnega razpisa, pogoji za sodelovanje in 
merila za izbiro morajo biti transparentni in nediskriminatorni.

Razpis za nove zmogljivosti ali za izvajanje varčevalnih 
ukrepov mora natančno predpisati specifične kriterije za izbor 
ter določiti predvidene oblike spodbud, ki jih bodo deležni 
izbrani ponudniki. Med kriteriji mora biti tudi zahteva, da se z 
novim proizvodnim objektom povečuje konkurenčnost na trgu 
z električno energijo.

V javnem razpisu je treba omogočiti, da kandidat namesto 
nove proizvodne zmogljivosti ponudi električno energijo iz ob-

stoječih proizvodnih zmogljivosti, ki je zagotovljena dolgoročno, 
če je pri tem zagotovljena enaka zanesljivost dobave.

V javnem razpisu se med pogoji za sodelovanje kandida-
tov na javnem razpisu določi tudi pogoje, ki jih je treba v skladu 
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi izpolniti 
za pridobitev energetskega dovoljenja za objekt, ki je pred-
met javnega razpisa. Pred odločitvijo o izbiri najprimernejšega 
kandidata mora ministrstvo, pristojno za energijo, ugotoviti, ali 
ta kandidat izpolnjuje te pogoje. Izbranemu kandidatu se po 
dokončnosti odločitve o izbiri izda energetsko dovoljenje brez 
posebnega ugotovitvenega postopka.

VI. VLAGANJA V ENERGETIKI

53. člen
Sistemski operaterji prenosnega ali distribucijskega 

omrežja za električno energijo ali zemeljski plin morajo vsaki 
dve leti pripraviti in objaviti pregled, ki bo vključeval manjkajoče 
proizvodne in transportne zmogljivosti, potrebe po medsebojni 
povezavi z drugimi omrežji in napoved porabe električne ener-
gije ali zemeljskega plina za naslednjih 5 let.

S pomočjo ocen iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pri-
stojno za energijo, indikativno načrtuje in določi vrste in obseg 
koncesij ali energetskih dovoljenj za energetske dejavnosti.

54. člen
Izvajalci gospodarske javne službe v energetskih dejav-

nostih, ki so v lasti ali pretežni lasti države, morajo imeti v svojih 
ustanovnih aktih določila, ki omogočajo povečanje osnovnega 
kapitala s finančnimi vložki le s soglasjem vlade.

55. člen
Javna podjetja, ki opravljajo energetsko dejavnost, lahko 

izdajajo dolžniške vrednostne papirje, če pridobijo predhodno 
soglasje vlade in če na podlagi tako pridobljenih sredstev 
financirajo projekte, predvidene v nacionalnem energetskem 
programu in razvojnem načrtu.

56. člen
Izvajalci gospodarske javne službe v energetskih dejavno-

stih morajo imeti v svojih ustanovnih aktih določila, ki dopuščajo 
pridobitev kontrolnega deleža v osnovnem kapitalu družbe po-
sameznemu vlagatelju neposredno ali skupaj s obvladovanimi 
(povezanimi) družbami z nakupom ali z dokapitalizacijo le s 
soglasjem vlade.

VII. INFRASTRUKTURA

57. člen
Objekti, naprave in omrežja za proizvodnjo in prenos ze-

meljskega plina in električne energije ter distribucijo električne 
energije, zemeljskega plina, toplote in drugih energetskih plinov 
so infrastruktura.

Podrobneje določi objekte, naprave in omrežja, ki sesta-
vljajo infrastrukturo vlada, na predlog ministra, pristojnega za 
energijo.

58. člen
Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni infrastrukturo te-

koče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati.
Vlada lahko prenese v last ali upravljanje posamezne 

stvari iz infrastrukture, ki so v lasti države, izvajalcem energet-
skih dejavnosti.

Za izločitev posameznega objekta, naprave ali omrežja 
iz infrastrukture ali vključitev v infrastrukturo, mora izvajalec 
energetskih dejavnosti pridobiti soglasje vlade na predlog mi-
nistra, pristojnega za energijo, oziroma pristojnega organa 
samoupravne lokalne skupnosti.
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59. člen
Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni 

za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, 
distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, sta v 
javno korist in se zanju uporabljajo določbe prvega odstavka 
93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 
in 8/03).

Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za 
proizvodnjo električne energije, skladišča zemeljskega plina, 
terminal za utekočinjen zemeljski plin ali transport tekočih goriv 
po vodih, sta v javno korist in se zanju uporabljajo določbe dru-
gega odstavka 93. člena zakona o urejanju prostora.

Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev 
pogodbe o pridobitvi služnosti v javno korist na nepremičninah 
iz tega člena te pogodbe ne uspe skleniti, lahko nemudoma 
vloži predlog za omejitev lastninske pravice. Ponudba za skle-
nitev pogodbe mora vsebovati cenitev sodno zapriseženega 
cenilca.

Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev 
pogodbe o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno 
korist na nepremičninah iz tega člena te pogodbe ne uspe 
skleniti, vloži država oziroma občina kot razlastitveni upraviče-
nec na predlog investitorja nemudoma predlog za razlastitev. 
Ponudba za sklenitev pogodbe mora vsebovati cenitev sodno 
zapriseženega cenilca.

Za prenos lastninske, stavbne pravice ali služnosti na raz-
laščeni nepremičnini na investitorja se ne uporabljajo predpisi, 
ki urejajo prodajo stvarnega premoženja države.

60. člen
Infrastrukturni objekti po tem zakonu se lahko prodajo, 

kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim soglas-
jem vlade oziroma samoupravne lokalne skupnosti, če to ne 
nasprotuje njihovemu namenu.

Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega 
odstavka, je nična.

Na objektih, napravah ali napeljavah, ki sestavljajo in-
frastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice s pripose-
stvovanjem.

61. člen
Na objekte, naprave ali napeljave, ki sestavljajo infrastruk-

turo, ni mogoče poseči z izvršbo.
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja 

mora lastnik nepremičnine, preko katere je nujno potreben do-
stop do infrastrukture, proti pravični odškodnini dovoliti dostop 
do infrastrukture.

Z namenom zagotavljanja gospodarskih javnih služb na 
področju energetike vlada z uredbo določi vrste vzdrževalnih 
del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so po-
trebna za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega 
plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini 
skladno z določbami zakona, ki ureja graditev objektov.

VIII. STEČAJ

62. člen
Za javna podjetja, ki opravljajo gospodarsko javno službo 

po tem zakonu, se stečaj ne more uvesti.
Za obveznosti izvajalca gospodarske javne službe v lasti 

države oziroma samoupravne lokalne skupnosti odgovarjata 
subsidiarno Republika Slovenija oziroma samoupravna lokalna 
skupnost.

63. člen
Po uvedbi stečaja v izvajalcu gospodarske javne službe 

se mora zagotoviti izvajanje dejavnosti v celotnem obsegu in 
se za izvajanje obsega dejavnosti ne uporabljajo določbe 126. 
in 127. člena ter 133. do 136. člena zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99).

64. člen
Stečajni upravitelj mora poskrbeti, da se izvajanje gospo-

darske javne službe izvaja v neokrnjenem obsegu.
Stečaj izvajalca gospodarske javne službe se ne glede na 

3. točko prvega odstavka 146. člena zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji, lahko opravi le s prodajo celotnega 
podjetja.

Kupec z nakupom podjetja, ki izvaja gospodarsko javno 
službo, prevzame v celoti tudi vse obveznosti pod enakimi 
pogoji, kot jih je prevzelo podjetje v stečaju.

IX. UČINKOVITA RABA IN OBNOVLJIVI 	
VIRI ENERGIJE

65. člen
Učinkovita raba energije in spodbujanje rabe obnovljivih 

virov energije sta sestavna dela energetske politike.
Ekonomsko opravičljivi ukrepi za izrabo varčevalnih po-

tencialov energije in za izrabo obnovljivih virov energije so pri 
izvajanju energetske politike enako pomembni kot zagotavlja-
nje zadostne oskrbe z energijo na osnovi neobnovljivih virov 
energije.

Ob enakih stroških za izrabo varčevalnih potencialov na 
strani rabe ali za zagotavljanje novih zmogljivosti za isti obseg 
energije imajo prednost ukrepi za dosego varčevalnih poten-
cialov.

Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije izvaja država s programi: izobraže-
vanja, informiranja, osveščanja javnosti, energetskim svetova-
njem, spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem lo-
kalnih energetskih konceptov, pripravo standardov in tehničnih 
predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami in drugimi 
oblikami spodbud.

Energetsko svetovanje za učinkovito rabo v široki rabi se 
lahko organizira z mrežo energetsko-svetovalnih pisarn.

Učinkovitost zgoraj omenjenih dejavnosti se preverja z 
njihovo sistematično in strokovno podprto evaluacijo. Postopek 
evaluacije določi minister, pristojen za okolje.

66. člen
Ministrstvo, pristojno za okolje, izvaja na nacionalnem 

nivoju naslednje naloge:
– izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energi-

je in izrabe obnovljivih virov energije,
– pripravlja predloge in izvaja državno spodbujanje učin-

kovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
– pripravlja predloge ustreznih predpisov, ki spodbujajo 

učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije,
– spremlja energetsko učinkovitost in realizacijo varčeval-

nih potencialov in izrabe obnovljivih virov ter s tem povezano 
zmanjšanje obremenitev okolja,

– sodeluje na mednarodni ravni na področju učinkovite 
rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije,

– spodbuja delovanje nevladnih organizacij, ki v javnem 
interesu delujejo na področju energetike.

Samoupravne lokalne skupnosti izvajajo programe učin-
kovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okvi-
ru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih 
konceptov. Za izvajanje teh programov lahko samoupravna 
lokalna skupnost pridobi državne spodbude, če ima izdelan 
lokalni energetski koncept.

66.a člen
Programe, ki zmanjšujejo rabo energije iz posameznih 

omrežij oziroma povečujejo učinkovitost njene rabe in izrabo 
obnovljivih virov energije, opravljajo po javnem pooblastilu 
izvajalci gospodarskih javnih služb po tem zakonu.
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66.b člen
Dodatek za spodbujanje učinkovite rabe energije in iz-

rabo obnovljivih virov energije se v višini, kot jo določi vlada, 
plačuje od vsake porabljene kilovatne ure električne energije v 
Republiki Sloveniji.

Dodatek iz prejšnjega odstavka se vplačuje na poseben 
račun Ekološkega sklada Republike Slovenije in se porablja za 
namene spodbujanja in sofinanciranja investicijskih projektov 
učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije in sis-
temov daljinskega ogrevanja, v okviru programov iz 66. člena 
tega zakona.

Vlada predpiše vrsto in obseg programov za spodbujanje 
učinkovite rabe energije in izrabo obnovljivih virov energije, ki 
se financirajo iz dodatka iz prvega odstavka.

Za upravljanje in razpolaganje z zbranimi sredstvi dodatka 
iz prvega odstavka je pristojno ministrstvo, pristojno za okolje, 
strokovne naloge v zvezi s tem opravlja Ekološki sklad Repu-
blike Slovenije.

Ministrstvo, pristojno za okolje, letno poroča vladi o uspe-
šnosti izvedbe programov za spodbujanje učinkovite rabe in 
izrabo obnovljivih virov energije, vključno z določitvijo doseže-
nih prihrankov energije zaradi izvedbe programov. Poročilo se 
javno objavi.

67. člen
Dobavitelji električne energije, zemeljskega plina ali to-

plote, morajo najmanj enkrat letno informirati odjemalce o 
gibanjih in značilnostih porabe energije. Pri tem lahko pripravijo 
programe, ki na primeren način spodbujajo in usmerjajo odje-
malce k učinkoviti rabi dobavljene energije in izrabi varčevalnih 
potencialov.

Dobavitelji lahko te programe izvajajo na principu eko-
nomskih načel ali pa so programi spodbujevalne narave. Koli-
kor so programi spodbujevalne narave, se stroški zanje lahko 
pokrijejo iz cene za energijo. V takih primerih mora na program 
in z njim povezane stroške dati soglasje minister, pristojen za 
energijo.

Dobavitelji, ki izvajajo spodbujevalne programe na podro-
čju učinkovite rabe energije, morajo po odobritvi letno poročati 
ministru, pristojnemu za okolje, o učinkih izvajanih programov 
in predložiti natančen obračun stroškov.

68. člen
Proizvajalci in uvozniki proizvodov, ki za svoje delovanje 

rabijo goriva ali električno ali toplotno energijo, morajo v teh-
nični specifikaciji proizvoda navesti porabo goriv ali energije 
za obratovanje naprave za tipične pogoje obratovanja. Pri tem 
lahko proizvode opremijo z nalepko o energijski učinkovitosti, ki 
kupce obvešča o porabi energije in drugih značilnostih proizvo-
dov, pomembnih za njihovo energijsko učinkovitost.

Minister, pristojen za okolje, predpiše obliko in vsebino 
nalepke, način merjenja in določanja porabe energije in drugih 
značilnosti proizvoda ter način kategoriziranja proizvoda glede 
na njegovo energijsko učinkovitost.

Minister, pristojen za okolje, lahko predpiše minimalno 
energijsko učinkovitost naprav, ki za svoje delovanje rabijo 
goriva ali toplotno in električno energijo.

S predpisom iz drugega odstavka tega člena se lahko 
določi, da so nalepke za določene vrste proizvodov obvezne.

S predpisom iz tretjega odstavka tega člena se lahko do-
loči, da na trgu ne sme biti proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev 
o minimalni energijski učinkovitosti.

Za določitev organizacij, pooblaščenih za ugotavljanje 
skladnosti proizvoda z deklariranimi lastnostmi, ter glede nad-
zora nad to skladnostjo, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druge 
oznake proizvodov, kot je znak energetske učinkovitosti.

Določba prvega odstavka ne velja za tiste naprave, ki 
rabijo avtonomne vire energije, kot so baterije in fotonapetostni 
pretvorniki.

68.a člen
Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina 

presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna 
tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskr-
be z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih 
sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljevanju: študija izvedlji-
vosti), pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska 
in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z 
energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:

– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov 
energije;

– soproizvodnja;
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na 

voljo;
– toplotne črpalke.
Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna se-

stavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu 
s predpisi o graditvi objektov.

Metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino študije izve-
dljivosti predpiše minister, pristojen za okolje.

Študije izvedljivosti iz prvega odstavka tega člena ni treba 
izdelati:

– za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen 
v lokalnem energetskem konceptu iz 17. člena tega zakona;

– za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen 
s predpisom iz 36. člena tega zakona;

– za stavbe iz druge, tretje in četrte alinee četrtega od-
stavka 68.b člena tega zakona;

– za stavbe, za katere predpis samoupravne lokalne sku-
pnosti določa obvezno priključitev na določeno vrsto energet-
skega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba študijo 
izvedljivosti izdelati za stavbe iz prvega odstavka tega člena v 
primeru oskrbe stavbe s plinom razen za stavbe iz tretje alinee 
prejšnjega odstavka.

68.b člen
Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri 

njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpo-
zneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko 
izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto 
energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko pre-
dloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Pri oddaji stavbe 
v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe 
ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziro-
ma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku 
energetske izkaznice ni treba predložiti.

Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izka-
znico pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega 
dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. 
Energetska izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati 
izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije 
v stavbah. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta 
izvedenih del.

Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še 
pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu 
oziroma najemniku predložiti izkaz o energetski učinkovitosti, 
ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo 
energije v stavbah, in je sestavni del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja 
mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko 
izkaznico.

Zahteve glede energetske izkaznice iz prvega in drugega 
odstavka ter izkaza o energetski učinkovitosti iz tretjega od-
stavka tega člena se ne nanašajo na:

– stavbe, ki so razglašene za spomenik v skladu s pred-
pisi o varstvu kulturne dediščine, če bi izpolnjevanje zahtev 
za energetsko učinkovitost po predpisih o graditvi objektov 
nesprejemljivo spremenilo njihovo naravo ali videz;

– stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske 
dejavnosti;
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– začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh 
let ali manj, industrijske stavbe, delavnice in nestanovanjske 
kmetijske stavbe;

– stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od 
štirih mesecev na leto;

– samostojne stavbe ali posamezne dele stavb z uporab-
no tlorisno površino manjšo od 50 m2.

Energetske izkaznice stavb izdelujejo neodvisni strokov-
njaki iz 68.d člena tega zakona na zahtevo stranke. Pri izde-
lavi energetskih izkaznic stavb morajo neodvisni strokovnjaki 
upoštevati metodologijo, določeno s predpisom iz zadnjega 
odstavka tega člena.

Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne 
vrednosti, kot so trenutni veljavni standardi in primerjalni podat-
ki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti 
stavbe. Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila 
za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, 
razen v primeru novozgrajenih stavb in oddaje stavb v najem.

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko 
zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let, če 
se energetska učinkovitost stavbe spremeni.

Posamezna stavba oziroma del stavbe ne more imeti 
dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic.

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno 
za okolje. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu 
stavbe, podatki o energetski izkaznici, podatki o izdajatelju 
in naslednji podatki o izdelovalcu izkaznice: osebno ime ter 
številka in datum izdaje licence. Register energetskih izkaznic 
je javen. Podatki iz registra energetskih izkaznic se povežejo s 
podatki iz katastra stavb.

Vsako izdajo energetske izkaznice mora izdajatelj ener-
getske izkaznice sočasno z njeno izdajo prijaviti za vpis v 
register energetskih izkaznic.

Podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo 
energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja re-
gistra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske 
izkaznice za vpis v register energetskih izkaznic predpiše mi-
nister, pristojen za okolje.

68.c člen
V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 

1000 m2, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih sku-
pnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne 
storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, 
mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico name-
stiti na vidno mesto. Poleg tega so lahko na viden način prika-
zani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur 
zraka ter drugi pomembni klimatski podatki, če je primerno.

Vrste stavb, za katere velja obveznost iz prvega odstavka 
tega člena, podrobneje predpiše minister, pristojen za okolje.

68.č člen
Lastnik stavbe ali dela stavbe, v katerem je vgrajen kli-

matski sistem z izhodno močjo nad 12 kW, mora zagotoviti 
redne preglede klimatskih sistemov.

Preglede izvajajo neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena 
tega zakona.

Pregledi vključujejo oceno učinkovitosti klimatskih siste-
mov in njihove primernosti glede na uporabo stavbe.

Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom 
svetuje mogoče izboljšave ali zamenjavo klimatskega sistema 
in alternativne rešitve.

Vsebino, način izvedbe in roke rednih pregledov klimat-
skih sistemov predpiše minister, pristojen za okolje.

68.d člen
Energetske izkaznice in poročila o pregledih klimatskih 

sistemov izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe (v 
nadaljnjem besedilu: izdajatelji). Pooblastilo za izdajo energet-
skih izkaznic in poročil o pregledih klimatskih sistemov podeli 

minister, pristojen za okolje, po izvedenem javnem natečaju. 
Pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic se podeli kot javno 
pooblastilo.

Naloge v zvezi z izdelovanjem energetskih izkaznic in 
pregledi klimatskih sistemov opravljajo posamezniki, ki imajo 
veljavno licenco za izvajanje teh nalog (v nadaljnjem besedilu: 
neodvisni strokovnjaki).

Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi 
pravna ali fizična oseba:

– za izdajanje energetskih izkaznic, če ima v sodni regi-
ster oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost 
projektiranja ali tehničnega svetovanja,

– za izdajanje poročil o pregledih klimatskih sistemov, če 
ima v sodni register oziroma Poslovni register Slovenije vpisa-
no dejavnost tehničnega svetovanja ali meritev, in

– če ima za izvajanje nalog iz prve in druge alinee tega 
odstavka zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka 
ali s pogodbo o delu zagotovljeno izvajanje teh nalog.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izka-
znice po vsaki zahtevi za njeno izdajo in izvesti vsak naročen 
pregled klimatskega sistema v skladu s tem zakonom. Naročnik 
energetske izkaznice ali pregleda klimatskega sistema mora 
neodvisnemu strokovnjaku dati na voljo vse potrebne podatke 
ter projektno in tehnično dokumentacijo v skladu s predpisi o 
graditvi objektov ter mu zaradi ogleda stavbe omogočiti vstop 
v prostore.

Pri opravljanju svojih nalog morajo neodvisni strokovnjaki 
ravnati v skladu s predpisi v zvezi z izdajanjem energetskih 
izkaznic in pregledi klimatskih sistemov in jih opravljati v skladu 
s pravili stroke ter neodvisno od vpliva strank ali drugih oseb 
ter navodil delodajalca.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena ne-
odvisni strokovnjak ne sme izdelati energetske izkaznice ali 
pregleda klimatskega sistema po tem zakonu, če:

– obstaja kateri od razlogov za njegovo izločitev v skladu 
s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek;

– je zaposlen pri stranki oziroma naročniku energetske iz-
kaznice oziroma pregleda, ali je z njim v kakršnem-koli drugem 
razmerju, na podlagi katerega zanj proti plačilu izvaja storitve 
ali delo v odvisnem razmerju v skladu s predpisi o dohodnini.

Stranki oziroma naročniku pregleda mora neodvisni stro-
kovnjak izročiti pisno izjavo, da ne obstaja katera od okoliščin iz 
prejšnjega odstavka, ki bi mu preprečevala izdelavo energetske 
izkaznice ali izvedbo pregleda klimatskega sistema.

Cenik z najvišjimi cenami za izdajo energetske izkaznice 
in poročila o pregledu klimatskega sistema, ki ga opravi v skla-
du s tem zakonom neodvisni strokovnjak, predpiše vlada.

68.e člen
Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energet-

skih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične ali 
arhitekturne smeri ali izobrazbo po študijskem programu prve 
stopnje tehnične ali arhitekturne smeri skladno z Zakonom o 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno 
besedilo);

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokov-
nem področju;

– v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo 
licence je uspešno opravila usposabljanje po programu uspo-
sabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih 
izkaznic.

Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimat-
skih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo strojne ali ele-
ktrotehnične smeri ali izobrazbo po študijskem programu prve 
stopnje strojne ali elektrotehnične smeri skladno z Zakonom o 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno 
besedilo);
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– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokov-
nem področju;

– v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izda-
jo licence je uspešno opravila usposabljanje po programu 
usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled klimatskih 
sistemov.

Licenco neodvisnega strokovnjaka na podlagi dokazila o 
uspešno opravljenem usposabljanju izda ministrstvo, pristojno 
za okolje, na zahtevo stranke.

Ministrstvo, pristojno za okolje, vodi register licenc neod-
visnih strokovnjakov iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
v katerem se vodijo podatki o imetniku licence neodvisnega 
strokovnjaka, datumu izdaje licence neodvisnega strokovnjaka 
in datumu njenega prenehanja. Osebni podatki imetnika licence 
neodvisnega strokovnjaka so: osebno ime, naslov bivališča in 
enotna matična številka občana. Register licenc neodvisnih 
strokovnjakov je javen.

Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka iz prvega oziro-
ma drugega odstavka tega člena mora vsakih pet let od izdaje 
licence neodvisnega strokovnjaka oziroma zadnjega uspešne-
ga opravljanja usposabljanja uspešno opraviti usposabljanje 
po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za iz-
dajanje energetskih izkaznic oziroma za preglede klimatskih 
sistemov.

Usposabljanje iz prejšnjega odstavka, vključno s preizku-
som znanja, opravljajo organizacije, ki jih po predhodno opra-
vljenem javnem natečaju z odločbo pooblasti minister, pristojen 
za okolje. Pogoji za pridobitev pooblastila se nanašajo na:

– usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega 
osebja, ki ga uporablja ta organizacija;

– drugo osebje, ki je potrebno za uspešno usposabljanje, 
in druge s tem povezane naloge (sprejemanje prijav, vodenje 
potrebnih evidenc, in podobno);

– opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in 
druge s tem povezane naloge.

Minister, pristojen za okolje, z odločbo prekliče veljavnost 
in odvzame pooblastilo iz prejšnjega odstavka, če organizacija 
ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.

Ministrstvo, pristojno za okolje, z odločbo prekliče veljav-
nost in odvzame licenco neodvisnega strokovnjaka na zah-
tevo imetnika licence, po uradni dolžnosti pa v primerih, če 
imetnik:

– ne izpolnjuje katerega od pogojev iz prvega oziroma 
drugega odstavka tega člena;

– pri opravljanju nalog po tem zakonu prekrši določbe 
četrtega, petega in šestega odstavka 68.d člena tega zakona;

– izvaja dela, ki niso v skladu s predpisom iz zadnjega 
odstavka 68.b člena oziroma s predpisom iz zadnjega odstavka 
68.č člena in pravili stroke;

– če za izvedbo naloge po tem zakonu zaračuna ceno, 
višjo od najvišje cene, določene s predpisom vlade v skladu z 
zadnjim odstavkom 68.d člena tega zakona;

– če v petih letih od izdaje licence oziroma zadnjega 
uspešnega opravljanja usposabljanja ne opravi uspešno uspo-
sabljanja po programu usposabljanja za neodvisne strokov-
njake za izdajanje energetskih izkaznic oziroma za preglede 
klimatskih sistemov.

Minister, pristojen za okolje, predpiše programe uspo-
sabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih 
izkaznic oziroma za redne preglede klimatskih sistemov po 
tem zakonu, podrobnejše pogoje iz šestega odstavka tega 
člena, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter 
podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvi-
snih strokovnjakov.

X. RAZMERJA MED IZVAJALCI GOSPODARSKIH 	
JAVNIH SLUŽB IN ODJEMALCI

69. člen
Izvajalci gospodarskih javnih služb na področju energeti-

ke morajo svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da 

lahko ves čas sprejemajo informacije odjemalcev o motnjah 
pri dobavi energije in da na zahtevo odjemalca motnjo, ki mu 
onemogoča odjem energije v ustrezni količini in kakovosti, 
odpravijo takoj, ko je to mogoče, oziroma najkasneje v roku, ki 
ga določajo splošni pogoji dobave.

V primeru okvar omrežja večjega obsega zaradi naravnih 
havarij sistemski operater distribucijskega omrežja sanacijo 
omrežja izvaja po prioriteti napetostnih nivojev in v skladu s 
posebnimi načrti za zaščito in reševanje.

70. člen
Uporabniki omrežja imajo pravico priključiti svoje energet-

ske objekte in naprave (električne energije, toplote in plinov) 
na omrežje, na katerem se izvaja gospodarska javna služba 
po tem zakonu.

Stroške priključka kvalificirane elektrarne na obnovljive 
vire energije in soproizvodnje na električno omrežje krije inve-
stitor oziroma lastnik.

Stroške morebitnih ojačitev in sprememb omrežij za di-
stribucijo in prenos električne energije, ki so potrebni zaradi 
priklopa elektrarn na obnovljive vire energije in soproizvodnje, 
krijejo sistemski operaterji omrežij. Ti stroški vključujejo stroške 
potrebnih študij in analiz.

Splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz 
prenosnega in distribucijskega omrežja in zemeljskega plina iz 
prenosnega omrežja sprejme po javnem pooblastilu sistemski 
operater po pridobitvi soglasja vlade. Vlada izda soglasje po 
predhodni pridobitvi mnenja Agencije za energijo.

Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina 
iz distribucijskega omrežja, toplote iz distribucijskega omrežja 
in za oskrbo z drugimi plini iz omrežij sprejme po javnem poo-
blastilu sistemski operater s soglasjem samoupravne lokalne 
skupnosti ali organa iz 35. člena tega zakona. Splošni pogoji 
iz prejšnjega stavka morajo biti skladni z metodologijo, ki jo 
določi Agencija za energijo po predhodnem soglasju vlade. K 
splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz 
distribucijskega omrežja mora sistemski operater pred njihovo 
izdajo pridobiti soglasje Agencije za energijo.

V splošnih pogojih za dobavo in odjem morajo biti določe-
ni ukrepi varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogod-
be med dobaviteljem in odjemalcem, zagotavljanje ustreznega 
vnaprejšnjega opozorila o spremembi pogodbe in podatkov o 
tarifi in cenah, pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja 
brez plačila stroškov, različne možnosti plačila energije, po-
stopke odločanja o njihovih pritožbah ter njihovo pravico iz 23.c 
člena tega zakona.

V splošnih pogojih za dobavo in odjem morajo biti določe-
ni ukrepi, ki jih mora izvesti sistemski operater pred ustavitvijo 
dobave gospodinjskemu odjemalcu iz razloga navedenega v 
šesti alinei prvega odstavka 76. člena tega zakona.

71. člen
Za vsako posamezno priključitev na energetsko omrežje 

ali njeno spremembo mora uporabnik omrežja pridobiti soglasje 
za priključitev. Pogoje za soglasje za priključitev določajo splo-
šni pogoji za dobavo in odjem iz drugega in tretjega odstavka 
prejšnjega člena.

O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po 
javnem pooblastilu sistemski operater z odločbo v upravnem 
postopku.

Uporabnik omrežja nima pravice do priključitve:
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev,
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi 

ali
– če bi priključitev operaterju omrežja povzročila nastanek 

nesorazmernih stroškov.
V primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka ima uporab-

nik omrežja pravico do priključitve v skladu s splošnimi pogoji 
iz prejšnjega člena, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno 
visoke stroške.
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka proizvajalci 
električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje krijejo 
le del nesorazmernih stroškov iz tretje alinee tretjega odstavka. 
Sistemski operaterji distribucijskih in prenosnih omrežij za ele-
ktrično energijo izdelajo in objavijo pravila za delitev stroškov 
ojačitev omrežij med vsemi uporabniki omrežij, ki imajo od njih 
koristi. Pravila morajo temeljiti na objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih merilih, ob upoštevanju koristi zaradi pri-
ključitve, ki jih imajo prvotno in naknadno priključeni uporabniki 
omrežij ter sistemski operaterji omrežij.

O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za 
priključitev odloča Agencija za energijo oziroma župan občine, 
če gre za priključitev na omrežje za oskrbo s toploto oziroma z 
drugim energetskim plinom.

O številu pritožb, o katerih skladno s prejšnjim odstavkom 
odloča župan, mora občina enkrat letno obvestiti Agencijo za 
energijo, ki vodi evidenco navedenih pritožb.

72. člen
Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za pri-

ključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede 
katerega je bilo izdano soglasje.

Če imetnik soglasja za priključitev umre (fizična oseba) 
ali preneha (pravna oseba), če gre za spremembo gradbe-
nega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali zaradi 
pravnega prometa z objektom v času med izdajo soglasja in 
priključitvijo, se soglasje za priključitev lahko prenese na prav-
no ali fizično osebo, ki na podlagi navedenih sprememb pridobi 
te objekte, naprave ali napeljave.

Novi uporabnik mora najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu sodne oziroma upravne odločbe ali sklenitve pogod-
be o nastali spremembi obvestiti sistemskega operaterja in o 
tem predložiti ustrezne dokaze, sicer mora zaprositi za novo 
soglasje za priključitev.

73. člen
V posebnih primerih obstoječih zaokroženih gospodar-

skih kompleksov lahko sistemski operater prenosnega ali di-
stribucijskega omrežja sklene pogodbo o dobavi energije s 
posrednikom.

Posrednik mora za opravljanje svoje dejavnosti izpol-
njevati enake pogoje kot sistemski operater prenosnega ali 
distribucijskega omrežja, in mora zagotoviti dobavo energije 
končnim odjemalcem pod pogoji, ki niso manj ugodni, kot bi bili 
pogoji oskrbe z energijo neposredno iz omrežja.

74. člen
Energetski objekti, naprave in napeljave morajo izpolnje-

vati predpisane tehnične normative ali druge pogoje, s katerimi 
se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi in 
premoženja.

Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-
ja sme začasno odkloniti priključitev novih energetskih objek-
tov, naprav in napeljav na svoje omrežje, oziroma sme začasno 
prekiniti dobavo energije, če ugotovi, da objekti, naprave ali 
omrežje ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov ali 
drugih pogojev.

Priključitev na svoje omrežje izvede sistemski operater 
prenosnega ali distribucijskega omrežja šele, ko ugotovi, da so 
odpravljene pomanjkljivosti.

75. člen
Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-

ja sme začasno prekiniti dobavo energije zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
Za predvideno prekinitev mora sistemski operater pre-

nosnega ali distribucijskega omrežja izbrati čas, ki čim manj 
prizadene odjemalca energije.

Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-
ja mora o predvideni prekinitvi pravočasno obvestiti odjemalce 
v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog odjemalcev pa preko 
sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

(Opomba: v uvodnem besedilu prvega odstavka tega člena so 
upoštevane določbe 2. ter 12. in 25. člena EZ-A)

76. člen
Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-

ja ustavi uporabniku omrežja prenos ali distribucijo energije po 
predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, 
ne izpolni svoje obveznosti in sicer v naslednjih primerih, če 
uporabnik omrežja:

– moti dobavo energije drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo 

sistemskega operaterja, dostop do vseh delov priključka, do 
zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav 
ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo 
motnje,

– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrež-
je svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek 
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav dru-
gih uporabnikov,

– na opomin dobavitelja ne zniža odjema oziroma oddaje 
moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem 
roku,

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, 
ali če uporablja energijo brez zahtevanih oziroma dogovorjenih 
merilnih naprav ali mimo njih,

– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku, 
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
energije,

– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali na-
peljave ali odjemalci,

– nima dobavitelja.
Sistemski operater ne sme ustaviti dobave energije pod 

količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, 
kraj prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, da ne 
pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z 
njim prebivajo. Vsi stroški, ki zaradi tega nastanejo pri dobavi-
telju se pokrijejo iz cene za uporabo omrežij.

77. člen
Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-

ja ustavi uporabniku omrežja prenos ali distribucijo energije 
brez predhodnega obvestila, če:

– uporabnik z obratovanjem svojih energetskih objektov, 
naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža 
premoženje,

– uporabnik ob pomanjkanju energije ne upošteva poseb-
nih ukrepov o omejevanju odjema energije iz omrežja.

78. člen
Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-

ja je dolžan uporabnika omrežja, ki mu je bila ustavljena dobava 
energije, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, ko 
ugotovi, da je uporabnik omrežja odpravil razloge za ustavitev 
dobave energije.

Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-
ja, ki je uporabniku omrežja neutemeljeno ustavil ali prekinil 
prenos ali distribucijo energije, mora v roku 24 ur na svoje stro-
ške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika 
omrežja na svoje omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi 
neutemeljena ustavitev ali prekinitev prenosa ali distribucije 
energije.

79. člen
Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-

ja ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj 
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uporabnika omrežja, zaradi katerih mu je ustavil prenos ali dis-
tribucijo po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega 
obvestila.

Uporabnik omrežja, ki mu je sistemski operater prenosne-
ga ali distribucijskega omrežja neutemeljeno ustavil ali prekinil 
prenos ali distribucijo energije, ima pravico do povračila škode, 
ki mu je bila s tem povzročena.

XI. AGENCIJA ZA ENERGIJO

80. člen
Za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in 

zemeljskim plinom se s tem zakonom ustanovi Agencija Repu-
blike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za 
energijo) kot neodvisna organizacija.

Agencija za energijo je javna agencija. Ustanovitelj Agen-
cije za energijo je Republika Slovenija. Pravice ustanovitelja 
izvršuje vlada.

Za Agencijo za energijo se uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja javne agencije, razen glede vprašanj, ki jih ta zakon 
ureja drugače.

81. člen
Agencija za energijo opravlja regulatorne, razvojne in 

strokovne naloge na energetskem področju z namenom, da 
zagotovi pregledno in nepristransko delovanje trga z električno 
energijo in zemeljskim plinom v interesu vseh udeležencev.

Agencija za energijo je dolžna pri sprejemanju splošnih 
aktov v skladu s tem zakonom pridobiti in primerno upoštevati 
mnenje zainteresirane javnosti.

82. člen
Sredstva za ustanovitev in poslovanje Agencije za energi-

jo se zagotavljajo iz proračuna in lastnih virov ter iz deleža cene 
za uporabo omrežja, ki ga vsako leto določi vlada.

83. člen
Organa Agencije za energijo sta direktor in svet Agencije 

za energijo.
Direktor ali član sveta Agencije za energijo ne sme biti 

zaposlen ali opravljati kakršnegakoli dela v organizacijah, ki 
opravljajo katero od energetskih dejavnosti in ne sme imeti 
nobene funkcije v takih organizacijah.

Direktor ali član sveta Agencije za energijo, njegov za-
konec ali izvenzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do 
vključno drugega kolena ne sme imeti lastniških deležev v 
organizaciji, ki opravlja energetsko dejavnost ali v organizaciji, 
ki ima lastniški delež v taki organizaciji. Določbe tega odstavka 
se ne uporabljajo za lastniške deleže, pridobljene z lastniški-
mi certifikati v postopku lastniškega preoblikovanja družbene 
lastnine.

Poleg razlogov, določenih v zakonu, ki ureja javne agen-
cije, vlada razreši direktorja Agencije za energijo ali člana sveta 
Agencije za energijo tudi v primeru:

– če mu je odvzeta opravilna sposobnost ali postane 
zdravstveno nesposoben za opravljanje dela;

– če nastopi razlog iz drugega odstavka tega člena;
– če nastopi razlog iz tretjega odstavka tega člena, razen 

če direktor ali član sveta Agencije za energijo ni mogel vplivati 
na ravnanje zakonca, izvenzakonskega partnerja ali sorodnika, 
hkrati pa je mogoče pričakovati, da to ne bo vplivalo na neod-
visnost njegovega odločanja;

– če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na za-
porno kazen ali za povzročitev gospodarske škode.

84. člen
Za odločanje v posamičnih zadevah lahko direktor po-

oblasti osebo v Agenciji za energijo, ki izpolnjuje pogoje za 
odločanje v upravnem postopku.

Agencija za energijo odloča v posamičnih zadevah v 
upravnem postopku, če ta zakon ne določa drugače.

Razen v postopku izdaje licence je rok za izdajo odločbe 
Agencije za energijo v primerih, ko ni potreben poseben ugoto-
vitveni postopek, dva meseca od vložitve popolne vloge. V pri-
merih, ko je potrebno izvesti poseben ugotovitveni postopek, je 
rok za izdajo odločbe štiri mesece od vložitve popolne vloge.

Pri odločanju o pritožbi zoper odločbo Agencije za energi-
jo, izdano na prvi stopnji, lahko pristojno ministrstvo odločbo le 
odpravi, ne more pa je spremeniti oziroma nadomestiti s svojo 
odločbo. Pritožba zoper odločbo Agencije za energijo ne zadrži 
njene izvršitve.

Agencija za energijo opravlja upravno izvršbo svojih od-
ločb.

85. člen
V primeru, da je s tem zakonom določeno, da k splošnim 

aktom za izvrševanje javnih pooblastil, ki jih izdaja Agencija za 
energijo, daje soglasje vlada, se tako soglasje objavi skupaj s 
splošnim aktom.

Če vlada soglasje k splošnemu aktu Agencije za energijo 
iz prejšnjega odstavka zavrne, se objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije le sklep o zavrnitvi skupaj z obrazložitvijo.

86. člen
Agencija za energijo najmanj enkrat letno najkasneje do 

30. junija za preteklo leto predloži vladi poročilo o svojem delu 
in stanju na področju energetike.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati tudi:
– podatke o alokaciji čezmejnih zmogljivosti;
– podatke o mehanizmih za odpravljanje prenatrpanosti v 

prenosnem in distribucijskih omrežjih;
– čas, ki ga potrebujejo sistemski operaterji za priključitev 

in popravila;
– podatke o dostopu do omrežij in do skladišča zemelj-

skega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin;
– podatke o priključitvi novih proizvajalcev električne 

energije na omrežje;
– podatke o ločenih obračunih iz 38. člena tega zakona;
– podatke o izvajanju nalog sistemskih operaterjev iz 22., 

23.a, 31. in 31.a člena tega zakona;
– oceno stopnje preglednosti in konkurenčnosti na trgu 

električne energije in zemeljskega plina;
– podatke o deležu posameznih proizvodnih virov v ce-

lotni strukturi električne energije posameznega dobavitelja v 
preteklem letu.

Poročilo iz prvega odstavka Agencija za energijo objavi 
na javnosti dostopen način. Pred objavo se iz poročila izločijo 
osebni podatki.

Agencija za energijo enkrat letno najpozneje do 31. julija 
poroča Komisiji Evropskih skupnosti o ugotovitvah in sprejetih 
ali predvidenih ukrepih o:

– predvidenem povpraševanju po električni energiji in 
zemeljskem plinu ter ravnotežju med ponudbo in povpraše-
vanjem;

– predvidenih dodatnih zmogljivostih, ki se načrtujejo ali 
gradijo;

– kakovosti in ravni vzdrževanja omrežij;
– ukrepih ob konični obremenitvi in izpadu enega ali več 

dobaviteljev električne energije oziroma zemeljskega plina;
– morebitnem prevladujočem položaju na trgu z električno 

energijo in okoriščanju ter zatiranju konkurence. Poročilo mora 
vsebovati tudi pregled spremembe lastništva podjetij in ukrepov 
na državni ravni, s katerimi država zagotavlja zadostno število 
udeležencev trga, ali ukrepov, s katerimi država spodbuja po-
večevanje čezmejne izmenjave in konkurenco;

– vplivu ukrepov iz 32.č in 32.e člena tega zakona na 
konkurenčnost trga zemeljskega plina;

– skladiščnih zmogljivostih zemeljskega plina;
– dolgoročnih pogodbah o dobavi zemeljskega plina, ki 

so jih sklenile gospodarske družbe, ustanovljene v Republiki 
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Sloveniji, kot izhaja iz poročil dobaviteljev iz četrtega odstavka 
32.č člena tega zakona, pri čemer ne smejo biti vključeni po-
slovno občutljivi podatki;

– regulatornem okviru za spodbujanje novih naložb v 
raziskovanje in proizvodnjo zemeljskega plina, skladiščne 
zmogljivosti, terminale utekočinjenega zemeljskega plina in v 
prenosno omrežje ob upoštevanju mogočih izjem, določenih v 
32.c členu tega zakona.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj 30 dni 
pred posredovanjem Komisiji Evropskih skupnosti predloženo 
vladi.

87. člen
Agencija za energijo ima naslednje naloge:
a) izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil o:
– metodologiji za obračunavanje omrežnine,
– metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugo-

tavljanje upravičenih stroškov in sistema obračunavanja teh 
cen,

– metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo in 
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,

– metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo in 
odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi 
plini iz omrežij,

– metodologiji za pripravo tarifnih sistemov,
– načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov 

in načinu njihovega prikazovanja;
b) daje soglasje k:
– pravilom dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih vo-

dov,
– omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina,
– sistemskim obratovalnim navodilom,
– splošnim pogojem za dobavo in odjem električne ener-

gije iz prenosnega in distribucijskega omrežja ter zemeljske-
ga plina iz prenosnega in (oziroma mnenje) distribucijskega 
omrežja,

– tarifnemu sistemu za električno energijo za tarifne od-
jemalce,

– pravilom za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim 
plinom, pravilom za obračun odstopanj prevzema in predaje 
zemeljskega plina in pravilom za evidentiranje sklenjenih po-
godb za oskrbo z zemeljskim plinom,

– pravilom za izvajanje izravnalnega trga z električno 
energijo;

c) določa:
– omrežnino za uporabo elektroenergetskih omrežij,
– upravičene stroške in druge elemente omrežnine za 

elektroenergetska omrežja;
d) odloča:
– o izdaji in odvzemu licenc,
– v sporih iz 88. člena tega zakona;
e) nadzira:
– neodvisnost sistemskih operaterjev,
– čas, potreben za popravila prenosnih in distribucijskih 

omrežij,
– čas, potreben za priključitev na omrežje,
– objavo informacij o interkonektorjih, izkoriščenosti 

omrežja in dodelivi zmogljivosti, pri čemer se podatki obrav-
navajo kot zaupni,

– roke, pogoje in tarife za priključitev novih proizvajal-
cev,

– učinkovito ločitev distribucije in prenosa od proizvodnje 
in dobave ter

– stopnjo transparentnosti in stopnjo konkurenčnosti trga 
z zemeljskim plinom in električno energijo;

f) presoja upravičenosti stroškov izvajanja sistemskih sto-
ritev po kriterijih, ki jih uporablja za oceno stroškov operaterja 
omrežij;

g) v primeru, da operater omrežja zakupi, najame ali 
drugače pridobi v obratovanje, upravljanje in razvoj omrežje, 
del omrežja ali objekte, povezane v omrežje in potrebne za 

delovanje omrežja, Agencija za energijo presoja upravičenost 
stroškov lastnika navedenih objektov po istih kriterijih za upra-
vičenost, kot jih uporablja za oceno stroškov operaterja;

h) sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami;
i) pripravlja letna poročila in druga poročila, ki jih predloži 

vladi, ter informacije za javnost;
j) opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustano-

vitvenim aktom.

87.a člen
Če sistemski operater nima s predpisi in splošnimi akti 

Agencije za energijo usklajenega splošnega akta, h kateremu 
daje po tem zakonu soglasje Agencija za energijo, lahko Agen-
cija za energijo s svojim splošnim aktom uredi vprašanja, ki jih 
sistemski operater ni uredil.

Če sistemski operater nima s predpisi in splošnimi akti 
Agencije za energijo usklajenega splošnega akta, h kateremu 
daje po tem zakonu soglasje vlada, mora Agencija za energijo 
pripraviti splošni akt, s katerim uredi vprašanja, ki jih sistemski 
operater ni uredil, in ga predložiti v sprejem vladi.

Akti iz tega člena veljajo do uveljavitve ustreznega splo-
šnega akta sistemskega operaterja.

87.b člen
Vsaka oseba, ki izkaže pravni interes v zvezi s splošnim 

aktom iz točke a) 87. člena tega zakona, lahko v dveh me-
secih po njegovi objavi zahteva od Agencije za energijo, da 
njegovo vsebino ali njegov posamezen del ponovno preizkusi. 
V zahtevi za ponovni preizkus mora izkazati pravni interes in 
jasno navesti razloge, zaradi katerih zahteva ponovni preizkus 
splošnega akta.

Agencija za energijo v dveh mesecih od prejema zahteve 
iz prejšnjega odstavka opravi ponovni preizkus in vlagatelja 
obvesti o svojih ugotovitvah.

87.c člen
Agencija za energijo mora pred objavo splošnega akta, ki 

ureja izvajanje mednarodno dogovorjenih obveznosti izvajalcev 
gospodarskih javnih služb po tem zakonu, pridobiti soglasje 
vlade.

88. člen
Agencija za energijo v skladu s tem zakonom odloča v 

upravnem postopku na prvi stopnji v sporih med uporabniki 
omrežja oziroma zainteresiranimi osebami (v nadaljnjem be-
sedilu: upravičenci) ter sistemskimi operaterji oziroma organi-
zatorjem trga v posamičnih zadevah, ki izvirajo iz:

a) dostopa do omrežij,
b) obračunane cene za uporabo omrežij,
c) zatrjevane kršitve splošnih dobavnih pogojev in sistem-

skih obratovalnih navodil,
d) ugotovljenih odstopanj in zneskov za pokrivanje stro-

škov izravnave odstopanj ter kršitev splošnih aktov, ki urejajo 
odstopanja in njihovo izravnavo,

e) statusa posebnega odjemalca.
Agencija za energijo v skladu s tem zakonom odloča v 

upravnem postopku o pritožbi zoper odločbo o soglasju za 
priključitev iz 71. člena tega zakona.

Pred sprožitvijo postopka iz prvega odstavka tega člena 
mora upravičenec vložiti pisno zahtevo na sistemskega ope-
raterja za odpravo zatrjevane nezakonitosti ali nepravilnosti. 
Sistemski operater mora na zahtevo pisno odgovoriti in navesti 
razloge za svojo odločitev najkasneje v dveh mesecih od vloži-
tve zahteve s strani upravičenca.

Zahtevo za odločanje v skladu s prvim odstavkom tega 
člena lahko vloži samo upravičenec, katerega zahteva je bila 
v celoti ali deloma zavrnjena s strani sistemskega operaterja 
ali mu sistemski operater pisno ni odgovoril v skladu z roki iz 
prejšnjega odstavka. Rok za vložitev zahteve je petnajst dni 
od vročitve pisnega odgovora s strani sistemskega operaterja 
oziroma od poteka roka za odgovor iz prejšnjega odstavka.
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V primeru, da je vloga za odločanje skladno s prvim od-
stavkom tega člena vložena na Agencijo za energijo v nasprotju 
s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, jo Agencija za energi-
jo zavrže kot nedovoljeno oziroma kot prepozno.

Agencija za energijo lahko po prejemu zahteve z odločbo 
za določen čas zadrži sklepanje pogodb, ki so povezane s 
postopkom, ki ga vodi, če je to nujno potrebno za varstvo pra-
vic prizadetega upravičenca in sorazmerno glede na potrebe 
delovanja trga in oskrbe z energijo.

Pri svojem odločanju skladno s prvim odstavkom tega čle-
na lahko Agencija za energijo z odločbo ugotovi nezakonitost 
določenega ravnanja in z odločbo naloži sistemskemu opera-
terju sprejem ustreznih ukrepov ter sklenitev ustreznih pogodb 
za odpravo nezakonitosti oziroma neskladnosti s predpisi ter 
s splošnimi in posamičnimi akti, izdanimi za izvrševanje javnih 
pooblastil.

Pogodbe, ki so sklenjene v nasprotju z odločbo Agencije 
za energijo iz šestega in sedmega odstavka tega člena, so 
nične.

89. člen
Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni dajati Agenciji za 

energijo vse podatke, ki so potrebni za izvajanje njenih nalog 
po 87. in prejšnjem členu tega zakona.

Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za organe sa-
moupravnih lokalnih skupnosti, če je to potrebno za izvrševanje 
pristojnosti Agencije za energijo po tem zakonu.

Način dajanja podatkov s strani izvajalcev energetskih de-
javnosti, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko Agenci-
ja za energijo predpiše s splošnim aktom.

89.a člen
Naloge nadzora nad uporabniki omrežij in sistemskimi 

operaterji po tem zakonu, v okviru pristojnosti Agencije za 
energijo, izvajajo pooblaščene osebe Agencije za energijo (v 
nadaljevanju: pooblaščene osebe).

Osebe iz prejšnjega odstavka, ki jih pooblasti direktor 
Agencije za energijo, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih zakon, 
ki ureja inšpekcijski nadzor, predpisuje za inšpektorja.

Pooblaščene osebe imajo pooblastila, da v okviru pristoj-
nosti Agencije za energijo pridobijo vpogled v vso dokumen-
tacijo, s katero razpolagajo uporabniki omrežij in sistemski 
operaterji in ki je povezana z delovanjem energetskega trga, 
vključno s pravico do vpogleda v vse s tem povezane pogodbe 
sistemskih operaterjev in uporabnikov omrežja.

O izvedenih ukrepih so pooblaščene osebe dolžne obve-
ščati svet Agencije za energijo.

XII. TARIFNI SISTEM

a) Splošno

90. člen
Na podlagi tarifnega sistema se obračunava naslednja 

dobavljena energija iz energetskih omrežij:
– elektrika na prenosnem omrežju, razen za upravičene 

odjemalce;
– elektrika na distribucijskem omrežju, razen za upravi-

čene odjemalce;
– zemeljski plin na prenosnem omrežju, razen za upravi-

čene odjemalce;
– zemeljski plin in drugi energetski plini na distribucijskem 

omrežju, razen za upravičene odjemalce;
– toplota na distribucijskem omrežju.

91. člen
Tarifni sistem je predpis, ki določa elemente za obraču-

navanje dobavljene energije za različne skupine odjemalcev 
glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge 
elemente.

Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi 
tarifnega sistema, ki omogočajo izračun cene energije v obra-
čunskem obdobju.

Tarifni sistem lahko določa tarifne postavke v različnih 
višinah odvisno od sezone in dnevne dinamike odjema.

92. člen
Tarifna postavka, ki jo plačujejo odjemalci energije v posa-

mezni tarifni skupini je na posameznem omrežju enaka.
Sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrež-

ja sme s posameznimi odjemalci v tarifnih skupinah dogovoriti 
ugodnejše pogoje, če tak odjemalec s prilagajanjem svojega 
odjema prispeva k ugodnejši obremenitvi energetskega omrež-
ja; pri tem mora odjemalce z enakim prilagajanjem obravnavati 
enako.

93. člen
Dobavitelj energije iz omrežja mora energijo meriti vsa-

kemu odjemalcu.
Tarifni sistem lahko določa, da se dobavljeno energijo 

obračunava enkrat letno ali v krajšem časovnem obdobju, v 
vmesnem času pa odjemalec plačuje akontacije.

Na zahtevo odjemalca mora dobavitelj v vsakem trenutku 
obračunati dobavljeno energijo.

93.a člen
Če dobavitelj toplote iz omrežja meri dobavljeno toploto 

več stavbam hkrati, ki predstavljajo enega odjemalca, ali če se 
več stavb ogreva iz skupne kotlovnice, morajo lastniki stavb 
zagotoviti merjenje porabe toplote za vsako stavbo posebej, 
razen v primerih, ko tehnične možnosti tega ne omogočajo.

94. člen
Če se v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z 

več posameznimi deli dobavljena energija ne meri za vsak 
posamezen del stavbe, se etažni lastniki dogovorijo za način 
delitve stroškov. Do sklenitve dogovora se kot ključ delitve 
upošteva uporabna tlorisna površina posameznega dela stav-
be. V primeru delitve stroškov za toploto se kot ključ delitve 
upošteva ogrevana tlorisna površina ali ogrevana prostornina 
posameznega dela stavbe.

Dogovor o načinu delitve stroškov toplote se lahko skle-
ne na podlagi proporcionalnih razmerij ali vgraditve merilnih 
naprav, ki omogočajo indikacijo dejanske porabe toplote posa-
meznega dela stavbe.

Če se etažni lastniki stavbe odločijo za vgraditev merilnih 
naprav, morajo upoštevati predpis, ki določa način merjenja 
in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi deli. Podlaga za delitev so stro-
ški, ki so določeni na podlagi merjenja porabe toplote celotne 
stavbe. Etažni lastniki posameznih delov stavbe, za katere 
niso na razpolago podatki merilnih naprav, ker niso vgrajene 
oziroma pravilno nameščene ali ker ne omogočajo njihovega 
odčitavanja, plačajo energijo po ključu delitve površine oziroma 
prostornine iz prvega odstavka tega člena, povečano na način, 
določen s tem predpisom tako, da se tem lastnikom onemogo-
ča udeležba na prihrankih energije celotne stavbe doseženih z 
namestitvijo merilnih naprav.

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen 
za okolje.

94.a člen
Obvezno metodologijo za pripravo tarifnih sistemov določi 

Agencija za energijo s splošnim aktom, h kateremu da soglasje 
vlada.

b) Tarifni sistem in cene posameznih vrst energije

95. člen
Tarifni sistem za električno energijo pripravi dobavitelj 

električne energije tarifnim odjemalcem in objavi potem, ko da 
nanj soglasje Agencija za energijo.
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96. člen
Tarifni sistem za zemeljski plin na distribucijskem omrežju 

izdela in javno objavi dobavitelj tarifnim odjemalcem potem, ko 
da nanj soglasje pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti 
oziroma organ iz 35. člena tega zakona.

97. člen
Tarifni sistem za toploto na distribucijskem omrežju in 

dobavo drugih energetskih plinov iz omrežja izdela in javno 
objavi sistemski operater distribucijskega omrežja potem, ko 
da nanj soglasje pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti 
oziroma organ iz 35. člena tega zakona.

Višino tarifnih postavk za toploto na distribucijskem 
omrežju in dobavo drugih energetskih plinov iz omrežja izdela 
in javno objavi sistemski operater distribucijskega omrežja po-
tem, ko da nanj soglasje pristojni organ samoupravne lokalne 
skupnosti oziroma organ iz 35. člena tega zakona.

XIII. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN VARNOST OBRATOVANJA

98. člen
Po tem zakonu zadeve inšpekcijskega nadzora opravlja 

energetska inšpekcija pri ministrstvu, pristojnem za energijo.

99. člen
Energetska inšpekcija izvaja nadzor nad tem ali pravne 

osebe oziroma posamezniki pri svojem delu upoštevajo zako-
ne, tehnične in druge predpise ter obvezne standarde, ki veljajo 
za področje elektroenergetike in termoenergetike.

Energetska inšpekcija za področje elektroenergetike izva-
ja nadzor pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, 
vodov, naprav in napeljav, ki so namenjeni proizvodnji, preno-
su, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi 
električne energije, in sicer:

– pri napravah za proizvodnjo električne energije v elek-
trarnah in toplarnah, pri napravah za prenos in distribucijo 
električne energije v okviru razdelilnih postaj, transfomatorskih 
postaj, centrov vodenja ter elektroenergetskih omrežij in nape-
ljav v objektih;

– pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo električne 
energije, posebno glede prekinitev, omejitev v dobavi in kako-
vosti napetosti;

– pri učinkoviti rabi električne energije v objektih in postro-
jih iz inšpekcijske pristojnosti;

– nad upoštevanjem določil obratovalnih navodil omre-
žij, objektov, postrojev ter posameznih sklopov in sistemskih 
obratovalnih navodil;

– nad izvajanjem predpisov, ki urejajo omejevanje obtežb 
in porabo električne energije;

– nad tehničnimi in drugimi pogoji iz izdanih soglasij za 
priključitev elektroenergetskih objektov;

– nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki dela-
jo z elektroenergetskimi napravami v okviru zagotovitve varno-
sti in zanesljivosti obratovanja ter učinkovite rabe energije.

Energetska inšpekcija za področje termoenergetike izvaja 
nadzor pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, 
napeljav in naprav, ki so namenjene za proizvodnjo, prenos, 
shranjevanje, distribucijo, merjenje in porabo toplote, plinov, 
nafte in naftnih derivatov, in sicer:

– pri postrojih in napravah, ki so namenjene za proizvo-
dnjo toplote oziroma hladu;

– pri napravah v toplotni tehniki;
– pri toplotnih postrojih in napravah, ki so namenjene za 

proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje 
ali neposredno porabo v tehnološke namene;

– pri opremi pod tlakom v uporabi;
– pri postrojih in napravah, ki uporabljajo toploto, tehnične 

pline, zemeljski oziroma druge energetske pline;
– pri prenosnih in distribucijskih plinovodih, naftovodih, 

parovodih in vročevodih ter pripadajočih napravah in opremi;

– pri polnilnicah in skladiščih utekočinjenega naftnega 
plina (UNP), tehničnih plinov in terminalnih polnilnicah kompri-
miranega zemeljskega plina (CNG);

– pri napeljavah v objektih, in sicer napeljave za toploto, 
hlad, tehnične pline, zemeljski plin oziroma druge energetske 
pline;

– pri učinkoviti rabi toplote in goriv pri napravah in po-
strojih;

– pri sistemih za klimatizacijo stavb;
– nad upoštevanjem določil sistemskih obratovalnih na-

vodil prenosnih in distribucijskih omrežij za zemeljski plin in 
distribucijskih omrežij za oskrbo s toploto oziroma drugimi 
energetskimi plini;

– pri izvajanju tehničnih ukrepov za preprečevanje one-
snaževanja zraka in voda pri napravah in postrojih iz pristoj-
nosti inšpekcije;

– nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki de-
lajo z energetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti in 
zanesljivosti obratovanja ter učinkovite rabe energije.

Inšpekcijski nadzor nad izdelavo in izdajanjem energet-
skih izkaznic stavb izvaja gradbena inšpekcija.

100. člen
Neposredne naloge inšpekcijskega nadzora po tem zako-

nu opravlja energetski inšpektor.
Za inšpektorja v energetski inšpekciji je lahko imenovana 

oseba, ki ima končano univerzitetno izobrazbo elektrotehnične 
oziroma strojne smeri, 5 let delovnih izkušenj in opravljen stro-
kovni izpit za inšpektorja ter izpolnjuje druge splošne pogoje za 
delo v državni upravi.

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita 
izda minister, pristojen za energijo.

101. člen
Poleg pooblastil, ki jih ima po določbah zakona, ki ureja 

inšpekcijski nadzor, ima energetski inšpektor pravico:
1. odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjklji-

vosti odpravijo v roku, ki ga določi;
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja uporaba objekta, na-

prav, postrojev, napeljav oziroma prekine dobava energije;
3. prepovedati nadaljnjo uporabo energetskih sistemov, 

objektov, postrojev, napeljav in omrežij oziroma nadaljnje izva-
janje takih del, ki ne ustrezajo tehničnim ali drugim predpisom 
in zaradi tega obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali 
nevarnost, da utegne nastati večja materialna škoda;

4. prepovedati nadaljnje upravljanje energetske naprave 
delavcu, ki ni strokovno usposobljen v skladu s predpisi o stro-
kovnem usposabljanju.

102. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima energetski 

inšpektor poleg pooblastil, ki jih ima po določbah zakona, ki 
ureja inšpekcijski nadzor pravico pregledati objekte, tehnično 
in drugo dokumentacijo v skladu z namenom inšpekcijskega 
nadzora in zahtevati potrebna dokazila ter se po potrebi obrniti 
na strokovne organizacije in strokovnjake.

103. člen
(črtan)

104. člen
Podjetja in druge pravne osebe ali posameznik morajo 

energetskemu inšpektorju omogočiti oziroma zagotoviti nemo-
teno izvrševanje inšpekcijskega nadzora, mu dovoliti vstop ter 
mu dati na razpolago vse zahtevane podatke, listine in poročila, 
ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve.

105. člen
Odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali 

posameznik so dolžni energetskega inšpektorja obvestiti o 
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izvršitvi naloženih ukrepov iz odločbe najkasneje v osmih dneh 
po preteku roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti.

106. člen
Odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki upra-

vlja energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, za 
katere je predpisan inšpekcijski nadzor po tem zakonu, mora 
takoj obvestiti energetsko inšpekcijo o nastalih poškodbah in 
okvarah, ki imajo za posledico prekinitev oziroma omejitev do-
bave energije ali če obstoji nevarnost za življenje in zdravje ljudi 
ali nevarnost, da utegne nastati večja materialna škoda.

107. člen
Odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki izvaja 

dela na energetskem objektu, napravi, napeljavi oziroma po-
stroju mora energetski inšpekciji sporočiti datum začetka gra-
dnje, rekonstrukcije ali obnove ter datum začetka funkcionalnih 
in zagonskih preizkusov na energetskih napravah, napeljavah, 
postrojih in objektih, za katere je v skladu z 49. členom tega 
zakona potrebno energetsko dovoljenje.

107.a člen
Odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali 

posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave, postroje 
ali napeljave, mora zagotoviti izvedbo predpisanih periodičnih 
pregledov in preizkusov skladno s predpisi, ki urejajo periodič-
ne preglede.

Predpise iz prejšnjega odstavka izda minister.

108. člen
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko za opravljanje 

strokovnih pregledov kvalitete izvedenih del, vgrajenega ma-
teriala in doseganje projektno predvidenih parametrov tehno-
loškega procesa ter izdelave strokovne ocene, oziroma mnenja 
na področju energetike, pooblasti ustrezno strokovno institucijo 
ali drugo pravno osebo ali posameznika, ki je registriran za 
opravljanje tovrstne dejavnost in izpolnjuje kadrovske, orga-
nizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih določi minister, 
pristojen za energijo.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

109. člen
Z globo od 41.700 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek 

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekr-
šek pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, če:

– za opravljanje dejavnosti nima licence (6. člen);
– za opravljanje dejavnosti, ki je po zakonu gospodarska 

javna služba, ne pridobi pravice njenega opravljanja (20., 21., 
23., 23.c, 24., 30. člen tega zakona in četrti odstavek 79. člena 
EZ-A);

– ne zagotovi odkupa vse ponujene energije od kvalifici-
ranih proizvajalcev (29. člen);

– ne zagotovi ločenega računovodskega spremljanja ali 
ne zagotovi revizije ali ne objavi računovodskih izkazov lo-
čeno za posamezne energetske dejavnosti (drugi odstavek 
38. člena);

– za energetski objekt nima pridobljenega energetskega 
dovoljenja (50. člen);

– ne posreduje podatkov po tem zakonu (22. in 
89. člen).

Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Postopki za ugotavljanje odgovornosti za prekrške iz prej-
šnjih odstavkov se ne izvajajo po hitrem postopku.

110. člen
Z globo od 20.800 do 125.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 

posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju 
energetske dejavnosti, če:

– ne omogoči pooblaščeni osebi Agencije za energijo 
vpogleda v dokumentacijo (tretji odstavek 89.a člena);

– ne ravna skladno z izvršljivo odločbo, s katero je ener-
getski inšpektor odločil v okviru pooblastil določenih v 101. čle-
nu;

– prepreči ali ne omogoči energetskemu inšpektorju opra-
viti nalog inšpekcijskega nadzora ali če mu noče dati potrebnih 
podatkov (104. člen);

– ne obvesti energetske inšpekcije o nastalih poškodbah 
in okvarah (106. člen);

– ne opravi predpisanega periodičnega pregleda oziroma 
preskusa (prvi odstavek 107.a člena).

Z globo od 1.250 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

111. člen
Z globo od 12.500 do 125.000 eurov se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori 
prekršek pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, 
če:

– ne ravna na način in v roku, ki ga za oblikovanje obve-
znih minimalnih zalog nafte in naftnih derivatov predpiše vlada 
(44. člen).

Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

112. člen
Z globo od 4.100 do 125.000 eurov se kaznuje za prekr-

šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori 
prekršek pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, 
če:

– o začasni prekinitvi ne obvesti odjemalca (tretji odstavek 
75. člena);

– ne priključi v roku 24 ur na svoje stroške odjemalca 
energije iz omrežja, kadar se ugotovi, da mu je bila dobava 
energije neutemeljeno ustavljena ali prekinjena (drugi odstavek 
78. člena);

– ne dobavlja zemeljskega plina na način, ki zagotavlja 
pokrivanje vsaj 30% predpisanih količin dobav v primeru iz-
rednih motenj zaradi izpada dobavnega vira ali motenj na 
prenosnih omrežjih zunaj Republike Slovenije (drugi odstavek 
32.č člena);

– kot dobavitelj zemeljskega plina v izjemnih razmerah ne 
dobavlja posebnim odjemalcem zadostnih količin zemeljskega 
plina (prvi odstavek 32.e člena);

– kot dobavitelj zemeljskega plina ne pošlje poročila o 
zagotavljanju zanesljivosti dobave zemeljskega plina (četrti 
odstavek 32.č člena);

– kot dobavitelj zemeljskega plina v poročilu iz četrtega 
odstavka 32.č člena ne navede oziroma predloži potrebnih 
podatkov in dokazov (tretji in četrti odstavek 32.e člena);

– kot sistemski operater omrežja zemeljskega plina ne 
pripravi načrta nujnih ukrepov (drugi odstavek 32.f člena);

– kot sistemski operater omrežja zemeljskega plina ne iz-
vede nujnih ukrepov ali zmanjšanja oziroma prekinitve odjema 
(drugi in tretji odstavek 32.f člena).

Z globo od 200 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

113. člen
Z globo od 2.000 eurov do 125.000 eurov se kaznuje 

za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju 
energetske dejavnosti, če:

– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na njego-
vo omrežje svoje objekte, naprave in napeljave oziroma omo-
goči priključitev drugih objektov, naprav in napeljav (71. člen);
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– njegovi energetski objekti, naprave in napeljave ne 
izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov in standardov 
ter drugih pogojev, s katerimi se zagotavlja njihovo nemote-
no delovanje in varnost ljudi ter premoženja (prvi odstavek 
74. člena);

– energetske inšpekcije ne obvesti pravočasno o izvedbi 
ukrepov (105. člen);

– ne obvesti energetske inšpekcije o datumu začetka gra-
dnje, rekonstrukcije ali obnove ter datum začetka funkcionalnih 
in zagonskih preskusov na energetskih napravah, napeljavah 
in postrojih (107. člen).

Z globo od 120 do 800 eurov se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik kot odjemalec.

113.a člen
Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 

odgovorna oseba samoupravne lokalne skupnosti, če samou-
pravna lokalna skupnost pravočasno ne sprejme energetskega 
koncepta (drugi odstavek 17. člena).

Energetski zakon – EZ (Uradni list RS, št. 79/99) vse-
buje naslednje prehodne in končne določbe:

XV. PREHODNE DOLOČBE

114. člen
Vlada določi upravljavce omrežij in organizatorja trga v 

skladu s tem zakonom v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi.
Upravljalci prenosnega ali distribucijskega omrežja pre-

dložijo sistemska obratovalna navodila v 6 mesecih po določitvi 
v skladu s prejšnjim odstavkom, sicer jih predpiše minister, pri-
stojen za energetiko, oziroma organ lokalne skupnosti v skladu 
s četrtim odstavkom 40. člena tega zakona.

Organizator trga za električno energijo izda pravila za de-
lovanje trga z električno energijo, na katera da vlada predhodno 
soglasje, v 6 mesecih po določitvi v skladu s prvim odstavkom 
tega člena.

115. člen – upoštevan EZ-A
Določbe tretjega odstavka 19. člena začnejo veljati 18 me-

secev po uveljavitvi tega zakona, in se do 1. 1. 2003 uporablja-
jo le za električno energijo proizvedeno na ozemlju Republike 
Slovenije. Če se pogoji za odprtost trga z električno energijo 
proizvedeno izven ozemlja Republike Slovenije izpolnijo pred 
1. 1. 2003, lahko vlada s sklepom ta rok skrajša.

Odjemalci zemeljskega plina in izvajalci dejavnosti distri-
bucije zemeljskega plina z letnim odjemom 25 milijonov m3	ali	
več na enem odjemnem mestu postanejo upravičeni odjemalci 
s 1. 1. 2003.

Proizvajalci električne energije na zemeljski plin postanejo 
upravičeni odjemalci s 1. 1. 2003.

116. člen
Vlada ustanovi Agencijo za energijo v šestih mesecih po 

uveljavitvi tega zakona.
Agencija začne opravljati svoje naloge po tem zakonu v 

6 mesecih po ustanovitvi v skladu s prejšnjim odstavkom tega 
člena.

Agencija sprejme statut iz 85. člena tega zakona v 3 me-
secih po ustanovitvi.

117. člen – upoštevan EZ-A
Izvajalci energetskih dejavnosti morajo pridobiti licenco v 

skladu s tem zakonom v roku 6 mesecev po uveljavitvi uredbe 
iz drugega odstavka 7. člena tega zakona.

Imetniki energetskih objektov, naprav in omrežij imajo 
pravico do poteka roka iz prvega odstavka tega člena obrato-
vati pod pogoji, pod katerimi so obratovali ob uveljavitvi tega 
zakona.

Pri določitvi roka veljavnosti in drugih pogojev energetske-
ga dovoljenja mora minister, pristojen za energetiko, v mejah 
predpisanih rokov upoštevati stopnjo amortiziranosti objekta, 
naprave ali omrežja, čas dosedanjega obratovanja ter objektiv-
no utemeljena pričakovanja imetnika glede časa obratovanja, ki 
so bila podlaga za izračun ekonomske upravičenosti investicije, 
hkrati pa mora biti imetniku ob spremembah pogojev energet-
skega dovoljenja omogočen ustrezen prilagoditven čas.

118. člen – upoštevan EZ-A
(črtan)

119. člen
Obstoječa javna podjetja za proizvodnjo, prenos in distri-

bucijo električne energije so dolžna uskladiti svoje poslovanje 
v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona, tako da so tržne in 
regulirane dejavnosti, kot jih določata 19. in 20. člen, računo-
vodsko ločene.

Določbe 38. člena tega zakona (ločeni računovodski iz-
kazi in preglednost računov) se začnejo za dejavnosti proi-
zvodnje, prenosa, distribucije in dobave električne energije 
uporabljati s 1. 1. 2001.

Določbe 38. člena tega zakona (ločeni računovodski iz-
kazi in preglednost računov) se začnejo za dejavnosti proi-
zvodnje, prenosa, distribucije in dobave zemeljskega plina 
uporabljati s 1. 1. 2003.

Izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina je prvič 
dolžan objaviti okvirne cene in druge komercialne pogoje za 
uporabo omrežja najkasneje do 31. 12. 2003.

120. člen
Privatizacija javnih podjetij iz prvega odstavka prejšnjega 

člena je možna šele po uskladitvi poslovanja v skladu s prvim 
odstavkom 119. člena. Privatizacija je možna v podjetjih za pro-
izvodnjo in distribucijo električne energije ter v javnih podjetjih 
za pridobivanje premoga, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Privatizacija ni možna v podjetju, ki izvaja dejavnost pre-
nosa električne energije, upravljanja prenosnega omrežja ter 
organiziranja trga z električno energijo, ter v Nuklearni elek-
trarni Krško, d.o.o.

121. člen
Javna podjetja iz prvega odstavka prejšnjega člena se 

lahko privatizirajo z neposredno prodajo strateškemu partnerju, 
z zbiranjem ponudb ali z izdajo delnic.

Privatizacija delnic in deležev javnih podjetij iz prejšnjega 
člena z zamenjavo za lastniške certifikate se lahko izvede ne 
glede na določila prvega odstavka prejšnjega člena in prvega 
odstavka tega člena, v rokih, ki so predvideni z zakoni, ki ure-
jajo lastninsko preoblikovanje in Prvi pokojninski sklad.

Do 2003 leta se lahko javna podjetja iz prvega odstavka 
prejšnjega člena privatizirajo največ do 45% vrednosti lastnin-
skega deleža, s tem da delež posameznega lastnika ali pove-
zanih družb ne sme biti večji od 24% vrednosti lastninskega 
deleža.

O prodaji sprejme vlada poseben sklep, v katerem določi 
pogoje prodaje, obseg in postopek.

122. člen
Kupnina v višini prvih 10% vrednosti lastninskega deleža, 

pridobljena s privatizacijo po tretjem odstavku prejšnjega čle-
na, se iz proračuna namensko uporabi za reševanje nasedlih 
investicij.

Za reševanje nasedlih investicij s sredstvi iz prejšnjega 
odstavka vlada ustanovi javno podjetje v 12 mesecih po uve-
ljavitvi tega zakona.



Stran 3574 / Št. 27 / 26. 3. 2007	 Uradni list Republike Slovenije

Do ustanovitve podjetja iz prejšnjega odstavka opravlja 
funkcijo tega podjetja javno podjetje EGS-RI d.d., Maribor.

123. člen
Inšpektorji energetskega inšpektorata, ki še nimajo stro-

kovnega izpita iz 100. člena tega zakona, so ga dolžni opraviti 
najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi predpisa iz 100. čle-
na tega zakona.

124. člen
Vlada in minister, pristojen za energetiko, izdata predpise 

iz tega zakona v 1 letu po njegovi uveljavitvi.
Vlada predloži nacionalni energetski program Državnemu 

zboru Republike Slovenije v 18 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona.

125. člen
Izvajalci dejavnosti proizvodnje električne energije mora-

jo nasedle investicije v skladu s 26. členom prijaviti ministru, 
pristojnem za energetiko, najkasneje v roku 12 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona.

126. člen – upoštevan EZ-B
Minister, pristojen za energijo, izdaja tehnične predpise 

za postavitev, načrtovanje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje 
energetskih naprav, postrojev, objektov, napeljav in sistemov, s 
katerimi se zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje.

Če se tehnični predpis sklicuje na standarde in so ener-
getske naprave, postroji, sistemi in napeljave skladni z njimi, 
velja domneva, da so energetske naprave, postrojenja, sistemi 
in napeljave skladni z zahtevami tehničnega predpisa.

XVI. KONČNE DOLOČBE

127. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 

o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in 
29/86).

Do uveljavitve predpisov iz 124. člena tega zakona se 
uporabljajo naslednji predpisi:

– Tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroe-
nergetskega sistema Slovenije (Uradni list RS, št. 84/98),

– Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije 
(Uradni list SRS, št. 27/85, 5/88, 23/88, 15/89 in Uradni list 
RS, št. 26/90),

– Pogoji za izdajanje elektroenergetskih soglasij za pri-
ključitev na elektroenergetski sistem (Uradni list SRS, št. 29/86 
in 15/89),

– Merila in kriteriji za povračila za priključitev na transpor-
tno plinovodno omrežje SR Slovenije in za povečan odjem 
zemeljskega plina s tega omrežja (Uradni list SRS, št. 1/87),

– Merila in kriteriji za prednostno oskrbo z mazutom v 
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 45/87),

– Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezra-
čevanju objektov ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, št. 
31/84 in 35/84),

– Kriteriji o združevanju sredstev uporabnikov električne 
energije na 110 kV za povečanje priključne moči (Uradni list 
SRS, št. 15/87, 45/87 in 3/88),

– Merila in kriteriji o povračilih za nove priključitve in 
za povečanje obstoječih priključnih moči odjemalcev na nizki 
napetosti 0,4kV in napetosti 1-35kV (Uradni list SRS, št. 2/82, 
1/83, 1/84, 27/85, 1/86, 50/86, 45/87 in 3/88),

– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja (Uradni 
list RS, št. 77/96),

– Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne ener-
gije v elektroenergetskem sistemu (Uradni list RS, št. 42/95 in 
64/95),

– Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter 
obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, 
ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav 
(Uradni list SRS, št. 30/83, 31/84 in 1/87),

– Program usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in 
naloge upravljanja energetskih naprav (Uradni list SRS, št. 
30/83 in 1/87).

128. člen
Do sprejetja delitvenih bilanc v lokalnih skupnostih izvaja 

lastniške pravice in subsidiarno jamči v skladu z 62. členom 
tega zakona tista lokalna skupnost, na teritoriju katere je sedež 
javnega podjetja.

129. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona – EZ-A (Uradni list RS, št. 51/04) vsebuje naslednje 
prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

76. člen
Privatizacija pravne osebe, ki opravlja gospodarsko javno 

službo organiziranje trga z električno energijo, je dopustna.

77. člen
Lastniški delež države v pravni osebi, ki ima v lasti infra-

strukturo, potrebno za izvajanje gospodarskih javnih služb na 
področju distribucije električne energije, se ne sme privatizirati 
v obsegu, večjem od 25 odstotkov osnovnega kapitala te prav-
ne osebe.

Lastniški delež države v podjetjih za proizvodnjo elek-
trične energije, v katerih ima država na dan uveljavitve tega 
zakona večji delež od 75 odstotkov osnovnega kapitala, se s 
privatizacijo ta delež ne sme zmanjšati pod 51 odstotkov.

Lastniškega deleža države v pravni osebi, ki ima v lasti 
infrastrukturo, potrebno za izvajanje gospodarskih javnih služb 
na področju distribucije električne energije, se ne sme prenesti 
na drugo osebo, ki ni v 100% lasti države, v obsegu, večjem od 
25 odstotkov osnovnega kapitala te pravne osebe.

78. člen – upoštevan EZ-B
Izvajalci energetskih dejavnosti, ki na dan uveljavitve tega 

zakona opravljajo naloge sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja, so dolžni zagotoviti, da se te naloge opravljajo v ločeni 
pravni osebi skladno s 23.b in 31.b členom zakona najkasne-
je z začetkom prvega naslednjega koledarskega obdobja po 
uveljavitvi tega zakona, za katerega pripravljajo računovodske 
izkaze.

Izvajalci energetskih dejavnosti, ki na dan uveljavitve 
tega zakona opravljajo naloge sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omrežja, so dolžni zagotoviti, da se te naloge 
opravljajo v ločeni pravni osebi skladno s prvim odstavkom 
23.b in prvim odstavkom 31.b člena zakona najkasneje do 
1. julija 2007.

Najkasneje v 30 dneh pred dnevom ločitve so sistemski 
operaterji dolžni Agenciji za energijo predložiti vse statusno 
pravne akte, s katerimi bo ta ločitev izvedena, in vse pogodbe 
in druge akte, ki urejajo medsebojna razmerja med sistemskim 
operaterjem in ostalimi izvajalci energetskih dejavnosti, nasta-
limi iz dosedanjih izvajalcev energetskih dejavnosti.

79. člen
Izvajalec obvezne republiške gospodarske javne službe, 

ki prenaša več kot 75% zemeljskega plina porabljenega v 
Republiki Sloveniji, mora imeti za izvajanje obvezne repu-
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bliške gospodarske javne službe v svoji lasti infrastrukturo 
potrebno za izvajanje obvezne republiške gospodarske javne 
službe, razen v primeru, če je infrastruktura v lasti Republike 
Slovenije.

V koncesijski pogodbi, s katero se prvič po uveljavitvi 
tega zakona podeli koncesija za izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja 
zemeljskega plina, koncedent zagotovi izvajanje ukrepov za 
sprostitev dolgoročno zakupljenih prenosnih zmogljivosti, ki iz-
virajo iz pogodb, ki jih ima ob uveljavitvi tega zakona dobavitelj 
plina v Republiki Sloveniji, katerega tržni delež presega 75% 
slovenskega trga zemeljskega plina.

V koncesijskem aktu za koncesijo gospodarske javne 
službe iz prejšnjega odstavka se lahko določijo ukrepi za spro-
stitev dolgoročno zakupljenih prenosnih zmogljivosti, ki se mo-
rajo sprostiti, metodo njihove razdelitve, način določitve cene 
in način pokrivanja morebitnih stroškov te sprostitve oziroma 
uporabe morebitnega dobička iz te sprostitve.

Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljske-
ga plina mora biti sklenjena do 31. decembra 2004.

80. člen
Odjemalcem, ki postanejo upravičeni odjemalci na podla-

gi tega zakona in ne bodo izbrali svojega dobavitelja električne 
energije oziroma zemeljskega plina, dobavlja električno ener-
gijo ali zemeljski plin dosedanji dobavitelj.

Do podelitve koncesije za gospodarsko javno službo do-
bave električne energije tarifnim odjemalcem električne energi-
je opravljajo to javno službo javna podjetja, ki jo izvajajo v času 
uveljavitve tega zakona oziroma njihovi pravni nasledniki.

81. člen
Akti, ki urejajo delovanje Agencije za energijo, morajo biti 

usklajeni s tem zakonom najkasneje v roku dveh mesecev od 
njegove uveljavitve.

Agencija za energijo mora sprejeti splošne akte, ki jih 
določa ta zakon, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

82. člen
Direktor Agencije za energijo nadaljuje z opravljanjem 

svoje funkcije kot vršilec dolžnosti. Postopek za imenovanje 
direktorja se mora začeti najkasneje v roku dveh mesecev od 
sprejema ustanovitvenega akta Agencije za energijo, s katerim 
se Agencija za energijo preoblikuje v skladu s tem zakonom.

Člani sveta morajo biti imenovani v roku enega meseca 
od sprejema ustanovitvenega akta Agencije za energijo iz 
prejšnjega odstavka.

Direktor in člani sveta pričnejo opravljati svojo funkcijo 
z dnem, določenim v ustanovitvenem aktu. Do tedaj opravlja 
naloge in pristojnosti sveta vršilec dolžnosti direktorja iz prvega 
odstavka tega člena.

83. člen
Do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, 

št. 7/03) se globe, določene s tem zakonom, v postopku o 
prekršku izrekajo kot denarne kazni.

Določbe tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga 
stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, 
se uporabljajo od začetka uporabe zakona o prekrških dalje.

84. člen
Določbe o dostopu do omrežja zemeljskega plina se 

pričnejo uporabljati z uveljavitvijo splošnega akta iz drugega 
odstavka 28. člena tega zakona, do takrat se uporabljajo do-
ločbe o dostopu do omrežja iz 32. člena zakona.

85. člen
Podzakonski predpisi, izdani na podlagi zakona, se mo-

rajo uskladiti z določbami tega zakona v enem letu od njegove 
uveljavitve.

Organizator trga in sistemski operaterji morajo izdati sploš-
ne akte po javnem pooblastilu, ki jih določa ta zakon, v enem 
letu od uveljavitve tega zakona.

Navodilo o sistemskem obratovanju prenosnega elektroe-
nergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 46/02), pravilnik o sistem-
skem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo 
(Uradni list RS, št. 123/03) in pravilnik o sistemskih obratovalnih 
navodilih za prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega 
plinovodnega omrežja (Uradni list RS, št. 65/03) prenehajo za 
posamezno omrežje veljati ob uveljavitvi splošnih aktov, ki urejajo 
sistemska obratovalna navodila posameznega omrežja.

Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije 
(Uradni list RS, št. 36/03) preneha veljati za posameznega do-
bavitelja električne energije tarifnim odjemalcem ob uveljavitvi 
splošnega akta, ki ureja tarifni sistem tega dobavitelja.

Uredba o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 
10/03) in uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem ele-
ktrične energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.) 
prenehata veljati za posameznega sistemskega operaterja ob 
uveljavitvi splošnega akta, ki ureja splošne pogoje za dobavo 
in odjem električne energije in zemeljskega plina tega sistem-
skega operaterja.

86. člen
Postopki za izdajo energetskega dovoljenja za objekte, za 

katere po tem zakonu energetsko dovoljenje ni potrebno in ki 
so ob uveljavitvi tega zakona v teku, se ustavijo.

87. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 11. člena tega 

zakona gospodinjski odjemalci postanejo upravičeni odjemalci 
1. julija 2007, do takrat pa so tarifni odjemalci, razen odjemal-
cev, ki odkupujejo električno energijo od kvalificiranih proizva-
jalcev nazivne moči do 1 MW.

88. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, določbe o določitvi upravičenih odje-
malcev pa se začnejo uporabljati 1. julija 2004.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
50. člena zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) 
v delu, ki se nanaša na Agencijo za energijo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona – EZ-B (Uradni list RS, št. 118/06) vsebuje nasle-
dnje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Lokalna skupnost ali več lokalnih skupnosti skupaj sprej-

me lokalni energetski koncept iz 17. člena zakona najpozneje 
do 1. januarja 2011.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprejme mestna 
občina ali več mestnih občin skupaj lokalni energetski koncept 
najpozneje do 1. januarja 2009.

42. člen
Predpise iz petega odstavka 32.č člena, petega odstavka 

32.e člena in petega odstavka 32.f člena zakona izda vlada 
najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Vlada predpiše vrsto in obseg programov iz 66.b člena za-
kona najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Predpis iz zadnjega odstavka 68.d člena zakona izda 
vlada v enem letu od uveljavitve tega zakona.

Minister, pristojen za okolje, izda predpise iz tretjega 
odstavka 68.a člena, zadnjega odstavka 68.b člena, drugega 
odstavka 68.c člena, zadnjega odstavka 68.č člena, zadnjega 
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odstavka 68.e člena zakona najpozneje v enem letu od uvelja-
vitve tega zakona.

43. člen
Dobavitelji zemeljskega plina morajo prvo poročilo iz četrte-

ga odstavka 32.č člena zakona poslati do 31. januarja 2007.
Sistemski operaterji morajo načrte iz drugega odstavka 

32.f člena zakona pripraviti v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona.

44. člen
Določba 68.a člena zakona se začne uporabljati 1. janu-

arja 2008.
Določbe prvega in drugega odstavka 68.b člena zakona 

se za nove stavbe začnejo uporabljati 1. januarja 2008, za ob-
stoječe stavbe pa 1. januarja 2009. Določbe prvega odstavka 
68.c člena in prvega odstavka 68.č člena zakona se začnejo 
uporabljati 1. januarja 2008.

V stavbah iz prvega odstavka 68.c člena zakona morajo 
biti energetske izkaznice nameščene najpozneje do 31. de-
cembra 2010.

Za nove stavbe iz drugega odstavka 68.b člena zakona, 
ki so projektirane v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in 
učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 42/02), je 
obveznost predložitve energetske izkaznice za pridobitev upo-
rabnega dovoljenja izpolnjena z izdelanim izkazom toplotnih 
karakteristik stavbe v skladu s tem pravilnikom.

45. člen
Pri obstoječih stavbah morajo njihovi lastniki izpolniti ob-

veznosti iz prvega odstavka 93.a člena zakona najpozneje do 
1. septembra 2008.

46. člen
Do uvedbe eura kot denarne valute Republike Slovenije 

se:
– v prvem odstavku 109. člena zakona namesto zneska 

41.700 eurov uporablja znesek 10,000.000 tolarjev, namesto 
zneska 125.000 eurov pa znesek 30,000.000 tolarjev;

– v drugem odstavku 109. člena zakona namesto zne-
ska 2.000 eurov uporablja znesek 500.000 tolarjev, namesto 
zneska 4.100 eurov pa znesek 1,000.000 tolarjev;

– v prvem odstavku 110. člena zakona namesto zneska 
20.800 eurov uporablja znesek 5,000.000 tolarjev, namesto 
zneska 125.000 eurov pa znesek 30,000.000 tolarjev;

– v drugem odstavku 110. člena zakona namesto zne-
ska 1.250 eurov uporablja znesek 300.000 tolarjev, namesto 
zneska 2.900 eurov pa znesek 700.000 tolarjev;

– v prvem odstavku 111. člena zakona namesto zneska 
12.500 eurov uporablja znesek 3,000.000 tolarjev, namesto 
zneska 125.000 eurov pa znesek 30,000.000 tolarjev;

– v drugem odstavku 111. člena zakona namesto zne-
ska 400 eurov uporablja znesek 100.000 tolarjev, namesto 
zneska 2.000 eurov pa znesek 500.000 tolarjev;

– v prvem odstavku 112. člena zakona namesto zneska 
4.100 eurov uporablja znesek 1,000.000 tolarjev, namesto 
zneska 125.000 eurov pa znesek 30,000.000 tolarjev;

– v drugem odstavku 112. člena zakona namesto zne-
ska 200 eurov uporablja znesek 50.000 tolarjev, namesto 
zneska 1.250 eurov pa znesek 300.000 tolarjev;

– v prvem odstavku 113. člena zakona namesto zneska 
2.000 eurov uporablja znesek 500.000 tolarjev, namesto 
zneska 125.000 eurov pa znesek 30.000.000 tolarjev;

– v drugem odstavku 113. člena zakona namesto zne-
ska 120 eurov uporablja znesek 30.000 tolarjev, namesto 
zneska 800 eurov pa znesek 200.000 tolarjev;

– v tretjem odstavku 113. člena zakona namesto zne-
ska 400 eurov uporablja znesek 100.000 tolarjev, namesto 
zneska 1.200 eurov pa znesek 300.000 tolarjev;

– v 113.a členu zakona namesto zneska 400 eurov 
uporablja znesek 100.000 tolarjev, namesto zneska 2.000 
eurov pa znesek 500.000 tolarjev.

47. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
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VLADA
1352. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za 

plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo

Na podlagi prvega in drugega odstavka 46. člena v zvezi 
s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu  

za plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga državnega lokacijskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostor-
skega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o 
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme 
državni lokacijski načrt za plinovod M1/1 Ceršak–Kidričevo (v 
nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Razvojni center Pla-
niranje, d.o.o., Celje, pod številko projekta 296/98-05, septem-
bra 2006.

2. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo pro-
jektnih rešitev plinovodne infrastrukture, zasnovo projektnih 
rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, 
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, zasnovo projektnih reši-
tev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, 
ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe 
naravnih dobrin, rušitve, obveznosti investitorjev in izvajalcev, 
tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v kartografskem delu državnega lokacij-
skega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled 
na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri 
službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Šentilj, Pe-
snica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo in Mestni 
občini Maribor.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta 
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani 
trajni objekti plinovoda, in parcele oziroma dele parcel, ki so 
potrebni za izvedbo cevovoda, območja sanacije plazov in la-
bilnih zemljišč, območja vodnogospodarskih ureditev, območja 
prestavitve komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja 
zvez, pa tudi območja začasnih delovišč.

(2) Ureditveno območje obsega naslednje parcele oziro-
ma dele parcel, navedene po katastrskih občinah:

a) zemljišča, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključ-
no s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo:

– k. o. Ceršak, parcele številka: *21/1, *127, *134, 38, 44, 
45, 46/1, 46/2, 46/4, 46/5, 46/6, 47, 48/2, 48/6, 489, 50/1, 53/1, 
53/2, 54, 100/1, 100/3, 103/1, 104, 105, 106, 110/1, 137/1, 140, 
147/2, 151, 152, 154/2, 155, 156, 157/1, 158/2, 159/1, 161/1, 
162/2, 165/1, 168/1, 590/1, 591, 592, 596, 598, 600, 602, 614, 
615, 616/1, 618/2, 619, 620, 628, 629, 633, 636, 637, 641, 

642, 645/1, 645/2, 647, 649, 655, 656, 661/1, 661/2, 662, 667, 
668, 673, 674, 679, 680, 685/1, 685/2, 685/3, 686/1, 686/2, 
689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697/2, 698/1, 977/1, 977/2, 
997, 1008, 1009, 1011, 1012, 1015/1, 1015/2, 1025/1, 1025/3, 
1031/1, 1075, 1076, 1077, 1078, 1542/2, 1543/1, 1543/2, 
1543/6, 1547/2, 1552/3, 1554;

– k. o. Selnica ob Muri, parcele številka: *29, *108, *92, 
209/2, 214/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 217/1, 217/2, 217/3, 
217/4, 217/5, 218, 221, 222/2, 246/5, 246/6, 247/2, 247/3, 
247/4, 248, 262/2, 263/1, 263/2, 263/3, 264, 265/2, 266, 267/1, 
267/2, 295/3, 298/1, 576, 577, 578/1, 578/3, 578/4, 579/2, 
580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 581, 596/1, 596/2, 600/2, 600/3, 
600/4, 600/6, 600/7, 601/1, 601/3, 608, 615/3, 640/2, 640/3, 
640/4, 640/6, 643/1, 643/2, 643/4, 643/5, 643/6, 643/7, 644, 
646/1, 646/2, 646/4, 692/4, 692/7, 692/8, 693/10, 693/7, 693/8, 
694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5, 695/1, 695/2, 696, 698/1, 
698/2, 698/3, 699/1, 705, 706/1, 706/2, 720/6, 730/2, 737/3, 
739/2, 739/4, 741/3, 741/4, 741/5, 744/4, 751/1, 754/1, 754/2, 
754/3, 754/4, 766/1, 1329, 1333, 1334, 1341/2, 1342/4, 1344/1, 
1345/12, 1345/13, 1345/3, 1346, 1350/1, 1352/2, 1359, 1375, 
1382;

– k. o. Srebotje, parcele številka: 1, 2/2, 9/3, 9/4, 142/1, 
142/2, 142/3, 143/1, 160/1, 160/2, 164/1, 164/6, 165/1, 165/2, 
165/3, 169, 170/1, 170/2, 170/4, 194/4, 195, 197/1, 214, 216, 
218, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 220, 283/1, 283/2, 287;

– k. o. Zgornji Jakobski Dol, parcele številka: *66, 50, 
82/9, 89/1, 89/10, 89/11, 89/12, 89/2, 89/3, 89/7, 89/8, 106/2, 
113/4, 113/6, 125/1, 125/2, 129/1, 129/2, 129/7, 130, 133/2, 
297/1, 314, 315, 320/1, 320/2, 321/2, 322/1, 338/1, 429/1, 
429/2, 429/3, 430, 431, 432, 443/1, 444, 445, 461/3, 461/5, 
491/5, 510, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 518/1, 518/2, 519/1, 
519/2, 549/1, 555/2, 555/4, 556/1, 556/2, 608/1, 608/4, 609, 
615/1, 615/2, 616/2, 618/3, 624, 626/1, 628, 632/5, 635, 639/3, 
1030/1, 1030/2, 1030/3, 1031, 1032, 1033/2, 1036/2, 1037, 
1041;

– k. o. Vukovski Dol, parcele številka: 69/2, 69/4, 80, 
81/2, 82/1, 82/2, 84, 85/1, 86, 88, 89, 92, 93, 94/1, 94/3, 100/1, 
100/2, 356/1, 365/2, 366/2, 385, 386, 402, 403, 404, 406, 407, 
408, 409, 410, 411, 414, 420, 421, 422, 423, 424, 425/1, 433, 
437, 438, 439, 440, 442, 443, 445, 447, 448, 449, 451, 452, 
453, 455, 458, 459, 460, 461, 462;

– k. o. Vukovski Vrh, parcele številka: 129, 133, 142, 
176/2, 179/1, 331/2, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 
363/2, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 374, 
379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392;

– k. o. Vukovje, parcele številka: 9/1, 25/1, 25/7, 386/3, 
389/2, 1287;

– k. o. Vosek, parcele številka: 133, 135/1, 135/2, 135/3, 
137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 141/6, 141/7, 142/1, 142/2, 144/1, 
145/2, 145/4, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 148/2, 148/4, 157/1, 
157/2, 160/1, 160/2, 160/9, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/7, 
161/8, 171/3, 171/7, 177/1, 177/2, 181/1, 182, 183/1, 183/2, 
183/4, 226/1, 256/1, 256/2, 259/1, 259/10, 259/11, 259/15, 
259/16, 259/2, 259/22, 259/23, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 
367/4, 367/5, 369/1, 369/2, 369/3, 371/1, 373, 379/1, 379/13, 
379/23, 379/6, 381, 400, 401;

– k.o. Dragučova, parcele številka: 188/1, 188/2, 192, 
193/1, 194, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 249, 250/1, 250/2, 
260, 266/1, 268, 269/1, 269/2, 383/1, 384/2, 384/3, 394, 395/1, 
416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 432/4, 433/1, 433/2, 440, 441/2, 
444, 446/1, 446/2, 446/5, 448, 449, 450/1, 452, 453, 454, 455, 
456/1, 457/1, 457/4, 699/9, 701/1, 705/5, 706/1, 707, 714/1, 
762/3, 762/4;

– k. o. Pernica, parcele številka: 256, 257/1, 257/2, 429;
– k. o. Vodole, parcele številka: 275, 277, 279, 280, 281, 

282, 286, 287/2, 287/4, 287/6, 287/12, 287/13, 313, 315/1, 
315/2, 315/3, 317/1, 348/1, 348/2, 348/3, 349, 355;

– k. o. Hrenca, parcele številka: 1/1, 1/2, 1/3, 5, 6, 7, 8, 
11/1, 11/2, 17, 25, 38/10, 38/9, 39, 40/2, 40/3, 41, 42, 43, 46/3, 
58, 62, 64, 65, 68/1, 68/2, 69/1, 69/5, 197/1, 197/2, 197/3, 
198;
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– k.o. Malečnik, parcele številka: 62/1, 62/2, 63/11, 63/2, 
64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 72/1, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 75/2, 
76/1, 76/2, 76/3, 76/5, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/6, 77/7, 78/1, 
78/2, 97/13, 97/14, 97/15, 97/4, 97/9, 105/1, 105/3, 105/6, 
105/7, 130/1, 130/2, 134/1, 134/2, 139/1, 139/3, 141/1, 141/3, 
142/1, 142/2, 151/2, 151/3, 152/1, 153/10, 153/6, 154/1, 154/2, 
209/2, 209/3, 212/1, 212/8, 217/1, 217/10, 217/3, 217/4, 217/5, 
217/7, 218/1;

– k. o. Zrkovci, parcele številka: 253/3, 254/1, 254/3, 
255/1, 256, 257/1, 257/3, 263/1, 265/1, 265/2, 266/2, 266/5, 
266/6, 267/3, 268/5, 269/7, 306/1, 306/2, 721/2, 722/2, 723/2, 
724/2, 725/2, 726/2, 727/2, 728/2, 729/2, 730/2, 731/2, 732/2, 
733/2, 734/2, 735/2, 736/2, 737/2, 738/2, 739/2, 740/2, 741, 
742, 743, 756, 766, 767/1, 768/1, 769/1, 770, 772/4, 772/5, 
775/2, 810, 811, 841, 842/1, 842/2, 843, 844/1, 845, 847/1, 
847/2, 847/4, 848/1, 848/2, 848/5, 848/6, 848/7, 884/2, 886/3, 
887/1, 887/2, 888/3, 904/1, 904/3, 924, 927;

– k. o. Dogoše, parcele številka: 1323/1, 193/2, 194/2, 
195/2, 196/2, 199/2, 200/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 205/2, 
206/2, 207/2, 220/2, 221/3, 221/4, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 
226/2, 246, 247, 248, 487/1, 488/1, 489/4, 489/6, 490/1, 490/2, 
491/1, 498/3, 499/1, 503/1, 503/2, 504/1, 507/1, 510/3, 510/8, 
513/1, 515, 516/1, 516/2, 517, 518, 520/1, 526, 527/1, 528/10, 
532, 535/1, 535/2, 536, 537/1, 539/1, 549/1, 550/1, 552/1, 
552/2, 555/3, 555/4, 1326, 1330, 1331/2, 1332/1, 1332/2, 
1332/5, 1332/6, 1334, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338/1, 1339/2, 
1340, 1341, 1342/2, 1342/5, 1344, 1345/1, 1345/2, 1607, 1608, 
1609/1, 1610/1, 1612/1, 1612/2, 1613/1, 1613/2, 1614, 1616, 
1617, 1620, 1621, 1624, 1625, 1628, 1631, 1632/1, 1692/1, 
1693/1, 1694/1, 1695/1, 1696/1, 1697/1, 1702/1, 1702/2, 1703, 
1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 
1968/2, 1970/3, 1984/1, 1986/2, 1988/1, 2192, 2456/1, 2456/8, 
2459/1, 2460, 2468, 2489, 2495, 2498;

– k. o. Miklavž na Dravskem polju, parcele številka: 1688, 
1689, 1690, 1697, 1925, 1927, 1932, 1933, 1934, 1935, 1939, 
1944, 1948, 1952, 1956, 1957, 1961, 1963, 1964, 1966/3, 
1967, 1968, 1969, 2043/1, 2063, 2064, 2069, 2070, 2082, 
2083, 2084, 2086, 2087, 2099, 2107, 2108, 2109, 2110, 2115, 
2117, 2610/1, 2610/2, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 
2623, 2625/3, 2630/2, 2677, 2685, 2688, 2689, 2691, 2693, 
2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2707, 
2708, 2710, 2714/1, 2900, 2903;

– k. o. Skoke, parcele številka: 127, 129, 130, 131, 
132/11, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/8, 132/9, 135, 
136/1, 136/2, 139, 265, 266/1, 266/2, 279, 280, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 311/2, 311/4, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
320, 321/1, 321/2, 324, 325/1, 325/2, 463, 484, 485/2, 485/4, 
487/1, 487/4, 488/1, 490/2, 490/4, 491, 496/1, 496/2, 497, 
500/1, 500/2, 500/3, 501/1, 501/2, 508, 509, 513, 514, 518, 
519, 524, 525, 530, 531/1, 531/2, 534/3, 535/1, 535/6, 536/3, 
537, 599/28, 599/30, 599/31, 599/32, 599/33, 599/66, 600/172, 
600/173, 600/176, 600/177, 600/180, 600/181, 600/182, 
600/183, 600/184, 600/186, 603/1, 603/70, 609, 613/1, 613/11, 
613/12, 615, 1172/2, 1173, 1174, 1175/1, 1175/3, 1176, 1177, 
1180/2, 1185, 1186/2;

– k. o. Marjeta na Dravskem polju, parcele številka: 660/1, 
660/2, 661/1, 661/2, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 668, 669, 672, 
673, 690/1, 690/2, 691, 696, 697/2, 796/1, 796/2, 836, 837, 
838, 839, 841, 842, 845/1, 845/2, 846, 848, 849, 850, 851, 854, 
855, 859, 860/1, 860/2, 863, 864, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2, 
871/1, 871/2, 872/1, 872/2, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 918, 
919, 920, 921, 924, 925/1, 925/2, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 
934, 935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2, 941/1, 
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 
1036/1, 1036/2, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071/1, 1071/2, 
1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079/1, 1079/2, 
1080, 1081, 1082/1, 1082/2, 1083/1, 1119, 1120, 1121, 1122, 
1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1187, 1191/1, 1192, 1193, 
1194/1, 1194/2, 1195, 1196/1, 1196/2, 1197, 1198, 1199, 1200, 
1201/1, 1201/2, 1202, 1203, 1258, 1259, 1266, 1267/2, 1282/2, 
1282/3, 1287/3, 1287/4, 1291/3, 1291/4, 1293, 1297/5, 1297/9, 

1299, 1300/1, 1301/2, 1302/1, 1302/2, 1303/1, 1303/2, 1305, 
1307, 1308/1, 1308/2, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413, 1414/1, 
1414/4, 1422;

– k. o. Prepolje, parcele številka: 1015, 1016/3, 1017/2, 
1018/1, 1022, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1028, 1029, 1032, 
1033, 1036/1, 1036/2, 1037, 1040/2, 1041/1, 1044/1, 1045/1, 
1048/3, 1049/3, 1053/3, 1054/1, 1054/11, 1057/1, 1057/2, 
1057/8, 1058/4, 1058/6, 1883, 1890/1, 1897;

– k. o. Podova, parcele številka: 1126, 1134/3, 1134/6;
– k. o. Gorica, parcele številka: 64/12, 64/25, 64/26, 64/11, 

840/1, 840/2, 905, 906, 907, 921;
– k. o. Starošince, parcele številka: 404, 405, 406/1, 

406/2, 407, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581/1, 581/2, 
582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 584, 644, 649, 650, 653, 654, 657, 
658/1, 658/2, 661/1, 765/1, 768/2, 773/1, 823, 824, 833, 838, 
839, 840, 841, 846, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 
874, 948;

– k. o. Cirkovce, parcele številka: 500, 506, 560, 698, 
704/3, 705;

– k. o. Dragonja vas, parcele številka: 14, 18, 19/3, 20/3, 
21, 24, 25/1, 26/2, 31, 32, 37, 520;

b)  zemljišča, na katerih so predvideni objekti in druge 
ureditve, potrebni le med gradnjo oziroma izvajanjem del:

– k. o. Ceršak, parcele številka: 152, 155, 156, 159/1, 
160/1, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 
168/3, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 172, 173/1, 173/2, 
400/2, 401/1, 402/2, 1543/9;

– k. o. Vukovski Vrh, parcele številka: 379, 380, 381, 382;
– k. o. Vodole, parcele številka: 187/5, 275, 277, 348/3;
– k. o. Malečnik, parcele številka: 62/2, 217/3, 217/7;
– k. o. Zrkovci, parcele številka: 263/1, 266/2;
– k. o. Miklavž na Dravskem polju, parcele številka: 2064, 

2607, 2608, 2609/1, 2610/1, 2610/2, 2611, 2612, 2613, 2614, 
2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2623, 2624, 2625/1, 
2625/2, 2625/3, 2630/2, 2685, 2686, 2696, 2697, 2698, 2699, 
2700, 2701, 2702, 2703, 2707, 2708, 2709, 2710, 2714/1, 
2715, 2716, 2717, 2721, 2900, 2901, 2903;

– k. o. Dragonja vas, parcele številka: 2/1, 3, 6, 9, 12, 
13/2, 15, 19/4, 520, 522.

4. člen
(funkcija ureditvenega območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje plinovoda M1/1 Ceršak–Kidričevo (v na-

daljnjem besedilu: plinovod M1/1) premera 500 mm in tlaka 
70 bar, z delovnim pasom od mejne merilne regulacijske po-
staje (v nadaljnjem besedilu: MMRP) Ceršak (0 + 00 km) do 
kompresorske postaje (v nadaljnjem besedilu: KP) Kidričevo 	
(38 + 763 km),

– območje dela prestavljenega plinovoda M1 Ceršak–
Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: plinovod M1) na odseku 
18 + 500 km do 21 + 500 km,

– območje izključne rabe z vsemi objekti in ureditvami 
(blokventili, stalna merilna mesta),

– območja prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območja okoljevarstvenih ukrepov in območja sanacij 

labilnih zemljišč,
– območja ureditve obstoječih vodotokov in regulacij vo-

dotokov ter
– območja deponij nenosilnega materiala.

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV 	
PLINOVODNE INFRASTRUKTURE

5. člen
(potek trase plinovoda)

(1) Trasa načrtovanega plinovoda M1/1 poteka vzporedno 
s traso obstoječega plinovoda M1, od MMRP Ceršak do KP 
Kidričevo. Dolžina plinovoda je 38 763 km.
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(2) Plinovod M1/1 se na večjem delu trase položi pravi-
loma v oddaljenosti 8 m od obstoječega plinovoda M1. Med-
sebojna razdalja se na nekaterih odsekih trase poveča na do 
70 m, zaradi večje težavnostne stopnje gradnje pa tudi zmanjša 
na do 3 m.

(3) Trasa plinovoda M1/1 poteka po občinah Šentilj, Pe-
snica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo in Mestni 
občini Maribor:

Trasa plinovoda se začne v MMRP Ceršak s priključkom 
na obstoječo instalacijo in po izstopu s platoja postaje poteka 
proti jugu mimo naselja Ceršak proti Selnici ob Muri. Zaradi 
vzporednosti s cesto in vodovodom se na delu trase odmik od 
obstoječega plinovoda lokalno poveča. Na tem delu plinovod 
prečka regionalno cesto II. reda R438 Šentilj–Trate–Gornja Rad-
gona. V nadaljevanju poteka ob kolovozu do začetka grebena, 
ki se vzpenja proti kraju Srebotje, se nato dvigne po sredini gre-
bena ob poti in zavije levo proti vrhu grebena. Pod vrhom trasa 
prečka cesto Srebotje–Sladki Vrh in se spusti v dolino Zgornjega 
Jakobskega Dola. Nato poteka ob Jakobskem potoku in cesti 
ter ju nekajkrat prečka. Zaradi vzporednega poteka plinovoda z 
Jakobskim potokom bo ta na nekaj mestih lokalno reguliran in 
zaradi potoka je odmik trase od obstoječega plinovoda ponekod 
nekoliko večji. Približno 800 m pred naseljem Zgornje Hlapje 
načrtovani plinovod zavije proti zahodu, prečka greben in se 
spusti v dolino Vukovskega Dola. Tu zavije proti jugu in poteka 
vzporedno z daljnovodom, zaradi česar se odmik od obstoječega 
plinovoda na delu trase nekoliko poveča. Pred jezerom Pernica 
prečka cesto Maribor–Jakob ter poteka severno in nato zahodno 
ob jezeru. Na zamočvirjenem območju ob jezeru je odmik med 
plinovodoma zaradi lažjega in varnejšega dela 70 m. Ob jezeru 
plinovod zavije proti jugozahodu čez hrib in kraj Vosek, v dolini 
prečka glavno cesto I. reda G3 Pesnica–Lenart, vodni kanal in 
predvideno AC Maribor–Lenart, nato pa poteka čez Pesniško 
polje in kanal Črmec, kjer zavije proti jugozahodu proti Vodolam. 
Na odseku od Vodol do reke Drave je zaradi plazovitega terena 
načrtovana prestavitev obstoječega plinovoda v dolžini približno 
3 km. Oba plinovoda potekata do ceste Dragučova–Vodole, jo 
prečkata, nato pa vzporedno ob njej in v križišču zavijeta proti 
jugu ob cesti, ki pelje do bližnjih hiš in naprej proti Malečniku proti 
cerkvi na Gorci. V križišču lokalnih cest (odcep do cerkve) se 
usmerita proti jugozahodu vzporedno s potjo in na vrhu grebena 
na jug proti vasi Malečnik. Po spustu z Gorce v to vas plinovoda 
prečkata regionalno cesto III. reda R709 Maribor (Pobrežje)–Ma-
lečnik–Pernica ter v nadaljevanju potekata med cesto in reko 
Dravo, ki jo prečkata nasproti cerkve v Malečniku. Po prečkanju 
se prestavljeni obstoječi plinovod naveže na staro traso, pred-
videni plinovod pa poteka ob njem, vzporedno s kanalom HE 
Zlatoličje mimo Zrkovcev in Dogoš, in sicer pretežno med kana-
lom in obstoječim plinovodom. Na najožjem delu v Dogošah je 
načrtovana rušitev treh hiš. V Dogošah prečka regionalno cesto 
III. reda R710 Maribor–Vurberk–Ptuj. Pred Miklavžem predvideni 
plinovod zavije proti naselju in ga obide tik ob kanalu, nato pa 
prečka glavno cesto G1 Maribor (Koroški most)–Tezno–Hajdi-
na (Ptuj). Prečkanje kanala HE Zlatoličje se izvede po mostni 
konstrukciji. Potem se plinovod usmeri proti Dravskemu Dvoru. 
Na tem odseku poteka trasa čez polja in travnike, vzhodno od 
Dobrovcev, mimo Dravskega dvora in čez lokalno cesto LC 
386-010 Dravski dvor–Marjeta na Dravskem polju ter skozi gozd 
čez Marješko hosto proti Brunšviku. Tu prečka lokalno cesto LC 
386-050 Rače–Marjeta na Dravskem polju, lokalno cesto LC 
386-040 Marjeta na Dravskem polju–Brunšvik in v Brunšviku 
še regionalno cesto III. reda R711 Fram–Rače–Kungota. Nato 
poteka vzhodno od Starošinec proti Mihovcem oziroma Pleterju, 
prečka glavno cesto I. reda G2 Slovenska Bistrica–Hajdina–Ptuj 
in se nato priključi na KP Kidričevo.

6. člen
(poseg na platoju MMRP Ceršak)

(1) Na platoju MMRP Ceršak se zgradi in predela nasle-
dnja plinovodna instalacija:

– prestavitev rezervoarja kondenzata,
– zgraditev filterseparatorja za čiščenje plina,

– zgraditev nadstrešnice za merilne regulacijske proge 
z opremo za:

– redukcijo tlaka zemeljskega plina s 70 bar na 50 bar 
in meritev zaradi oskrbe plinovoda M1 iz plinovoda M1/1,

– redukcijo tlaka zemeljskega plina s 70 bar na 50 bar 
in meritev količine plina zaradi oskrbe plinovoda M1/1,

– potrebne povezave med plinovodoma in povezave na 
rezervoar kondenzata,

– zgraditev oddajne čistilne postaje na plinovodu M1/1,
– zgraditev samega plinovoda M1/1 na platoju MMRP 

Ceršak,
– zgraditev oskrbovalnih in vzdrževalnih dostopnih poti 

po platoju,
– zgraditev dostopnih pešpoti do posameznih delov opre-

me.
(2) Za gradbene potrebe se ograjeni plato na zgornjem 

vzhodnem delu poveča v dolžini 31 m za širino 4 m in na spo-
dnjem vzhodnem delu v dolžini 50 m za širino 35 m na vzhodno 
stran obstoječe parcele. Dopustni odklon je +/–10 odstotkov.

(3) Zagotovi se potreben vir napajanja z električno ener-
gijo, katodno zaščito in sistem vodenja postaje.

7. člen
(poseg na platoju KP Kidričevo)

(1) Na platoju KP Kidričevo se zgradi in predela navezava 
plinovoda M1/1 na KP Kidričevo.

(2) Za gradbene potrebe se ograjeni plato poveča v dolži-
ni 37 m za 8 m na zahodno stran obstoječe parcele. Dopustni 
odklon je +/–10 odstotkov.

8. člen
(zaporne postaje in odcepna mesta na plinovodu)

(1) Na plinovodu M1/1 na odseku od MMRP Ceršak do 
KP Kidričevo sta dve zaporni postaji blokventilov z oznakami 
BS1/1 v 12 + 112 km in BS3/1 v 28 + 335 km.

(2) Zaradi prestavitve dela plinovoda M1 in odstranitve 
zaporne postaje BS1 na tem delu se zgradi nova zaporna 
postaja BS1 na M1 ob zaporni postaji BS1/1 12 + 112 km na 
plinovodu.

(3) Zaporni postaji BS1/1 na plinovodu M1/1 in BS1 na 
plinovodu M1 sta na skupnem ograjenem platoju dimenzij 
14 x 18 m. Dopustni odklon je +/–10 odstotkov. Do platoja se 
zgradi makadamska dostopna pot.

(4) Zaporna postaja BS3/1 je na plinovodu M1/1 ob 
obstoječi zaporni postaji BS3 na ograjenem platoju dimenzij 
11 x 15 m. Dopustni odklon je +/–10 odstotkov.

(5) Razširi se obstoječi plato zaporne postaje BS2 na pli-
novodu M1 v 21 + 570 km. Plato se razširi za 4 m proti vzhodu 
in 2 m proti jugu. Razširjeni plato ima dimenzije 17 x 15 m. 
Dopustni odklon je +/–10 odstotkov.

(6) Na prestavljenem delu plinovoda M1 v 20 + 883 km je 
odcepno mesto za Maribor na platoju velikosti 6 x 6 m. Dopu-
stni odklon je +/–10 odstotkov.

9. člen
(tehnične lastnosti plinovoda)

Plinovod se zgradi iz jeklenih cevi premera 500 mm in z 
različno debelino sten, izračunano z upoštevanjem različnih 
faktorjev glede na varnostni razred plinovoda:

– osnovna izvedba plinovoda, načrtovani faktor f0 = 0,6;
– izvedba plinovoda s povečano varnostjo 1. stopnje, 

načrtovani faktor f0 = 0,5;
– izvedba plinovoda s povečano varnostjo 2. stopnje, 

načrtovani faktor f0 = 0,4.

10. člen
(stalna merilna mesta in označevanje)

(1) Za kontrolo in vzdrževanje katodne zaščite se na ce-
vovodu vgradijo stalna merilna mesta na:
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– zaščitene cevi na križanju s prometnicami,
– križanju z drugimi kovinskimi napeljavami,
– izolacijske stopnice v tleh,
– priključna mesta postaje za katodno zaščito,
– prehode čez reke,
– napeljave z galvanskimi anodami.
(2) Vsa merilna mesta na obstoječem plinovodu se uredijo 

tudi kot merilna mesta za plinovod M1/1. Pri novih prečkanjih 
se vgradijo nova merilna mesta.

(3) Lega cevovodov in vseh drugih njihovih elementov 
v zemlji mora biti označena posebej, da je mogoč nadzor 
nad plinovodom. Oznake se postavijo na vseh prehodih cest, 
vodotokov, železnic in na mestih loma trase plinovoda. Pri 
prehodih komunikacij v zaščitnih ceveh se oznake postavijo 
na oddušne cevi. Zračne oznake se postavijo vzdolž celotne 
trase na razdalji približno 0,5 km in praviloma na lomnih toč-
kah plinovoda.

11. člen
(delovni pas)

(1) Delovni pas, potreben za gradnjo, sega 8 m na eno 
stran plinovoda (za deponiranje izkopanega materiala) in 12 m 
na drugo stran (za prehod mehanizacije, varjenje in polaganje 
plinovoda v jarek).

(2) Na območju objektov, prečkanja vodotokov, labilnih 
zemljišč in drugih ovir na trasi je širina delovnega pasu zaradi 
prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi ožja ali širša, kar 
mora izvajalec upoštevati pri izvajanju gradbenih del in montaži 
plinovoda.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, 
KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

12. člen
(urejanje in oblikovanje objektov)

(1) Plato razširjene MMPR Ceršak se ogradi z alumini-
jasto mrežo na aluminijastih stebričkih s tremi vrstami bodeče 
žice na vrhu. Skupna višina ograje je 2,20 m. Notranjost platoja 
se delno tlakuje z betonskimi tlakovci, delno posuje s prodcem 
granulacije 8–16 mm. Prometne poti se asfaltirajo. Padavinska 
voda s strešin se spelje neposredno v ponikovalnice, padavin-
ska odpadna voda s parkirišč in manipulativnih površin pa se 
pred ponikanjem očisti v ustrezno dimenzioniranih in standar-
diziranih peskolovih in lovilcih olj.

(2) Nadstrešnica nad merilnimi regulacijskimi progami je 
v jekleni izvedbi s kritino in fasadami iz trapezne pločevine. 
Fasadne stene so z notranje strani obložene s perforirano 
oblogo za dušenje hrupa. Nadstrešnica je velikosti 22 x 38 m 
z višino slemena 6 m.

(3) Zaporni postaji BS1/1 na plinovodu M1/1 in BS1 na pli-
novodu M1 se zgradita na skupnem platoju. Ta se obda z mrežno 
ograjo višine 2,2 m. Notranjost platoja se delno tlakuje in delno po-
suje s peskom. Do platoja se izvede makadamska dostopna pot.

(4) Zaporna postaja BS2/1 je na plinovodu M1/1, ob za-
porni postaji BS3 na plinovodu M1. Plato se tlakuje in obda z 
mrežno ograjo višine 2,2 m.

(5) Nadzemni deli plinovoda morajo biti dimenzionirani 
skladno s pretočno zmogljivostjo in tlačnimi razmerami.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
VODOVODNE IN DRUGE	

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

13. člen
(ceste)

(1) Plinovod M1/1 prečka dve načrtovani avtocesti:
– v 16 + 261 km avtocesto Maribor–Lenart in
– v 32 + 744 km avtocesto Slivnica–Draženci.

(2) Plinovod se vkoplje v ustrezno globino in primerno 
zaščiti glede na geomehanske razmere na območju prečkanja. 
Če bo avtocesta zgrajena prej kakor plinovod, bo prečkanje 
izvedeno s podvrtavanjem.

(3) Vsako prečkanje državnih cest je treba izvesti s pod-
bijanjem oziroma podvrtavanjem vozišča. Prečni prekop na 
tangiranem odseku državne ceste se praviloma ne dovoljuje. 
Če podbijanje oziroma podvrtavanje cestnega telesa ni izve-
dljivo, si mora investitor v skladu z zakonom, ki ureja področje 
javnih cest, pridobiti dovoljenje Direkcije Republike Slovenije 
za ceste.

(4) Minimalna globina plinovoda je 1,35 m glede na nivo 
vozišča. Vsi pokrovi jaškov in naprave morajo biti nameščeni 
zunaj cestnega vozišča. Križanje se mora izvesti po veljavnih 
tehničnih predpisih, ki urejajo graditev, obratovanje in vzdrže-
vanje plinovodov. Plinovod se položi v cestno telo z uporabo 
posebnih zaščitnih cevi ali dodatne zaščitne obloge. Gradbena 
jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti 
vdiranju. Na delu trase, kjer se predvidi prečno križanje cestne-
ga telesa s podvrtavanjem oziroma podbijanjem, je investitor 
dolžan sanirati gradbeni poseg tako, da se prepreči kakršno 
koli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje).

(5) Lokalne in nekategorizirane ceste se prekopljejo, 
plinovod se položi v cestno telo z uporabo zaščitne obloge 
(polietilenska in steklocementna obloga s peščenim obsipom 
oziroma ojačana polietilenska obloga s peščenim obsipom). 
Višina nadkritja nad plinovodno cevjo mora biti najmanj 1,35 m. 
Po položitvi cevi se cestišče sanira v enaki obliki in kakovosti, 
kakor je bilo pred gradbenim posegom.

(6) Investitor oziroma izvajalec je odgovoren za tehnično 
pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji.

(7) Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material 
oddaljen od ceste vsaj 3 m ali po potrebi tudi več.

14. člen
(elektrika)

(1) Trasa plinovoda na več mestih prečka visokonapeto-
stne (v nadaljnjem besedilu: VN) in nizkonapetostne (v nadalj-
njem besedilu: NN) elektrovode, zato se izvede:

– prestavitev zračnega električnega daljnovoda v dolžini 
približno 100 m v 0 + 000 km,

– prestavitev dvojnega (A) droga zračnega NN-voda 
429/230 V v 20 + 850 km.

(2) Pri križanju plinovoda z energetskimi kabli je najmanjši 
vodoravni razmak pri vzporednem polaganju plinovodne cevi 
poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila najmanj 
1,5 m, navpični svetli razmak med njima pa najmanj 0,5 m. Če 
minimalnih razmakov pri vzporednem polaganju ni mogoče 
doseči, je treba elektroenergetski kabel zaščititi s polaganjem 
v kabelsko kanalizacijo, če pa jih ni mogoče doseči pri križanju 
plinovodne cevi s kablom, je treba tega mehansko zaščititi 
s cevjo, ki mora segati vsaj za 3 m na vsako stran križanja. 
Pri izkopu jarka za plinovodno cev, globljega od vzporedno 
položenega energetskega kabla, je treba na predpisani način 
zavarovati posedanje zemlje pod energetskim kablovodom. 
Oddaljenost od roba izkopanega jarka (za plinovodno cev) 
do oporišč mora biti zunaj naselja večja od 5 m, v naseljenem 
kraju pa večja od 1,5 m, če ni ogrožena statika oporišča; 
za preveritev statike takega oporišča mora investitor pridobiti 
ustrezen elaborat. Pri lesenih oporiščih, ki so vpeta v drogovni-
ke ali betonske klešče, mora ostati vznožje lesenega droga po 
ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal. Zaradi posnetja 
materiala pod podzemnimi vodi ne sme biti zmanjšana statika 
oporišč. Pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda 
se ne sme zmanjšati predpisana varnostna višina, ki mora biti 
za visoko napetost večja od 7 m, za nizko napetost pa večja 
od 6 m.

(3) Pred izkopom kanala za plinovod je treba podzemne 
energetske vode zakoličiti in za ugotovitev njihove točne lege 
izdelati sondažni izkop. Pred položitvijo plinovoda je treba te 
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energetske vode ustrezno zaščititi s PVC-cevmi. Odkop stro-
kovno nadzira upravljavec električnega omrežja.

(4) Izkop v bližini stojnih mest nadzemnih elektroener-
getskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična 
stabilnost, ni dovoljen. Plinovod mora potekati najmanj 4 m od 
stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.

(5) Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je treba 
upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Omejiti 
je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da se 
tokovodnikom ne približajo na razdaljo, manjšo od 3 m.

(6) Med izvajanjem del na mestih križanja in približevanja 
elektroenergetskim vodom mora investitor zagotoviti nadzor 
upravljavca elektroenergetskega omrežja.

15. člen
(omrežja zvez)

(1) Zaradi gradnje plinovoda se prestavi telekomunika-
cijski vod v 1 + 000 km (telefonski in optični kabel). Dolžina 
prestavitve je ca. 300 m.

(2) Križanja plinovoda s podzemnim telefonskim omrež-
jem je treba izvesti tako, da poteka plinovod pod telefonskim 
kablom v razdalji najmanj 0,50 m. Vsa mesta križanja se pred 
izkopom kanala zakoličijo, ročno odkopljejo in po položitvi 
plinovoda ustrezno zaščitijo s PVC-cevmi. V sklopu priprav za 
pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati projektno 
dokumentacijo za zaščito in prestavitev telekomunikacijskega 
omrežja. Pri izvajanju del na mestih križanja s telekomunika-
cijskim omrežjem mora investitor zagotoviti sodelovanje upra-
vljavca tega omrežja.

(3) Med gradnjo plinovoda se položi optični kabel za pre-
nos podatkov v zvezi z obratovanjem plinovoda.

16. člen
(vodovod)

(1) Zaradi gradnje plinovoda se na odsekih z večkratnim 
prečkanjem in tangiranjem vodovoda prestavijo naslednji vo-
dovodi:

– 1 + 000 km – vodovod PE 160 – dolžina prestavitve 
ca. 520 m,

– 18 + 600 km – vodovod PE 90 – dolžina prestavitve 
ca. 400 m,

– 19 + 500 km – vodovod PE 90 – dolžina prestavitve 
ca. 400 m,

– 20 + 200 km – vodovod PE 90 – dolžina prestavitve 
ca. 200 m.

(2) Horizontalno križanje plinovoda in vodovoda mora 
biti praviloma pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče 
izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem 
pogledu poteka križanje zunaj nivoja. Plinovod se položi tako, 
da je plinovodna cev najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom.

(3) Pri križanju, pri katerem ni na razpolago višinskih 
podatkov o vodovodu, je treba tega sondirati. Medsebojno 
višinsko uskladitev je potrebno opraviti v izvedbeni fazi.

(4) Pri izvajanju del na mestih križanja z vodovodom mora 
investitor zagotoviti sodelovanje upravljavca vodovodnega 
omrežja.

17. člen
(kanalizacija)

Horizontalna križanja plinovoda in kanalizacije so praviloma 
pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križa-
nja ne sme biti manjši od 45°. V višinskem pogledu poteka križanje 
zunaj nivoja. Plinovod se položi tako, da je plinovodna cev najmanj 
0,5 m nad kanalizacijo. Če je kanalizacija nad plinovodom, mora 
biti plinotesna in v bližini morajo biti jaški z odprtinami.

18. člen
(plinovod)

Pri križanju dveh plinovodov mora svetla mera med njima 
znašati vsaj 0,50 m. Pri izvedbi križanja je treba upoštevati 

pogoje distributerja plina. Med gradnjo ni dovoljen transport 
mehanizacije nad obstoječim plinovodom. Če je ta transport 
potreben, je treba plinovodno cev zaščititi proti poškodbam 
(npr. s polaganjem jeklenih plošč). Nad plinovodno cevjo je 
dovoljeno le začasno odlaganje izkopanega zemeljskega ma-
teriala, in to na način, ki ne zahteva vožnje mehanizacije nad 
plinovodom.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER 

TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

19. člen
(tla)

(1) Posegi v tla morajo biti izvedeni tako, da prizadenejo 
čim manjšo talno površino. Pri gradnji morajo biti uporabljeni 
le materiali, o katerih neškodljivosti za okolje obstaja dokazilo. 
Treba je omejiti gibanje strojev na območje delovnega pasu 
in zavarovati tla (talni tipi) pred poškodbami, povzročenimi pri 
sami gradnji in po njej.

(2) Med gradnjo je treba gradbišče organizirati tako, da se 
prepreči onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih 
snovi. Ob nezgodi je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriva, olja in maziva ter drugih nevarnih snovi morajo biti za-
ščitena pred možnostjo izliva v tla.

20. člen
(kmetijska zemljišča)

(1) Prst je treba odstraniti in premestiti drugam tako, da ni 
onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kakovo-
stnim materialom. Prst se odloži tako, da bo ohranjena njena 
rodovitnost in količina. Pri tem je treba ločiti zgornji humusni 
sloj od spodnjih.

(2) Na območju, kjer plinovod preseka zgrajene meliora-
cijske, namakalne in osuševalne komplekse, je treba izvesti 
delno rekonstrukcijo oziroma prilagoditi sisteme tako, da je 
zagotovljeno njihovo nadaljnje delovanje. Na melioriranih po-
vršinah mora biti plinovod vkopan najmanj 2 m pod površino 
terena.

(3) Plazovi se sanirajo tako, da so posegi na kmetijska ze-
mljišča čim manjši, sanirane površine rekonstruirane in prilago-
jene za normalno kmetijsko delovanje, proizvodna zmogljivost 
kmetijskih zemljišč pa se ne poslabša.

(4) Na območju sadovnjakov se izvede trajna krčitev sa-
dnega drevja v širini 5 m levo in desno od osi plinovoda. V 
tem delu je na celotni trasi prepovedano saditi rastline, katerih 
korenine segajo več kakor 1 m globoko, in obdelovati zemljišče 
globlje od 0,5 m. Pri prečkanju intenzivnih nasadov je treba 
uporabiti takšno gradnjo plinovoda, ki omogoča obnovo nasada 
tudi nad plinovodno traso.

(5) Predvidene travne površine se zasadijo s travnim dro-
birjem, ki mora biti pridobljen na bližnjih travnikih.

21. člen
(gozdna zemljišča)

(1) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da je povzro-
čena škoda na gozdnem rastju in tleh kar najmanjša. Krčitev 
drevja se izvede v delovnem pasu širine 18 m, trajno izkrčena 
površina pa mora ostati v pasu 5 m levo in desno od osi pli-
novoda. Posegi v gozd zunaj območja gradnje plinovoda niso 
dovoljeni. Treba je preprečiti vsako nepotrebno zasipavanje in 
odstranjevanje podrasti.

(2) Pri poseku gozda je treba ohranjati nižjo grmovno 
zarast, višje rastlinstvo pa naj se tam, kje je to mogoče, samo 
zniža. Rob presek mora biti valovit in višinsko razčlenjen. Po 
zgraditvi plinovoda je treba zasaditi nove gozdne robove iz av-
tohtonih grmovnic in nižjih drevesnih vrst. Projektna dokumen-
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tacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi 
zasaditveni načrt, ki vključuje ureditev vzdolžnega in prečnega 
profila gozdnih presek.

(3) Drevesa se morajo posekati in odstraniti tako, da se 
preprečijo poškodbe drevja v okolici. Med gradnjo je treba 
zagotoviti obvozne poti za dostop v gozd. Za vse dovozne 
poti do gozda velja, da je treba po opravljenih delih vzposta-
viti v prvotno stanje. Vse posege v gozd in gozdni prostor je 
treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda, 
načrtuje pa jih Zavod za gozdove Slovenije. Za posamezne 
posege je lahko izvajalec izbran na podlagi razpisa. Lastni-
kom gozdov je treba zagotoviti ustrezno odškodnino in pokriti 
stroške rekultivacije.

22. člen
(vodnogospodarske rešitve in zaščitni ukrepi)

(1) Plinovod prečka reko Dravo zakopan v jarek z nadkri-
tjem z 1,50 m. Plinovodna cev se zaščiti z betonskim plaščem. 
Po položitvi cevi se dno in brežine struge zaščitijo s kamnito 
oblogo.

(2) Med 20 + 870 km in 21 + 220 km poteka trasa plinovo-
da vzporedno s strugo Drave na terasi ob cesti v Malečnik. Na 
odseku od 20 + 950 km do 21 + 200 km je treba razširiti teraso 
največ za 5 m, nadvišati do največ 1 m in zavarovati brežine 
delno s kamnito oblogo, delno z zasaditvijo z grmovnicami.

(3) Prečkanje plinovoda s kanalom Zlatoličje je izvedeno 
po mostni konstrukciji v dolžini približno 150 m. Mostna kon-
strukcija premošča kanal v celoti ter ne povzroča lokalnega zo-
žanja struge, ne ogroža stabilnosti vodnih in priobalnih zemljišč, 
ne ovira normalnega pretoka vode in plavja in omogoča izvaja-
nje vzdrževalnih del na vodnem in priobalnem zemljišču.

(4) Pod drugimi vodotoki se nameščajo tovarniško obbe-
tnonirane cevi s steklocementno oblogo debeline ca. 9 mm. 
Obloga cevi je dodatna mehanska zaščita izolacije. Struga se 
po položitvi plinovoda ureja in utrdi s kamnito oblogo v obsegu 
najmanj 3 m gorvodno in 3 m dolvodno od plinovodne cevi 
oziroma v celotni širini delovnega pasu. Po potrebi se obnovi 
ali na novo izdela kamnita obloga tudi nad obstoječim plino-
vodom M1.

(5) Teme cevi mora biti v globini najmanj 1 m pod dnom 
reguliranih oziroma najmanj 1,5 m pod dnom nereguliranih ni-
žinskih vodotokov in neurejenih hudournikov. V tej globini mora 
cev potekati v razdalji med spodnjima robovoma brežin in 3 do 
5 m na vsako stran pri reguliranih vodotokih oziroma v razdalji 
med zgornjima robovoma brežin in 3 do 5 m na vsako stran pri 
nereguliranih vodotokih.

(6) Na območju križanja morajo biti dno struge in brežine 
vodotoka ustrezno zavarovani. Križanje po mostnih konstrukci-
jah mora biti predvideno na dolvodni strani teh konstrukcij, tako 
da ne zmanjšuje pretočne prevodnosti vodotoka in ne ovira 
izvajanja vzdrževalnih del na njem.

(7) Vsako križanje in poseganje v struge vodotokov je 
treba izvesti tako, da se ne spremeni pretok vode, njena kako-
vost in biološka raznovrstnost. Pri posegih v vodotoke je treba 
upoštevati:

– ne smejo se poslabšati sedanje odtočne razmere voda 
(meteornih in površinskih) na celotnem vplivnem območju trase 
plinovoda;

– ne sme se poslabšati vodni režim zaradi predvidenih 
posegov;

– pri poseganju v vodotoke ne smejo nastajati nova ero-
zijska žarišča ter ne sme biti ogrožena stabilnost terena in 
obstoječih objektov. Na geološko nestabilnem terenu je treba 
dosledno upoštevati navodila strokovnjakov za geologijo, ge-
otehniko in geomehaniko za preprečevanje plazov in utrditev 
terena z ustreznim odvodom površinskih in globinskih voda ter 
z ukrepi gradbenega, biološkega in kemičnega utrjevanja;

– na koritih vodotokov mora biti po izvedenem prečka-
nju vzpostavljeno prvotno stanje, območja izkopa pa ustrezno 
zavarovana pred erozijo. Vsaka ureditev strug potokov na 

območjih križanja s plinovodom mora biti skladna z danes uve-
ljavljeno prakso in zahtevami, povezanimi s posegi v naravne 
površinske vodotoke. Zato je treba pri zavarovalnih ukrepih kar 
najbolj uporabljati naravni material (kamen, les, zaščita rastlin-
stva). Poseg v vodotoke mora obvezno potekati pod nadzorom 
izvajalca javne službe urejanja voda;

– prečkanje vodotokov je obvezno izvajati v prisotnosti 
rečne nadzorne službe;

– za vsako prečkanje vodotokov je treba izdelati projekte 
z naslednjo vsebino:

– tehnično poročilo,
– prikaz konkretnega prečkanja v ustreznem merilu,
– prečni prerez struge in prečkanja,
– detajl zavarovanja korita na območju prečkanja,
– detajl polaganja plinovoda na vodnih in priobalnih 

zemljiščih;
– kjer plinovod poteka vzporedno z vodotokom, mora 

odmik plinovoda od zgornjega roba brežine praviloma znašati 
vsaj 15 m pri vodotokih 1. reda oziroma 5 m pri vodotokih 
2. reda. Pri vodotokih v nasipih se za mejo vodnega zemljišča 
šteje spodnji rob visokovodnega nasipa na zračni strani. Na 
posameznih odsekih, na katerih pri vzporednem poteku plino-
voda z vodotokom zaradi prostorskih razmer ni mogoče zago-
toviti predpisanega odmika, je dovoljeno vodenje plinovoda na 
priobalnem zemljišču. Zagotoviti je treba, da bo na vodotokih 
omogočeno izvajanje vzdrževalnih del.

(8) Nobena vodnogospodarska ureditev ne sme biti izva-
jana med drstjo, ne glede na to, da so ribe izlovljene in vodotoki 
izpraznjeni. Pred posegom v vodotoke je treba uskladiti termin-
ski načrt izvajanja gradbenih in regulacijskih del s predstavniki 
pristojne Ribiške družine ter jim omogočiti izlov rib na odsekih 
polaganja plinovoda, deponiranje ujetih rib med gradnjo in po-
novno naselitev izpraznjenih vodotokov po končanih delih. Med 
gradnjo je treba preprečiti kakršno koli izlivanje tekočin (naftni 
derivati, olja, cementne odplake itd.), ki bi spremenilo kemizem 
vode v obravnavanih vodotokih.

(9) Upoštevati je treba določila in ukrepe za zaščito pod-
zemne vode, in sicer:

– na vodovarstvenih območjih naj se izkop izvaja le s 
tehnično brezhibnimi stroji;

– od 0 + 155 km do 0 + 370 km, v neposrednem napa-
jalnem zaledju vodnjaka v Ceršaku, se lahko izvajata le izkop 
in polaganje plinovoda. Na istem odseku tudi ni dopustno 
servisiranje delovnih strojev, pretakanje in skladiščenje goriva. 
Morebitne sledove puščanja goriva in maziva je treba takoj 
odstraniti z izkopom. Morebitno poseganje v podzemno vodo 
med izkopom je treba kar najbolj zmanjšati;

– od 29 + 690 km do 30 + 315 km, v neposrednem na-
pajalnem zajetju vodnjakov v Dobrovcah, se lahko izvajata le 
izkop in polaganje plinovoda, prepovedano pa je skladiščenje 
in pretakanje goriva ter servisiranje gradbenih strojev. Omenje-
nih dejavnosti prav tako ni dovoljeno izvajati od 28 + 755 km 
do 30 + 830 km;

– na vseh vodovarstvenih območjih Dravskega polja je 
treba morebitno onesnaženje zaradi razlitja goriva takoj od-
straniti z izkopom.

(10) Upoštevati je treba določila veljavnih odlokov o var-
stvenih pasovih pitne vode.

(11) Zaradi posega v vodno ali priobalno zemljišče, ki je 
v lasti Republike Slovenije, mora investitor skleniti pogodbo o 
ustanovitvi služnosti.

23 člen
(ohranjanje narave)

(1) Obravnavana trasa plinovoda na treh odsekih prečka 
območja naravnih vrednot (hkrati pa zavarovana in ekološko 
pomembna območja):

– odsek od 13 + 816,97 km do 15 + 000 km: naravna 
vrednota Perniško jezero (ev. št. 1818, hkrati naravni spome-
nik Perniško jezero – MUV 17/92, znotraj krajinskega parka 
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Jareninski Dol – MUV 17/92, ekološko pomembno območje 
Slovenske gorice),

– odsek od ca. 20 + 400 km do ca. 21 + 500 km: naravna 
vrednota Drava, stara struga (ev. št. 7515, 7052, hkrati naravna 
vrednota Drava, rečna loka, znotraj krajinskega parka Drava, 
naravni spomenik Drava, struga – MUV 17/92, znotraj ekološko 
pomembnega območja Drava),

– odsek od ca. 26 + 000 km do 27 + 223 km: naravna 
vrednota Miklavž – izviri in ribniki (ev. št. 6474, hkrati naravni 
spomenik Miklavž – izviri in ribniki – MUV 17/92, znotraj ekolo-
ško pomembnega območja Drava).

(2) Trasa plinovoda prečka območje logov ob Dravi tako, 
da bo potreben kar najmanjši posek drevesnega in grmovnega 
rastlinstva (najkrajša črta prek loga). Po končanih delih je tre-
ba na logih ob Dravi zagotoviti vzpostavitev prvotnega stanja 
(nadomestna saditev poplavnega loga z lokalno značilnimi 
avtohtonimi vrstami, sonaravno urejanje brežin brez betonira-
nja in kamnometnih utrditev). Določitev mikrolokacije trase naj 
se opravi v prisotnosti sodelavcev pristojne naravovarstvene 
službe.

(3) Na območju poseganja v naravne vrednote je treba 
te obnoviti, odstranjeno živico in posamezna drevesa oziroma 
grmovnice v odprti krajini pa ustrezno nadomestiti. Obrežno 
rastlinstvo je treba kar najbolj ohraniti in uničeno nadomestiti. 
S posegi v obrežno rastlinstvo s sekanjem, obsekavanjem, 
redčenjem in zasajanjem se ne sme spreminjati fizikalna la-
stnost obrežja. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini 
je treba obdržati naravne elemente in danosti v krajini, pred-
vsem na kmetijskih zemljiščih: živica, posamezna drevesa 
in grmi.

(4) Posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja naj 
se izvajajo zunaj obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladičev, 
gnezditvene sezone in prezimovanja, torej pozno jeseni in 
zgodaj spomladi. Gnezda, kotišča, prenočevališča in drugi 
pomembni deli življenjskega prostora živali se ne smejo poško-
dovati ali uničiti. Gradnja naj poteka zunaj vegetacijske dobe.

(5) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba kar naj-
bolj uporabljati obstoječe dostopne poti, morebitne nove poti 
se morajo izogniti vrednim habitatom. Pri prečkanju mokrotnih 
travnikov, pa tudi sicer je treba za prometne poti uporabljati 
nasutja, ki so nastala za obstoječi plinovod. Na odseku, kjer se 
trasi ločita, morajo biti prometne poti in odlagališča materiala 
čim ožji.

(6) Nad gradnjo na območju naravnih vrednot je potreben 
nadzor pristojne službe za varstvo narave. Med gradnjo je ob-
vezen geološki naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi deli. 
Ob najdbi geoloških naravnih vrednot je treba obvestiti pristojno 
službo za varstvo narave.

(7) Po gradnji je potrebna sanacija gradbišč – vzpostavi-
tev prvotnega stanja: zatravitev (sejanje s senenim drobirjem s 
sosednjih travnikov) in zasaditev z avtohtonim rastlinstvom.

24. člen
(geološko nestabilna, labilna in zamočvirjena območja)

(1) Če plinovod poteka po geološko nestabilnih in labilnih 
območjih, je treba predhodno sanirati te površine in graditi 
skladno z zahtevami strokovno kvalificiranih geoloških in geo-
mehanskih družb. Sanacije se praviloma izvajajo z drenažnimi 
rebri, potrebna pa so še predhodna geološka raziskovalna dela 
in izdelava projekta.

(2) Plazovi se sanirajo:
– v 0 + 450 km – z izvedbo drenažnih reber na celotnem 

območju plazu,
– od 3 + 400 km–3 + 500 km – z izvedbo drenažnih reber 

na območju plazu,
– od 20 + 300 km–20 + 600 km – na odsekih, na katerih 

je globina plazu več kakor 3 m, predvidoma z izdelavo oporne 
stene iz armiranobetonskih pilotov, vzdolžne grede in bočnim 
sidranjem z geomehanskimi sidri, na odsekih z globino plazu 
manj od 3 m se plaz utrdi s kamnito zložbo,

– v 19 + 800 km – kompletna rekonstrukcija ceste z iz-
delavo opornega zidu (ali pilotne stene z bočnim sidranjem v 
dolžini ca. 100 m), po potrebi sta plinovod M1 in plinovod M1/1 
v cestišču položena v armiranobetonski kineti.

(3) Prečkanje labilnih in zamočvirjenih območij je treba 
izvesti z drenažami ob plinovodni cevi (obsutje cevi in jarka nad 
cevjo 0,3–0,8 m z drenažnim peskom ter prekritje z geoteksti-
lom) med gradnjo plinovoda na naslednjih lokacijah:

– 0 + 700 km–1 + 500 km v dolžini 500 m, potrebna so še 
predhodna geološko raziskovalna dela,

– 2 + 270 km–2 + 400 km v dolžini 130 m,
– 3 + 500 km–4 + 850 km v dolžini 1350 m,
– 7 + 320 km–7 + 450 km in 7 + 650 km–7 + 930 km v 

dolžini 410 m,
– 8 + 550 km–8 + 630 km v dolžini 80 m,
– 10 + 050 km–10 + 260 km v dolžini 210 m,
– 14 + 500 km–14 + 930 km – ukrepi proti porušitvi cesti-

šča v dolžini 430 m,
– 15 + 400 km–15 + 600 km v dolžini 200 m,
– 17 + 450 km–17 + 750 km v dolžini 300 m.
(4) Plinovod je treba zavarovati pred vzgonom z ustrezno 

obtežitvijo cevi. Prometne poti prek zamočvirjenih območij se 
morajo urediti z nasutjem nosilnega tamponskega materiala na 
geotekstilu ali utrditi s polaganjem lesenih kolov, kar se v celoti 
odstrani po gradnji, ter s prilagoditvijo mehanizacije za dela po 
manj nosilnem terenu in s prilagoditvijo tehnologije montaže 
dejanskim razmeram na terenu.

25. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na trasi plinovoda M1/1 je treba upoštevati zavarova-
ne enote kulturne dediščine in predloge za zavarovanje, ki je v 
koridorju trase plinovoda ali neposredni bližini:

a) zavarovane enote:
– Malečnik–Cerkev sv. Marije (EŠD 3238),
– Ptuj–Rimska cesta Celeia–Petovio (EŠD 6511),
– Zgornje Hlapje–Kapelica (EŠD 7789),
– Vukovarski Vrh–domačija Vrbljač (Vukovski Vrh 38) 

(EŠD 7820),
b) predloga za zavarovanje:
– Miklavž na Dravskem polju–Marof (št. predlog 

630018),
– Dravski Dvor–Dravski Dvor (št. predlog 630019).
(2) Na območju Malečnika je treba načrtovati arheološki 

nadzor z možnostjo arheološkega izkopavanja.
(3) Pri prečkanju trase rimskega vodovoda Fram–Ptuj 

(EŠD 8975) v Brunšviku in na varovanem območju Cirkovce 
– prazgodovinska naselbina (EŠD 13356) je treba načrtovati 
arheološki nadzor z možnostjo arheološkega izkopavanja.

(4) Investitor mora zagotoviti ustrezne ukrepe glede var-
stva kulturne in arheološke dediščine (rezervatno varstvo ar-
heološke dediščine oziroma stalni arheološki nadzor na trasi 
plinovoda, izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na celotni 
trasi, izvedbo zaščitnega izkopavanja na morebitnih najdiščih, 
dokumentirati stanje pred gradnjo, in sicer foto- in videoposne-
tek prostora z dediščino).

(5) Objekte in območja kulturne dediščine je treba za-
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem. Zato čeznje ne 
smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti pre-
maknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, 
komunala, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne 
smejo se izkoriščati za odlagališča presežkov materiala ipd., 
spremembe reliefa je treba ustrezno krajinsko oblikovati, celo-
tna trasa pa mora biti po končanih delih ponovno ozelenjena 
oziroma vrnjena v prvotno stanje.

26. člen
(varstvo pred hrupom)

Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi predpisi z vidika 
varstva pred hrupom. Med 6. in 22. uro jakost hrupa na robu 
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stanovanjskih območij ali posameznih stanovanjskih objektov 
ne sme presegati 60 dB. Gradnja mora potekati v dnevnem 
času, v nočnem pa samo ob neodložljivih vzdrževalnih ali 
drugih delih. Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav, ki so 
izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa.

27. člen
(varstvo zraka)

(1) Med gradnjo plinovoda je onesnaženost zraka zaradi 
prašenja in izpušnih plinov delovnih strojev in transportnih 
vozil povečana, vendar ne bo presegala zakonsko določenih 
emisij.

(2) Med gradnjo je treba upoštevati predpise, ki urejajo 
emisije za gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva. 
Treba je vlažiti sipki material in nezaščitene površine ter pre-
prečevati raznos materialov z gradbišča.

(3) Pri poškodbah in nenadzorovanem izpuščanju plina 
mora upravljavec plinovoda preprečiti ta izpust ter ukrepati 
skladno s predpisi, ki urejajo varstvo zraka, varstvo pred poža-
rom, pa tudi graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnih 
omrežij.

28. člen
(varstvo pred požarom)

Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi na-
pravami izveden skladno s predpisi s področij varstva pred 
požarom ter graditve, obratovanja in vzdrževanja plinovodnih 
omrežij, pa tudi z opredeljenimi cevovodnimi razredi. Za vzdr-
ževanje in nadzor mora investitor zagotoviti ustrezno službo. 
Za nemoteno in varno delovanje plinovoda je treba:

– izvajati ustrezen nadzor trase,
– zagotoviti stalno dostopnost do trase plinovoda z meha-

nizacijo za popravilo morebitnih okvar,
– plinovod vzdrževati skladno z navodili proizvajalca cevi: 

meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje,
– traso plinovoda označiti na vseh prehodih prometnic in 

vodotokov ter na mestih loma trase,
– opravljati preizkus izpuščanja plina.

29. člen
(zaščita pred previsoko napetostjo dotika 	

in ozemljitev objektov)
Vse površine v oddaljenosti 1,25 m od nadzemnega dela 

plinovoda je treba izolirati z asfaltiranjem ali nasutjem 20 cm 
skalnate podlage. V ograjenem delu nadzemnega dela plinovo-
da je treba povečati odvodnost potencialne električne napetosti 
z ozemljitvami. Ozemljitev ograje je treba izvesti tako, da je 
ograja na vsakih 10 m z dvema vijakoma vezana na ozemljitev. 
Ozemljiti je treba tudi vse druge nadzemne dele plinovoda.

30. člen
(nadzor in vzdrževanje plinovoda)

Vsaki dve leti je treba poskrbeti za čiščenje plinovodnih 
cevovodov. Investitor mora skladno s predpisi zagotoviti odvoz 
kondenzatov iz separatorjev. Pri odvajanju vode po opravlje-
nem tlačnem preizkusu je treba zagotoviti vse pogoje glede 
varstva okolja. Postopek čiščenja mora odobriti zdravstveni in 
vodnogospodarski inšpektorat Republike Slovenije.

31. člen
(izkopi in zasipavanje jarka ter montaža plinovoda)
(1) Pri izkopu jarka za plinovod je načelno treba upošteva-

ti naklon 80° v zemljini III. kategorije in 90° na skalnatem terenu 
oziroma izkopavati z naklonom, ki zagotavlja stabilnost glede 
na vrsto zemljine in glede na dejanske razmere. Pod asfaltnimi 
površinami je treba izkop jarka obvezno izvesti z vertikalnimi 
obodnimi stenami. Če zemljina tega ne dopušča, je treba jarek 
razpirati ali ga izkopati s stranicami pod dejanskim kotom no-
tranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.

(2) Med gradnjo plinovoda je treba paziti, da se obstoječe 
asfaltne površine vzdolž jarka ne posedejo zaradi obremenitve 
z mehanizacijo. Jarek je treba zasuti z izkopanim materialom, 
če je primeren.

(3) Pred montažo je treba razmestiti cevi po trasi na 
lesene podstavke in jih znotraj temeljito očistiti. Po montaži je 
treba konce očiščenih cevi zamašiti z ustreznimi čepi, da se 
prepreči vstop umazaniji. Nadzemne dele instalacije je treba z 
zunanje strani peskati.

32. člen
(odlaganje presežkov materiala)

(1) Pri gradnji plinovoda nastane presežek materiala za-
radi izkopa in zamenjave izkopanega materiala z bolj kakovo-
stnim, zaradi vgradnje drenažnega materiala v jarek in gramo-
znega tampona pod cestami v skupni količini do 35 000 m³.

(2) Presežek materiala se uporabi za izvedbo objektov na 
projektiranem plinovodu, in sicer:

– nasipa za MMRP Ceršak,
– nasipa za zaporno postajo na stacionaži ca. 

12 + 100 km,
– delovnega pasu ob reki Dravi (od 20 + 880 km do 	

21 + 180 km),
– razplaniranje v okviru delovnega pasu plinovoda na ob-

močju odstranjene rodovitne zemlje (okvirno v pasu širine 7 m, 
dvig terena ca. 12 cm), zgornji sloj pa je iz plodne zemlje v 
debelini najmanj 0,2 m.

(3) Presežek materiala od izkopa, ki se ne porabi za 
izvedbo objektov na plinovodu, se bo odvažal na urejena 
odlagališča:

– zemljišče betonarne Dogoše,
– odlagališče komunalnih odpadkov Pragersko,
– odlagališče komunalnih odpadkov CERO Gajke (Ptuj),
– odlagališče komunalnih odpadkov Tuncovec (Rogaška 

Slatina) in
– druga odlagališča.

VII. RUŠITVE

33. člen
(posegi v obstoječe objekte)

(1) Na trasi plinovoda M1/1 se med 24 + 500 km in 
25 + 000 km porušijo tri stanovanjske hiše s pomožnimi objekti 
na parcelah 528/10 in 535/1, k. o. Dogoše.

(2) Na trasi plinovoda M1 se na delu med 18 + 700 km 
in 21 + 00 km opusti obstoječi plinovod, obstoječa zaporna 
postaja BS1 na parceli št. 209/2 in 209/3, k. o. Malečnik, pa se 
razgradi in odstrani.

(3) Rušitve se izvedejo skladno s predpisi o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

34. člen
(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje 
monitoring za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na 
okolje (izdelal IBE, d. d., P4M11A – 3P/M01, maja 2006). Pri 
določitvi točk in vsebine tega monitoringa se smiselno upo-
števajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja, pa tudi 
določila te uredbe in soglasij. V delih, kjer je to mogoče, je 
treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi 
državnimi ali lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri 
fizičnih meritvah stanja posamezne sestavine okolja (tla, vode, 
zrak, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, 
da bodo pridobljeni utemeljeni podatki o njenem stanju. Točke 
spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno 
stalno pridobivanje podatkov.
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(2) Med gradnjo je obvezen stalni geološko-geomehanski 
nadzor.

(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spre-
mljanje in nadzor stanja na gradbišču.

(4) Monitoring je treba izvajati v skladu z veljavnimi pred-
pisi in usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Rezultati moni-
toringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.

35. člen
(organizacija gradbišča)

Organizacija gradbišča je omejena na širino trase pose-
ga. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste 
in poti.

36. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg nalog in obveznosti, določenih v predhodnih členih 
te uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi:

– v skladu z veljavnimi predpisi v kar najkrajšem času 
odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi 
gradnje in obratovanja plinovoda,

– promet med gradnjo organizirati tako, da na cestnem 
omrežju ne bo zastojev, zagotoviti dostope do vseh zemljišč in 
objektov med gradnjo in po njej, vse dovozne poti do objektov 
ter kmetijskih in gozdnih zemljišč pa je treba po opravljenih 
delih vrniti v prvotno stanje,

– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe 
in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in 
uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi, oziroma 
ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 
delavcev.

IX. ODSTOPANJA

37. člen
(tolerance)

(1) Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, 
se natančneje določijo v projektni dokumentaciji. Dopustna so 
manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, zaradi 
natančnejše stopnje obdelave projektov. Druga odstopanja so 
dopustna skladno s preostalimi določili tega člena.

(2) Pri uresničitvi lokacijskega načrta so dopustni odstopa-
nja od tehničnih, energetskih in tehnoloških rešitev, določenih s 
tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer pridobljene tehnične rešitve, 
ki so z oblikovalskega, energetsko-tehničnega, tehnološkega 
ali okoljevarstvenega vidika primernejše, pri čemer pa se ne 
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(3) Z odstopanji v okviru toleranc morajo soglašati organi 
in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

X. NADZOR

38. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat 
Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in 

prostor pri službah, pristojnih za urejanje prostora, ter v občinah 
Šentilj, Pesnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo 
in Mestni občini Maribor.

40. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-6/2007/7
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2005-2511-0082

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1353. Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije 
(ES) o onesnaževalih v živilih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni 
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES)  

o onesnaževalih v živilih

1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske do-

ločbe v zvezi z izvajanjem:
– Uredbe Sveta (EGS), št. 315/93 z dne 8. februarja 1993, 

o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 
št. 37 z dne 13. 2. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
(ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki 
pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih poobla-
stil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 
251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 
z dne 31. 10. 2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
315/93/EGS) in

– Uredbe (ES) Komisije št. 1881/2006 z dne 19. decem-
bra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal 
v živilih (UL L št. 364 z dne 20. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1881/2006/ES).

2. člen
Izraz ''onesnaževala'', uporabljen v tej uredbi, pomeni 

''kontaminate'' in ''onesnaževalce'', kakor so uporabljeni v prav-
nih aktih Evropske unije.

3. člen
Pristojna organa za izvajanje Uredbe 315/93/EGS, Ured-

be 1881/2006/ES in te uredbe sta ministrstvo, pristojno za 
zdravje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, v skladu s svojimi pristojnostmi.

Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe opra-
vljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat 
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter 
Veterinarska uprava Republike Slovenije, v skladu s svojimi 
pristojnostmi.

4. člen
Z globo od 2000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek 

pravna oseba, če:
– daje v promet živila, ki vsebujejo onesnaževala, v ko-

ličini, ki s stališča javnega zdravja in zlasti toksikološko ni 
sprejemljiva (2. člen Uredbe 315/93/EGS);
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– daje v promet živila, ki niso v skladu z drugim odstav-
kom 2. člena Uredbe 315/93/EGS;

– daje v promet živila, ki vsebujejo onesnaževala iz prilo-
ge Uredbe 1881/2006/ES, katerih vrednosti presegajo mejne 
vrednosti iz navedene priloge;

– ne upošteva prepovedi uporabe, mešanja in razstruplja-
nja iz 3. člena Uredbe 1881/2006/ES;

– daje v promet zemeljske oreške, lupinarje, suho 
sadje oziroma koruzo v nasprotju s 4. členom Uredbe 
1881/2006/ES;

– daje v promet zemeljske oreške in iz njih dobljene proi-
zvode in žita v nasprotju s 5. členom Uredbe 1881/2006/ES;

– daje v promet zeleno solato v nasprotju s 6. členom 
Uredbe 1881/2006/ES.

Z globo od 800 do 12.000 eurov se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posame-
znik.

Z globo od 120 do 1000 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika.

Z globo od 40 do 400 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-2/2007/6
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2711-0019

Vlade Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1354. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o določitvi letnih povračil za uporabo cest, 
ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna 
motorna vozila in priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona 
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi 
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo 

uporabniki cest za cestna motorna vozila  
in priklopna vozila

1. člen
V Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki 

jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in pri-
klopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 
67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 
138/04 in 39/05), se v drugem odstavku 5. člena črta besedilo 
»predložitve na vpogled originalne«, na koncu odstavka pa se 
doda besedilo »oziroma odločbe, izdane na podlagi predpisov 
o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje pristojne zdrav-
niške komisije.«.

Besedilo tretjega in četrtega odstavka se spremeni tako, 
da se glasi:

»Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po 
tretji alinei prvega odstavka tega člena se za odrasle osebe 
uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida 

v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno 
prizadetih oseb, za otroke in mladostnike pa na podlagi od-
ločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi 
izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov v 
telesnem in duševnem razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo 
izda območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami.

Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po 
četrti alinei prvega odstavka tega člena se uveljavlja s potrdi-
lom, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, zdravstvenega 
doma oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravlja-
nje specialistične pediatrične dejavnosti, ali na podlagi odločbe 
pristojnega centra za socialno delo o priznanju dodatka za 
nego otroka.«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»Stranki ni treba predložiti dokazil iz tega člena, ki jih 
izdajajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil.«.

2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O oprostitvi plačila letnega povračila za uporabo cest 

odločajo upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena 
pritožba na ministrstvo, pristojno za promet. V izreku odločbe 
se navede upravičenec in identifikacijska številka vozila (števil-
ka šasije vozila), za katero se oprostitev prizna.

Vloga za oprostitev plačila letnega povračila za uporabo 
cest se vloži pri upravni enoti v pisni ali elektronski obliki.

Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila letnega povračila 
za uporabo cest se lahko vloži tudi pri organizaciji, ki jo je po-
oblastila Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem 
besedilu: direkcija), ki vlogo nemudoma posreduje upravni 
enoti.

Če je odločba o oprostitvi plačila letnega povračila za 
uporabo cest že evidentirana v evidenci registriranih vozil, se 
takoj izvede registracijski postopek.

Če je bilo letno povračilo za uporabo cest plačano pred 
dokončnostjo odločbe iz prvega odstavka tega člena, ima upra-
vičenec pravico do vračila vplačanega letnega povračila za 
uporabo cest od dne vložitve vloge za oprostitev.«.

3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stranka sama obračuna znesek letnega povračila za 

uporabo cest in ga vplača neposredno pri od direkcije poobla-
ščeni organizaciji ali na vplačilni račun, predpisan s Pravilnikom 
o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04, 106/05, 
120/05 in 72/06).«.

4. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma pri-

klopnega vozila vozilo odjavi pred potekom dobe, za katero je 
plačal letno povračilo za uporabo cest, lahko ob odjavi vozila 
oziroma najkasneje v roku enega meseca od odjave vozila 
zahteva vračilo sorazmernega deleža vplačanega zneska. So-
razmerni delež se določi v višini dvanajstine za vsak preostali 
celi mesec do izteka preostale dobe.

Ob odjavi vozila se stranki izpiše informativni izračun za 
vračilo, s podpisom katerega stranka izjavi, da je seznanjena 
z višino pripadajočega sorazmernega deleža letnega povračila 
za uporabo cest, da se z njo strinja in da zahteva vračilo, ter 
navede številko transakcijskega računa, kamor naj se izplača 
pripadajoči sorazmerni delež letnega povračila za uporabo 
cest. En podpisan izvod informativnega izračuna prejme stran-
ka, eden pa ostane v evidenci registracijskega organa.

Zahtevek se po elektronski poti posreduje pristojnemu 
organu, ki ga, v kolikor je zahtevek upravičen, najkasneje v 
osmih dneh posreduje v izplačilo.«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
V prehodnem obdobju, ki traja do vzpostavitve infor-

macijske tehnologije, ki bo omogočala takojšnje preverjanje 
upravičenosti do vračila sorazmernega deleža letnega po-
vračila za uporabo cest iz 4. člena te uredbe oziroma upravi-
čenosti do oprostitve plačila letnega povračila, vendar najdlje 
tri mesece od uveljavitve te uredbe, o zahtevkih za vračilo 
sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest 
oziroma o oprostitvah plačila letnega povračila za uporabo 
cest odloča direkcija, ki pri odločanju o vračilu sorazmerne-
ga deleža letnega povračila za uporabo cest uporablja prvi 
stavek drugega odstavka ter tretji in četrti odstavek 11. člena 
Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih pla-
čujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna 
vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 
74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 
138/04 in 39/05).

Vloga za vračilo sorazmernega deleža letnega povračila 
za uporabo cest oziroma vloga za oprostitev plačila letnega 
povračila za uporabo cest se v prehodnem obdobju iz prej-
šnjega odstavka vloži neposredno pri od direkcije pooblaščeni 
organizaciji, ki vlogo nemudoma posreduje direkciji.

6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00721-4/2007/7
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2006-2411-0061

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1355. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik 
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 
25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 473. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
60/06 – popr.) in 2. člena Zakona o zagotavljanju sredstev 
za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Ka-
nižarica (Uradni list RS, št. 1/95) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah  

Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja  
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

1. člen
V Uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbo-

vlje-Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01, 
76/01, 13/02, 98/02 in 74/05) se v 3. členu na koncu besedila 
pred piko dodajo naslednje dejavnosti:

»F45.1 Pripravljalna dela na gradbiščih

F45.21 Splošna gradbena dela

F45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

F45.5 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v 
najem skupaj z upravljavci strojev

G51.120 Posredništvo pri prodaji goriva, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij

G51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala

G51.510 Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi 
gorivi

G51.520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G51.55 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi (dinamit)
G51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi (dinamit)
K71.2 Dajanje drugih vozil v najem
K71.230 Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih 

strojev in opreme v najem
K71.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
O90.02 Ravnanje z odpadki
DN37.1 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
DN37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
DN37.100 Reciklaža kovinskih odpadkov in ostankov
DN37.2 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
DN 37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
DN37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov«.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
Osnovni kapital podjetja znaša 42.877.559,03 eura in 

ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna 
sredstva.«.

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alinei besedilo 

»150 mio SIT« nadomesti z besedilom »626.000 eurov«.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 36100-4/2007/6
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2111-0043

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1356. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju 
javnega zdravstvenega zavoda Klinični center 
v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični 
center

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) ter četrtega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo) je Vlada Republike Slovenije na 113. redni seji dne 14. 3. 
2007 in sprejela
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O D L O K
o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega 
zdravstvenega zavoda Klinični center v javni 

zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega zdravstvenega za-

voda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni 
klinični center (Uradni list RS, št. 138/06) se peta alinea tretjega 
odstavka 12. člena in šesta alinea tretjega odstavka 13. člena 
spremenita tako, da se glasita:

»– ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-13/2007/5
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2711-0020

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

1357. Akt o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo SODO, sistemski operater 
distribucijskega omrežja z električno energijo, 
d.o.o.

Na podlagi 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.) ter sklepa 
Vlade Republike Slovenije, št. 01406-5/2007/5 z dne 15. 3. 
2007, sprejme ustanovitelj

A K T
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 

SODO, sistemski operater distribucijskega 
omrežja z električno energijo, d.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Republika Slovenija kot edini lastnik in ustanovitelj, usta-

navlja družbo z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski ope-
rater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. (v 
nadaljevanju: družba), kot družbo z enim družbenikom.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije.

2. člen
Z vpisom v sodni register pridobi družba lastnost pravne 

osebe.

3. člen
Družba se ustanavlja za nedoločen čas.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

Firma družbe

4. člen
Firma družbe se glasi: SODO, sistemski operater distribu-

cijskega omrežja z električno energijo d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: SODO d.o.o.
Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo 

firme (logotip), ki jo določi direktor s sklepom.
Družba uporablja pri poslovanju žig z besedilom firme 

družbe. Žig lahko vsebuje tudi logotip firme.

Sedež družbe

Sedež družbe je: Maribor.
Poslovni naslov družbe je: Vetrinjska 2, Maribor.
Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spre-

membe tega akta.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

5. člen
Dejavnost družbe je:
– E/40.131 Distribucija električne energije
– K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na 

področju tehnologije
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in teh-

nično svetovanje
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– K/74.400 Oglaševanje
– K/74. 860 Dejavnost klicnih centrov
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje d.n.
Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge 

dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane 
dejavnosti.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽKI

6. člen
Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek Repu-

blike Slovenije kot edinega družbenika, ki ga je prispevala ob 
ustanovitvi, in ima na tej podlagi en poslovni delež.

Osnovni vložek je zagotovljen v denarju v znesku 7.500,00 
(sedemtisočpetsto) EUR.

Denarni vložek se v celoti izroči družbi tako, da lahko po-
slovodni organ družbe z njim prosto razpolaga v skladu s šesti 
odstavkom 475. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.; v nadaljnjem besedilu: 
ZGD-1). Denarni vložek se nakaže na bančni račun družbe.

Vložek, naveden v drugem odstavku, je bil v celoti vplačan 
na račun družbe že pred prijavo za vpis družbe v sodni register.

V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

7. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 

premoženjem.

8. člen
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe.

VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Ustanovitelj in direktor družbe

9. člen
Organa družbe sta:
– ustanovitelj,
– direktor.
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Ustanovitelj

10. člen
Ustanovitelj samostojno odloča o naslednjih vprašanjih:
– o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi 

 družbe,
– o spremembi sedeža na predlog direktorja,
– o sprejemu strategije razvoja družbe na predlog 

 direktorja,
– o poslovnem načrtu družbe,
– o sprejemu letnega poročila,
– o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
– o podelitvi razrešnice direktorju,
– o nakupu, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– daje soglasje k najemu dolgoročnih kreditov družbe, k 

zastavi nepremičnin, izdajanju garancij in drugih poroštev,
– o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala,
– o statusnem preoblikovanju in prenehanju družbe,
– o imenovanju in odpoklicu direktorja,
– o imenovanju revizorja,
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– o plači direktorja,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, 

njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga ter 
druge stvari,

– izdaja sklepe o odobritvi posojila družbe direktorju in 
prokuristom,

– o sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe ter 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti,

– zastopa družbo proti direktorju družbe,
– s posamičnimi sklepi lahko dodatno omeji pooblastila 

direktorja,
– in o drugih zadevah, za katere tako določa ta pogodba 

ali zakon.
Ustanovitelj svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov.

Direktor družbe

11. člen
Družba ima direktorja.

Imenovanje in odpoklic direktorja družbe

12. člen
Direktorja družbe na podlagi javnega razpisa imenuje in 

odpokliče Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 
(štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor se lahko odpokliče iz krivdnih ali nekrivdnih razlo-
gov (npr. hujša kršitev obveznosti, nesposobnost voditi posle, 
nezaupnica s strani Vlade Republike Slovenije, drugi ekonom-
sko-poslovni razlogi) v skladu z določili ZGD-1.

13. člen
Ob ustanovitvi družbe Vlada Republike Slovenije imenuje 

v. d. direktorja za čas trajanja postopka imenovanja prvega di-
rektorja, ki mora opraviti vse potrebno, da se izpelje javni razpis 
in se imenuje prvi direktor družbe. Z imenovanjem direktorja 
v.d. direktorju avtomatično preneha funkcija.

14. člen
O datumu poteka mandata direktorju mora družba ob-

vestiti Vlado Republike Slovenije najmanj 90 (devetdeset) dni 
pred potekom mandata.

Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov iz prejšnjega 
člena objavi v imenu Vlade Republike Slovenije družba.

Javni razpis se objavi v javno informacijskem sredstvu 
največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja.

V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih 
dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki pa ne sme biti krajši 
od osem dni.

15. člen
Družba imenuje komisijo, ki mora vse prispele vloge 

pregledati in ugotoviti ali so pravočasne in popolne in jih v 
roku največ 8 dni poslati ministru, pristojnemu za energetiko, 
ki predlaga Vladi Republike Slovenije direktorja v potrditev.

16. člen
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki 

poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje 
pogoje:

– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo VII. (sedme) 
stopnje, tehnične, ekonomske ali pravne smeri,

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj tri leta na področju vodenja,

– da ima znanje enega tujega jezika.

17. člen
Če direktor ni imenovan ali iz katerega koli razloga ni 

direktorja, imenuje Vlada Republike Slovenije v.d. direktorja 
za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja, ven-
dar največ za dobo enega leta.

Pristojnosti direktorja, zastopanje in predstavljanje

18. člen
Direktor vodi delo in poslovanje družbe na lastno odgo-

vornost ter zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.

19. člen
Direktor odloča o vseh vprašanjih organizacije in vode-

nja družbe, zlasti pa:
– pripravi letni načrt poslovanja družbe in ga posreduje 

ustanovitelju v sprejem,
– pripravi letne računovodske izkaze, poslovno poročilo 

in predlog delitve bilančnega dobička oziroma pokrivanja 
izgube in jih posreduje Vladi Republike Slovenije,

– pripravi trimesečna poslovna poročila in jih posreduje 
Vladi Republike Slovenije,

– sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o 
razpolaganju s premoženjem v okviru pooblastil,

– določa notranjo organizacijo in sistematizacijo družbe 
ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrše-
vanjem teh nalog,

– sprejema splošne akte in organizacijske predpise 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in 
drugimi splošnimi akti družbe,

– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih de-
lavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, 
kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,

– samostojno sklepa pravne posle v mejah svojih poo-
blastil in podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge doku-
mente v vrednosti do 4 mio EUR (brez DDV), razen pogodb 
o najemu elektro distribucijske infrastrukture in izvajanje 
storitev za sistemskega operaterja, za katere potrebuje so-
glasje Vlade Republike Slovenije,

– imenuje in razrešuje vodilne delavce in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

20. člen
Direktor lahko s pisnim pooblastilom na posamezne 

delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi prenese 
pooblastila za opravljanje posameznih zadev, določena z 
zakonom in s tem aktom, ter pooblastilo za podpisovanje 
aktov, pogodb in poslovnih listin.

Direktor lahko v posameznih primerih tudi pisno poobla-
sti posamezne delavce družbe za sklepanje določenih vrst 
pravnih poslov in izvršitev posameznih dejanj.

Prenos pooblastil ne predstavlja tudi prenosa odgo-
vornosti.
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Pogodba z direktorjem

21. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti med družbo in direk-

torjem se podrobneje določijo v pogodbi, ki jo v imenu družbe 
podpiše Vlada Republike Slovenije.

Konkurenčna klavzula

22. člen
Direktor ne sme brez soglasja ustanovitelja opravljati 

pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe pa tudi ne 
sklepati poslov na svoj ali tuj račun (271. člen ZGD-1).

VII. POSLOVNA SKRIVNOST

23. člen
Delavci družbe so dolžni varovati kot poslovno skrivnost 

podatke, ki jih zaradi varovanja interesa in poslovnega ugle-
da družbe kot take s pisnim sklepom določi direktor družbe. 
Delavci morajo varovati kot zaupne listine in podatke, do 
katerih pridejo pri poslovanju z drugimi podjetji in so kot taki 
označeni.

Za poslovno skrivnost štejejo listine in podatki, ki se 
nanašajo na poslovni proces, na znanje in veščine, podatke 
o trgu in strankah, ter druge podatke katerih posredovanje 
nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju z interesi družbe ozi-
roma za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi 
zanje izvedela nepooblaščena oseba. Poslovno skrivnost so 
dolžni varovati direktor, prokurist, zaposleni in druge osebe, 
ki delajo za družbo.

Listine in podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost, je 
treba varovati, ne glede na to, kako se izve za te podatke ali 
listine. Poslovno skrivnost je treba varovati tudi po prenehanju 
delovnega razmerja ali funkcije. Kršitev varovanja poslovne 
skrivnosti ima za posledico disciplinsko in odškodninsko od-
govornost.

VIII. POSLOVNE KNJIGE, LETNO POROČILO, 	
POSLOVNO POROČILO

24. člen
Poslovno leto je koledarsko leto.
Prvo poslovno leto začne teči z vpisom v sodni register 

in se zaključi z iztekom koledarskega leta.
Direktor je dolžan skladno s predpisi pripraviti letne raču-

novodske izkaze, letno poročilo in poslovno poročilo ter pre-
dlog o delitvi bilančnega dobička oziroma pokrivanja izgub.

Družba sestavlja letno poročilo z letnimi računovodskimi 
izkazi in vodi poslovne knjige v skladu s slovenskimi računo-
vodskimi standardi in drugimi predpisi.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potreb-
no sestaviti za vsako poslovno leto v roku treh mesecev po 
koncu poslovnega leta.

25. člen
Ta akt začne veljati z dnem sprejema.

Št. 01406-5/2007/7
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2111-0053

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1358. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za 

ovrednotenje programa prestrukturiranja 
v vinskem letu 2007/2008, in koeficientu za 
izračun višine podpore za prestrukturiranje 
v vinskem letu 2006/2007

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 18. člena Ured-
be o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list 
RS, št. 23/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

P R A V I L N I K
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje 

programa prestrukturiranja  
v vinskem letu 2007/2008, in koeficientu za 
izračun višine podpore za prestrukturiranje  

v vinskem letu 2006/2007

1. člen
Ta pravilnik določa koeficient za izračun višine podpore 

za prestrukturiranje v vinskem letu 2006/2007 in za vinsko leto 
2007/2008:

– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka,
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja in
– koeficient za izračun predvidene višine podpore za pre-

strukturiranje.

2. člen
(1) Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabe-

le, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezne faze naprave vinograda, navedene v ta-

beli iz prejšnjega odstavka, so opredeljene v prilogi 2, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na 

podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržno informacijskega 
sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, 
znaša 4.796 EUR/ha.

4. člen
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja 

znaša 34.024 EUR/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od naj-

višje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva 
najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega 
odstavka.

5. člen
Koeficient za izračun predvidene višine podpore za pre-

strukturiranje vinogradniških površin v vinskem letu 2007/2008 
znaša 0,32.

6. člen
Koeficient za izračun višine podpore za prestrukturiranje 

vinogradniških površin v vinskem letu 2006/2007 znaša 0,40.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-85/2007
Ljubljana, dne 19. marca 2007
EVA 2007-2311-0064

Iztok Jarc l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1: TABELA ZA IZRA UN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA 

A) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezno fazo naprave vinograda v vertikali glede 
na nagib (v EUR): 

VERTIKALA Nagib
Faze naprave: 0-10% 11-25% 26-35% 36-55% nad 55% 
Priprava zemljiš a 7.549 8.263 9.077 11.874 15.449 
Postavitev opore pri 
medvrstni  razdalji: 
- do vklju no 2,2 m 
- nad 2,2 m 

7.901 
6.600 

8.192 
6.844 

8.557 
7.150 

9.292 
7.769 

9.740 
8.141

Rušenje teras - 1.439 1.548 1.803 2.129 
Posaditev cepljenk z 
gostoto*:              
- 3200-4600 trsov/ha 
- nad 4600 trsov/ha 

7.283 
9.446 

7.490 
9.712 

7.705 
9.987 

10.337 
13.421 

10.932 
14.189 

Navoz zemlje (Kras) 9.389 

da ne Latniki (Kras) 
+30% na 
postavitev 
opore 

-

*gostota na ha neto površine 

B) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezno fazo naprave vinograda na terasah glede 
na nagib (v EUR): 

TERASE Nagib
Faze naprave: 11-25% 26-35% 36-55% nad 55% 
Priprava zemljiš a 7.481 7.519 7.462 7.687 
Naprava teras 2.055 2.211 2.575 3.041 
Postavitev opore 6.842 6.016 4.002 2.273 
Posaditev cepljenk z 
gostoto*:              
- 3200-4600 trsov/ha 
- nad 4600 trsov/ha 

6.395 
9.789 

5.634 
8.623 

4.478 
6.854 

3.105 
3.105 

*gostota na ha neto površine 
Pri nagibu pod 11% se upoštevajo podatki za vertikalo. 

Priloga
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PRILOGA 2: OPIS POSAMEZNIH FAZ NAPRAVE VINOGRADA 

1. PRIPRAVA ZEMLJIŠ A
Priprava zemljiš a zajema humifikacijo in pripravo tal na na in, da je zemljiš e primerno za sajenje 
vinske trte. Šteje se, da je ta faza izvedena, e so na površini, ki je predmet prestrukturiranja, posajene 
trsne cepljenke. 

2. NAPRAVA TERAS 
Za fazo naprave teras se šteje naprava novih teras, ureditev brežin in ureditev obra ališ  na zemljiš u,
kjer jih prej ni bilo, oziroma so bile terase le na manj kot 20% površine, ki je predmet 
prestrukturiranja.

3. RUŠENJE TERAS 
Za fazo rušenja teras se šteje rušitev obstoje ih teras na najmanj 80% površine, ki je predmet 
prestrukturiranja. Vinograd je po prestrukturiranju zasajen v vertikali. 

4. POSTAVITEV OPORE 
Postavitev opore predstavlja postavitev kon ne opore, ki zajema vse oporne stebre in vsaj eno žico. 

5. POSADITEV CEPLJENK 
Posaditev cepljenk zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha neto 
površine.

6. NAVOZ ZEMLJE NA KRASU 
Navoz zemlje na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, se upošteva le na obmo ju
vinorodnega okoliša Kras, e se je navoz zemlje dejansko izvršil. 

7. POSTAVITEV OPORE ZA LATNIK NA KRASU 
Dodaten delež v višini 30% priznanih stroškov za postavitev opore se upošteva le na obmo ju
vinorodnega okoliša Kras, e se postavi opora, potrebna za gojitveno obliko »latnik«.  
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1359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in 
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in 
šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

1. člen
V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 64/04 in 83/05) se v 3. členu v petem odstavku za besedilom 
»Šola za ravnatelje« doda vejica in črta beseda »oziroma«, za 
besedilom »Državni izpitni center« pa se doda besedilo »in 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti.«.

V sedmem odstavku se za besedilom »Šola za ravna-
telje« doda vejica in črta beseda »oziroma«, za besedilom 
»Državni izpitni center« pa se doda besedilo »in Center šolskih 
in obšolskih dejavnosti.«.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

beseda »štiriindvajset« nadomesti z besedilo »petindvajset«, 
na koncu devetnajste alinee pa se pika nadomesti z vejico in 
doda nova alinea, ki se glasi:

»– enega na predlog Šole za ravnatelje«.

3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku za besedilom »Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo« doda vejica in besedilo »Šole 
za ravnatelje«.

4. člen
V 6. členu se v naslovu in celotnem besedilu člena be-

sedilo »stalna delovna telesa« v vseh sklonih nadomesti z 
besedilom »stalno delovno telo« v ustreznem sklonu.

V prvem odstavku se črta prva alinea.
V drugem stavku drugega odstavka se beseda »njihove« 

nadomesti z besedo »njegove«.

5. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se gla-

sita:

»6.a člen
(občasna delovna telesa)

Programski svet lahko imenuje tudi občasna delovna tele-
sa za izvedbo posameznih nalog iz svojih pristojnosti.

Člane občasnih delovnih teles imenuje programski svet 
izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed strokovnjakov za 
posamezna področja vzgoje in izobraževanja. Programski svet 
ob imenovanju občasnih delovnih teles navede tudi njihove 
pristojnosti in mandat.

6.b člen
(strokovna mnenja za potrebe verifikacije programov)
Člani programskega sveta sodelujejo s strokovno službo, 

kadar je v postopku verifikacije programa potrebno pridobiti 
strokovno mnenje o skladnosti ciljev programa s cilji, določeni-
mi v 2. členu tega pravilnika.«.

6. člen
V 9. členu se v prvem in tretjem odstavku črta beseda 

»stalnih«.

7. člen
V 10. členu se na koncu tretje alinee prvega odstavka 

pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»– programi za izpopolnjevanje, namenjeni strokovnim 

delavcem na področju izobraževanja odraslih, ki jih sprejme 
minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za 
izobraževanje odraslih.«.

Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se 
glasijo:

»Izvajalci programov iz prve alinee prejšnjega odstavka 
so visokošolski zavodi, ki so programe pripravili in sprejeli v 
skladu s predpisi s področja visokega šolstva.

Izvajalci programov iz druge alinee prvega odstavka tega 
člena so izvajalci, ki so vpisani v razvid izvajalcev javno ve-
ljavnih programov vzgoje in izobraževanja za izvajanje teh 
programov.

Izvajalec programa iz tretje alinee prvega odstavka tega 
člena je Šola za ravnatelje v skladu z zakonom, ki ureja orga-
nizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«.

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odsta-
vek, ki se glasita:

»Izvajalce programov iz četrte alinee prvega odstavka 
tega člena določi minister na predlog Strokovnega sveta za 
izobraževanje odraslih.

Ministrstvo za vsako šolsko leto pozove izvajalce k iz-
vedbi programov za izpopolnjevanje izobrazbe ter predloži-
tvi predloga števila izvedb posameznih programov in cene 
posamezne izvedbe s prikazom izračuna cene. Na podlagi 
prejetih predlogov minister na predlog programskega sveta 
izvajalcem izda sklep o naročilu programov, s katerim za 
vsako šolsko leto določi število izvedb in ceno posamezne 
izvedbe programov.«.

8. člen
V 11. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse.«.
Četrta alinea se črta, dosedanja peta alinea pa postane 

četrta alinea.

9. člen
V 13. členu se v sedmem odstavku prvega stavka beseda 

»Minister« nadomesti z besedo »Ministrstvo«, v drugem stavku 
se beseda »ponudb« nadomesti z besedo »predlogov« in za 
besedo »minister« doda besedilo »na predlog programskega 
sveta«.

10. člen
V 15. členu se v prvem odstavku besedi »Programski 

svet« nadomestita z besedo »Ministrstvo« in črta besedilo 
»vsaki dve leti«.

V drugem odstavku se besedilo »v naslednjih dveh šolskih 
letih« nadomesti z besedilom »v naslednjem šolskem letu«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»Poziv mora vsebovati:
– navedbo zahtevane vsebine popolnega predloga in me-

ril za sprejem predloga programa, kar določi programski svet,
– rok za predložitev predloga v fizični in elektronski 

obliki,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o uvrstitvi 

programa v nabor objavljenih programov.«.
Ob koncu dosedanjega tretjega odstavka, ki postane četrti 

odstavek, se pred piko doda besedilo »in s pozivom zahtevano 
vsebino popolnega predloga«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:
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»Po pregledu predlogov, ki so prispeli v roku in v zahte-
vanih oblikah, programski svet izloči predloge, ki ne ustreza-
jo zahtevam glede vsebine popolnega predloga, oziroma ne 
izpolnjujejo vseh meril za sprejem. Predloge posodobitvenih 
programov, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu, 
programski svet predloži v potrditev ministru. Ob sprejemu 
programov minister na predlog programskega sveta izmed 
predlagateljev programov iz prvega odstavka tega člena s 
sklepom določi izvajalce programov, število izvedb programov 
in ceno posamezne izvedbe.«

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek.

11. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen
(dodatna naročila programov)

Če se med šolskim letom izkažejo potrebe po naročilu 
programov za izpopolnjevanje izobrazbe, predpisanih progra-
mov ali posodobitvenih programov, ki niso bili objavljeni v 
roku, določenem v 25. členu tega pravilnika, lahko minister na 
predlog programskega sveta izjemoma izda sklep o dodatnem 
naročilu programov. S sklepom določi izvajalce, programe, 
število izvedb programov in ceno posamezne izvedbe.«.

12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse)
Programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse so 

programi, ki izhajajo neposredno iz potreb vzgojno-izobraže-
valnega dela in so namenjeni usposabljanju za profesionalno 
usmerjanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanju 
njegove učinkovitosti.

Programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse se lah-
ko izvajajo kot sestavni del razvojno-raziskovalnih projektov.

Programski svet opredeli potrebe po programih za razvoj 
vzgojno-izobraževalne prakse in predlaga ministru teme za 
objavo javnega razpisa.

Minister na predlog programskega sveta objavi javni raz-
pis. Na javni razpis se lahko prijavi vsaka pravna in fizična 
oseba, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejav-
nosti.«.

13. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(zbiranje tem)

Programski svet vsaki dve leti najkasneje do konca de-
cembra tekočega leta oblikuje nabor tem, za katere ocenjuje, 
da so za obdobje naslednjih dveh šolskih let prioritetne na 
področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Nato pozove 
v Republiki Sloveniji registrirane zveze, skupnosti in druga 
stanovska združenja ravnateljev oziroma direktorjev ali vodij 
izobraževanja odraslih, ki delujejo za področje celotne države, 
in reprezentativne sindikate, ki so organizirani v dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, k posredovanju 
mnenj in dodatnih predlogov k predlaganemu naboru tem za 
programe iz prejšnjega člena.

Programski svet zbere mnenja in predloge in po potrebi 
dopolni oziroma spremeni predlagani nabor tem ter jih predlaga 
ministru v potrditev.«.

14. člen
V 18. členu se v drugem odstavku črtata besedilo »vsaka 

tri leta« in drugi stavek.

Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

15. člen
V 19. členu se v drugem odstavku na koncu četrte 

alinee pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se 
glasi:

»– obdobje, v katerem se bodo izvajali izbrani progra-
mi«.

16. člen
V 20. členu se v drugem odstavku za tretjo alineo doda 

nova alinea, ki se glasi:
»– okvirno višino razpoložljivih sredstev, če se ta do-

deljujejo,«.
Na koncu dosedanje desete alinee se pika nadomesti 

z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»– kraj, čas in osebo, ki daje informacije o izvedbi 

razpisa«.

17. člen
V 23. členu se v prvem stavku prvega odstavka pred 

besedo »sklepom« doda beseda »skupnim«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelje programov, za katere programski svet 

ugotovi, da ne ustrezajo razpisanim merilom oziroma ne 
izpolnjujejo drugih pogojev iz javnega razpisa, ministrstvo 
obvesti s sklepom, v katerem navede razloge za svojo od-
ločitev.«.

18. člen
V 26. členu se črta drugi odstavek.

19. člen
V 29. členu se tretja alinea drugega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravi vse obveznosti iz programa in je bilo ugoto-

vljeno, da so cilji programa skladni s cilji, določenimi v 2. čle-
nu tega pravilnika ter so izpolnjeni ostali pogoji, določeni s 
tem pravilnikom«.

20. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
(vloga za verifikacijo programov)

Vlogo za verifikacijo programa lahko vloži udeleženec 
ali izvajalec programa.

Vloga za verifikacijo programov mora vsebovati:
– potrdilo o udeležbi oziroma seznam udeležencev pro-

grama,
– predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem 

številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in meto-
dami dela,

– dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu, 
ki se izkazuje s poročilom udeleženca oziroma izvajalca o 
vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, na-
činu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih upora-
be pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu,

– izjavo udeleženca oziroma izvajalca programa, da 
je seznanjen z določbo osmega odstavka 38. člena tega 
pravilnika.

Za postopek verifikacije programa se uporabljajo določ-
be zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«.

21. člen
V 30. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Točke v skladu s tem pravilnikom lahko pridobi pro-

gram, ki traja najmanj 8 ur.«.
Dosedanji odstavek postane drugi odstavek.
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22. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

»32.a člen
(točkovanje daljših programov)

Način točkovanja programov, ki so daljši od 24 ur, na 
predlog programskega sveta določi minister s sklepom.«.

23. člen
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Programski svet predlaga delež sofinanciranja progra-

mov za izpopolnjevanje izobrazbe v skladu z izkazanimi po-
trebami po strokovnih delavcih s tovrstno izobrazbo.«.

Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti 

odstavek.

24. člen
V 34. členu se za šesto alineo doda nova alinea, ki se 

glasi:
»– zahtevo po poročanju o porabi sredstev oziroma 

zaključno poročilo,«.

25. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:

»35. člen
(kritje stroškov za izobraževanje v ostalih programih)

Stroške za izobraževanje v programih za profesionalni 
razvoj, programih za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse in 
tematskih konferencah praviloma v celoti krijejo javni vrtci in 
šole iz sredstev, ki jih v skladu z normativi in standardi preje-
majo za materialne stroške. Na predlog programskega sveta 
lahko minister sprejme sklep, da se tudi ti programi sofinan-
cirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih 
za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih de-
lavcev v vzgoji in izobraževanju oziroma iz drugih namenskih 
sredstev.«.

26. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta sedma alinea.
V drugem odstavku se za besedo »pete« vejica nadome-

sti z besedo »in«, črtata pa se besedi »in sedme«.
V tretjem odstavku se beseda »sedme« nadomesti z 

besedo »šeste«.

27. člen
V 38. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Potrdilo iz šeste alinee prvega odstavka 36. člena tega 

pravilnika izdajajo tudi izvajalci drugih programov, navedeni v 
petem odstavku 3. člena tega pravilnika, in sicer:

– za tematske konference ravnatelj vrtca oziroma šole,
– za izobraževanje v mrežah organizator mreže,
– za verificiran program izvajalec programa na podlagi 

odločbe ministrstva.«.
V sedmem odstavku se beseda »osme« nadomesti z 

besedo »sedme«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec ne sme strokovnemu delavcu za isti program 

izdati hkrati potrdila iz šeste in sedme alinee prvega odstavka 
36. člena tega pravilnika.«.

28. člen
V 39. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi 

»(poročanje in evidence)«.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci, ki izvajajo programe nadaljnjega izobraže-

vanja in usposabljanja, navedeni v 3. členu tega pravilnika, 

morajo poročati ministrstvu o izvedenih programih, udeležen-
cem izdati potrdila o opravljenem programu in voditi lastno 
evidenco o izdanih potrdilih.«

Dosedanji odstavek postane drugi odstavek.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

29. člen
Pri napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 

nazive se kot programi strokovnega spopolnjevanja upošteva-
jo programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-115/2006
Ljubljana, dne 7. marca 2007
EVA 2006-3311-0014

dr. Milan Zver l.r.
Minister 

za šolstvo in šport

1360. Sklep o veljavnosti sedmega in osmega 
dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 31/06) izdaja minister za zdravje

S K L E P
o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k peti 

izdaji Evropske farmakopeje

1
V skladu z »Resolucijo AP-CSP (06) 2«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni spo-
razum) (CD-P-SP) dne 29. marca 2006, začne 1. aprila 2007 
v Republiki Sloveniji veljati sedmi dodatek (Supplement 5.7) k 
peti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia 
Fifth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost 
zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri 
Svetu Evrope v Strasbourgu.

2
V skladu z »Resolucijo AP-CSP (06) 3«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni 
sporazum) (CD-P-SP) dne 29. marca 2006, začne 1. julija 2007 
v Republiki Sloveniji veljati osmi dodatek (Supplement 5.8) k 
peti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia 
Fifth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost 
zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri 
Svetu Evrope v Strasbourgu.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00-2/2007
Ljubljana, dne 19. marca 2007
EVA 2007-2711-0033

Andrej Bručan l.r.
Minister

za zdravje
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OBČINE
BOHINJ

1361. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta, nadzornega odbora in članov drugih 
občinskih odborov, komisij in drugih delovnih 
teles ter o povračilu stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni ve-
stnik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03, 1/07) ter v skladu s 100.b 
členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 
– UPB1) je Občinski svet Občine Bohinj na 1. izredni seji dne 
19. marca 2007 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 

članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora in članov drugih občinskih 

odborov, komisij in drugih delovnih teles  
ter o povračilu stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade 

članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občin-
skih odborov in komisij in drugih delovnih teles, višino in način 
določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.

2. člen
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funk-

cionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo 
tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev 
in sistem plač v javnem sektorju, v kolikor Zakon o lokalni sa-
moupravi ne določa drugače.

(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci-
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma 
do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso čla-
ni občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo 
nagrade za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami 
tega pravilnika.

3. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane 

komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega 
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom 
štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih 
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski 
svet ali župan.

(2) Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena 
delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.

(3) Osebam, ki vodijo organe iz delovna telesa iz prvega 
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem 
znesku.

II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

4. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani 

občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal 

poklicno.

(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-
pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z župa-
nom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

5. člen
(1) Za opravljanje funkcije župana Občine Bohinj, ki sodi 

v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je s pred-
pisom, ki določa plače funkcionarjev določen 51. plačni razred. 
Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo do-
bil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za 
delovno dobo.

6. člen
(1) Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki 

določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva 
obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanja funkcije podžu-
pana, je določen plačni razred v razponu od 36 do 43.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripa-
da 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 
Dodatek za delovno dobo pripada le podžupanu, ki opravlja 
funkcijo poklicno.

7. člen
Z zakonom določen najvišji dovoljeni obseg sredstev, 

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije člana občinskega sveta je podlaga za ugo-
tovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih 
se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta ter sejnine 
oziroma nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki 
niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter 
drugih organov, odborov in komisij Občine Bohinj.

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

8. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta 

je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji 
delovnega telesa občinskega sveta.

(2) Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delov-
nih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana.

(3) V okviru določil prejšnjih dveh odstavkov se članu 
občinskega sveta določi plačilo za posamezni mesec glede na 
delo, ki so ga opravili, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi 
odsotnosti župana in podžupana v višini 120 € neto,

– udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v 
višini 100 € neto,

– predsedovaje seji delovnega telesa občinskega sveta 
v višini 60 € neto,

– udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je v 
višini 40 € neto.

9. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju izda komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. 
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem 
delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD

10. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 

občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru ob-
činskega sveta pripada nagrada.
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(2) Nagrada za posamezno sejo znaša 40 € neto in se 
določi z odločbo, ki jo izda komisija iz 9. člena tega pravilnika.

(3) Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača 
za posamezno udeležbo na seji. Mesečno izplačilo se opravi 
na podlagi evidence o opravljenem delu članov delovnih teles, 
ki jo vodi občinska uprava.

11. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico 

do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer:
– za vodenje seje v višini 120 € neto,
– udeležba na seji 100 € neto,
– izvedba nadzora po programu dela ali sklepu nadzor-

nega odbora za manj zahteven nadzor v višini 110 € neto, za 
zahteven nadzor 150 € neto in za zelo zahteven nadzor v višini 
190 € neto.

(2) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora 
se izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi 
občinska uprava.

V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, na-

domestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te 
pravice.

(2) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov 
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije 
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko 
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje 
izven območja Občine Bohinj.

(3) Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje.

(4) Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

(5) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov 
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenoče-
vanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s 
predpisi.

13. člen
(1) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski 

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. V koliko gre 

za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske 
uprave ali podžupan.

VI. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles 
in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu se tem pravil-
nikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

15. člen
(1) Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli 

mesec najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu.
(2) Prejemki iz 12. člena tega pravilnika se izplačajo v 

petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

16. člen
(1) Plača župana in podžupana se usklajuje skladno s 

spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni ra-
zred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za 
negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom 
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

(2) Plače članov občinskega sveta in nagrade članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov 

drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles, ki so 
določene v točno določenem znesku se ne usklajujejo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače članom občinskega sveta in nagrade članom delov-

nih teles se v skladu s tem pravilnikom obračunajo in izplačajo od 
dneva nastopa funkcije oziroma imenovanja v delovno telo.

18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilu stroškov (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/99, 
2/03 in 5/05).

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 100-8/2007-3
Bohinjska Bistrica, dne 19. marca 2007

Župan
Občine Bohinj

Franc Kramar l.r.

BREŽICE

1362. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz 
sredstev proračuna Občine Brežice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, (ZLS 
UPB1 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05 
– odločbe US), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92, 56/92 – popravek, 42/94 – odločba US RS, 
1/99 – ZNIDC, 41/99, 36/00 – ZPDZC, 54/00 – ZUOPP, 26/01, 
110/02 – ZIRD, 2/04 in 7/04 – popravek) ter 16. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) je Ob-
činski svet Občine Brežice na 4. seji dne 12. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev 

proračuna Občine Brežice

I. UVOD

1. člen
S tem odlokom se določijo vrste socialno varstvenih po-

moči, upravičenci, merila in postopki dodeljevanja in izplačeva-
nja socialno varstvenih pomoči v Občini Brežice.

2. člen
Sredstva za socialno varstvene pomoči se zagotavljajo v 

proračunu Občine Brežice.

II. VRSTE SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI

3. člen
Vrste socialno varstvenih pomoči iz sredstev proračuna 

Občine Brežice so:
1. Enkratne denarne socialne pomoči, ki so namenjen za:
– nakup šolskih potrebščin,
– nakup ozimnice in kurjave,
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– za doplačilo šole v naravi,
– za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne so-

cialne ogroženosti.
2. Denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki je namenjena 

za:
– pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

III. UPRAVIČENCI DO SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI

4. člen
Upravičenci do socialno varstvenih pomoči so lahko dr-

žavljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Brežice ter tujci, ki imajo dovoljenje za stal-
no prebivanje v Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Občini 
Brežice ter izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:

1. upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči 
so:

– občani Občine Brežice, ki nimajo zadostnih sredstev 
za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev 
sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali 
zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, de-
narnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih 
s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih 
nihče ni dolžan preživljati,

– prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih o 
socialnem varstvu,

– posamezniki in družine, ki se na podlagi spleta ne-
ugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v 
družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v položaju, ko ne 
morejo poravnati najnujnejših obveznosti,

– ostali, kadar se na podlagi drugih dejstev in okoliščin 
ugotovi utemeljenost  do pomoči.

2. pravico do pomoči ob rojstvu otroka imajo starši otro-
ka, v primeru, kadar sta eden od staršev in novorojeni otrok 
državljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje 
za stalno prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otro-
ka stalno prebivališče v Občini Brežice.

V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do 
pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem 
iz prvega odstavka tega člena.

V primeru, da otrok ne živi pri starših, imajo pravico 
uveljaviti pomoč rejniki oziroma tisti, ki je prevzel skrb za 
otroka in ima stalno bivališče v Občini Brežice.

IV. MERILA

5. člen
1. Enkratna denarna socialna pomoč:
Kriterij za določitev višine enkratne denarne socialne 

pomoči je minimalni dohodek posameznika oziroma družine, 
katerega višina se določi po merilih zakonodaje s področja 
socialnega varstva. Enkratna denarna socialna pomoč se 
določi po merilih zakonodaje s področja socialnega var-
stva.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka je socialno 
denarno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske 
mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v 
družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, 
elementarnih nesreč, požara ali smrti hranitelja, ter drugih 
izjemnih okoliščin.

2. Pomoč ob rojstvu otroka:
Kriterij za dodelitev pomoči ob rojstvu novorojenega otro-

ka je stalno prebivališče na območju Občine Brežice. Do pomo-
či ni upravičen posameznik, ki ima stalno prebivališče v Občini 
Brežice in je že prejel pomoč za podobne namene v občini, v 
kateri je imel stalno prebivališče ob rojstvu otroka.

6. člen
Posamezni upravičenec ali družina lahko prejme v ko-

ledarskem letu pomoč le enkrat, razen v izjemnih primerih 
(elementarne nesreče …).

Pri odločanju o višini enkratne denarne socialne po-
moči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje 
upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v 
proračunu občine.

Višina pomoči ob rojstvu novorojenega otroka se s 
sklepom določi po sprejemu proračuna za posamezno ko-
ledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve 
proračuna za naslednje koledarsko leto. Višino s sklepom 
določi župan glede na zagotovljena sredstva v proračunu 
za tekoče leto.

V. POSTOPKI

7. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve en-

kratne denarne socialne pomoči in pomoči ob rojstvu otroka 
na 1. stopnji vodi in o njiju odloča Center za socialno delo 
Brežice.

Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne po-
moči in denarne pomoči ob rojstvu otroka se uvede na zah-
tevo upravičenca. Vloga se poda na obrazcih, ki sta priloga 
tega odloka. O upravičenosti in višini pomoči odloči Center za 
socialno delo Brežice z odločbo v roku 30 dni od prejema vlo-
ge. Zoper odločbo Centra za socialno delo Brežice je možna 
pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe. O pritožbi 
zoper odločbo odloča župan.

Starši lahko uveljavijo pravico do pomoči ob rojstvu 
otroka najpozneje šest mesecev od dneva rojstva otroka.

8. člen
Denarna socialna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka 

se podeli praviloma v denarni obliki, v funkcionalni pa v pri-
meru, da Center za socialno delo Brežice ugotovi, da bi bila 
primernejša funkcionalna oblika pomoči. Denarna socialna 
pomoč se lahko dodeli tudi drugi osebi ali ustanovi, upošte-
vaje namen pomoči.

9. člen
Za izvajanje tega odloka sklene Občina Brežice s Cen-

trom za socialno delo Brežice pogodbo, s katero se določi 
medsebojne pravice in obveznosti. Center za socialno delo 
lahko prejme nadomestilo za opravljanje te storitve v višini 
največ 5% od mase sredstev, ki je za enkratno denarno 
pomoč in pomoč ob rojstvu otroka zagotovljena v proračunu 
občine za tekoče leto.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena tega 

odloka so upravičenci do denarne pomoči ob rojstvu otroka 
otroci oziroma njihovi starši, če je otrok rojen od vključno 
1. 1. 2007 dalje.

11. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporabljati pa se začne naslednji dan po uveljavitvi 
Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007.

Št. 128-3/2006
Brežice, dne 14. februarja 2007

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE 
SOCIALNE POMO I

Vlagatelj(ica):

Ime in priimek_____________________________________________________________ 

EMŠO

Dav na številka 

stalno prebivališ e :_________________________________________________________ 

za asno prebivališ e:________________________________________________________

stalno prebivališ e
zakonca oz. partnerja:________________________________________________________ 

za asno prebivališ e
zakonca oz. partnerja:________________________________________________________ 

Številka osebnega ra una:

ki je odprt pri (naziv banke ali hranilnice)_______________________________________ 

poslovna enota______________________________________________________________ 

Uveljavljam enkratno denarno socialno pomo  za (namen)_________________________: 

Kratka obrazložitev: 

Datum:                                                                                              Podpis vlagatelja(ice):

Priloga
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VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMO I OB
ROJSTVU OTROKA 

Vlagatelj(ica):

 o e mati zakoniti zastopnik________________________________________ 

EMŠO

Dav na številka 

stalno prebivališ e :_________________________________________________________ 

za asno prebivališ e:________________________________________________________

stalno prebivališ e
zakonca oz. partnerja:________________________________________________________ 

za asno prebivališ e
zakonca oz. partnerja:________________________________________________________ 

Številka osebnega ra una:

ki je odprt pri (naziv banke ali hranilnice)_______________________________________ 

poslovna enota______________________________________________________________ 

Uveljavljam enkratno denarno pomo  za otroka: 

priimek in ime:______________________________

datum rojstva:_______________________________ 

stalno prebivališ e:___________________________________________________________

za asno prebivališ e:_________________________________________________________

Datum:                                                                                              Podpis vlagatelja(ice): 
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1363. Sklep o določitvi cen storitev za programe v 
vrtcih Občine Brežice

Na podlagi 28. in 31 člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB2 
– uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), tretje-
ga odstavka 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05), in 16. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) je Občinski svet Občine 
Brežice dne 12. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitev za programe v vrtcih 

Občine Brežice

1.
Potrdijo se naslednje cene storitev programov:

 EUR

Celodnevni I. starostna skupina 401,46

Celodnevni kombinirani 350,10

Celodnevni II. starostna skupina homogeni 287,79 

Celodnevni II. starostna skupina heterogeni 346,59

Poldnevni 278,38

Razvojni oddelek 346,73 

2.
Za plačilo razlike med prispevkom staršev in dejanskimi 

stroški programov v vrtcih Občine Brežice se v skladu z 28. čle-
nom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03) 
iz proračuna Občine Brežice zagotovijo sredstva za plače in 
prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za 
materialne stroške v skladu z normativi in standardi.

3.
Na podlagi 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikova-

nje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), se vrtcem v Občini Brežice na 
podlagi njihovih zahtevkov zagotavljajo sredstva po posame-
znih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so 
elementi za oblikovanje cen programov.

4.
Na podlagi 16.a člena Pravilnika o metodologiji za obliko-

vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05), se staršem za obdobje največ dveh 
mesecev, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo 
v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. 
Stroški se obračunajo v višini 25% od plačila staršev, določe-
nega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.

5.
Če bo otrok prisoten v vrtcu dlje časa, kot traja posame-

zni program, v katerega je otrok vključen, brez predhodnega 
dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati 
dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 
4,20 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,20 EUR.

6.
Občina Brežice pri določitvi plačila staršev upošteva tudi 

druga dejstva in okoliščine, ki izvirajo iz socialnih razmer, v 
katerih družina živi. Pri presoji socialnih razmer je potrebno 
upoštevati izdatke oziroma prejemke, ki izvirajo iz socialnih 
razmer, v katerih družina živi. Pri presoji socialnih razmer je 
potrebno upoštevati izdatke oziroma bremena, ki zagotavljajo 
izpolnjevanje osnovnih eksistenčnih oziroma bivanjskih potreb 

posamezne družine in pri tem obremenjujejo mesečne dru-
žinske prihodke ter vplivajo na socialni standard družine. Vsa 
ta dejstva in okoliščine pri določitvi plačila staršev na podlagi 
dokazil, ki jih zbere strokovna služba, presoja komisija, ki jo v 
ta namen imenuje župan. Komisija opredeli dejanski socialni 
položaj staršev ter poda predlog za razvrstitev. Na podlagi 
ugotovitev se lahko starša razvrsti največ za en plačilni razred 
višje ali nižje, kot bi mu bilo določeno plačilo brez upoštevanja 
tega sklepa, vendar ne višje kot v 8. plačilni razred in ne nižje 
kot v 1. plačilni razred.

7.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati 
Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 4/06).

Št. 602-737/2006
Brežice, dne 12. marca 2007

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

1364. Odlok o potrditvi zaključnega računa 
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za 
leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF), 13. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 79/99,123/06) in 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 10/98,70/97, 74/98, 70/00, 87/01, 
51/02, 72/02 in 100/05) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list 
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 
na 4. redni seji dne 19. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine 

Gorenja vas - Poljane za leto 2006

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja 

vas - Poljane za leto 2006.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2005 v SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD-
KOV:

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 1.477.226.810

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 595.142.537

70 DAVČNI PRIHODKI  441.306.264

700 Davki na dohodek in dobiček 349.489.872

703 Davki na premoženje 71.516.199

704 Domači davki na blago in storitve 20.300.194
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706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 153.836.273

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 47.771.586

711 Takse in pristojbine 2.405.393

712 Denarne kazni 652.975

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 2.586.579

714 Drugi nedavčni prihodki 100.419.740

72 KAPITALSKI PRIHODKI 132.845.292

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.222.061

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 131.623.231

73 PREJETE DONACIJE 106.306.756

730 Prejete donacije iz domačih virov 106.306.756

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 642.932.225

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 642.932.225

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 1.291.289.674

40 TEKOČI ODHODKI 309.945.084

400 Plače in drugi izdatki zaposleni 63.124.991

401 Prispevki delodajalcev za social-
no varnost 10.542.402

402 Izdatki za blago in storitve 227.733.464

403 Plačila domačih obresti 3.344.228

409 Rezerve 5.200.000

41 TEKOČI TRANSFERI 338.589.863

410 Subvencije 9.096.147

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 235.768.543

412 Transferi neprofitnim organizaci-
jam in ustanovam 30.521.019

413 Drugi tekoči domači transferi 63.204.154

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 614.943.463

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 614.943.463

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.811.264

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 20.249.959

432 Investicijski transferi proračun-
skim uporabnikom 7.561.306

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJ-
KLJAJ) 185.937.137

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI 
DELEŽEV (750+751+752) 5.471.427

V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 37.571.427

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila 5.471.427

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 32.100.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) –32.100.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55	 ODPLAČILA DOLGA 12.574.700

IX. POVEČANJE (ZMANJŠA-
NJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 141.262.437

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII. – VIII.) –12.574.700

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI. + VII. – VIII. – IX = – III.) –185.937.137

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČU-
NIH – 31.12. PRETEKLEGA LETA 305.978.054

D.	 PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 11.255.594,87

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih 
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja 
so sestavni del zaključnega računa proračuna.

3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v 

višini 141.262.437,00 SIT so prenesena v splošni sklad in v 
proračun občine za leto 2007 kot sredstva na računih.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem ra-

čunu proračuna v višini 11.255.594,87 SIT so prenesena v 
rezervni sklad.

5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki 

krajevnih skupnosti.

6. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 410-05/2007-001
Gorenja vas, dne 20. marca 2007

Župan
Občine Gorenja Vas - Poljane

Milan Čadež l.r.
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1365. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - 
Poljane za leto 2007

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 in 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 99. člena Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list 
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 
na 4. redni seji dne 19. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane  

za leto 2007

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorenja vas - Po-

ljane za leto 2007 (v nadaljevanju: odlok) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna, upravljanje in prodaja 
stvarnega in finančnega premoženja, obseg zadolževanja in 
izdanih poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine in 
uporaba odloka v času začasnega financiranja.

II. 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 kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih (v EUR):

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2007 v SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD-
KOV:

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)

9.053.607

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.475.050

70 DAVČNI PRIHODKI 4.579.615

700 Davki na dohodek in dobiček 4.204.137

	 703 Davki na premoženje 314.554

	 704 Domači davki na blago in 
storitve 

60.925

	 706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 895.435

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja

199.094

711 Takse in pristojbine 10.850

712 Denarne kazni 3.881

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

20.865

714 Drugi nedavčni prihodki 660.745

72 KAPITALSKI PRIHODKI 936.873

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

249.779

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

687.094

73 PREJETE DONACIJE 1.026.083

730 Prejete donacije iz domačih 
virov

1.026.083

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.615.601

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

1.615.601

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.729.780 

40 TEKOČI ODHODKI 1.916.167

400 Plače in drugi izdatki zaposleni 313.696

401 Prispevki delodajalcev za social-
no varnost

50.485

402 Izdatki za blago in storitve  1.441.434

403 Plačila domačih obresti 35.053

409 Rezerve 75.499

41 TEKOČI TRANSFERI 1.580.716

410 Subvencije 40.603

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

1.113.318

412 Transferi neprofitnim organizaci-
jam in ustanovam

134.819

413 Drugi tekoči domači transferi 291.976

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.985.599

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

6.985.599

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 247.299

431 Investicijski transferi 134.030

432 Investicijski transferi proračun-
skim uporabnikom

113.269

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)   
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

–1.676.173

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSO-
JIL IN PRODAJA

KAPITALSKI DELEŽEV 
(750+751+752)

16.692

75 Prejeta vračila danih posojil in proda-
ja kapitalskih deležev

16.692

750 Prejeta vračila danih posojil 16.692

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442)

141.879

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

141.879
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440 Dana posojila 16.692

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

125.188

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.)

–125.188

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 625.939

50 ZADOLŽEVANJE 625.939

500 Domače zadolževanje 625.939

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 101.402

55	 ODPLAČILA DOLGA 101.402

IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–1.276.824

X. NETO ZADOLŽEVANJE 524.537

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
PRETEKLEGA LETA

1.276.824

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 iz-
datkov občinskega proračuna. 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 Gorenja vas 
- Poljane.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
– konta.

4. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-

stev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega podro-
čja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se 
smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.

5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, 

da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pri-
tekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.

6. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem 

delu proračuna spremeni pravico porabe za posamezne 
namene med proračunskimi postavkami, vendar največ do 
20% obsega področja sprejetega proračuna;

– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske re-
zervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;

– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do 

višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 
49. člena Zakona o javnih financah;

– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za 
financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% 
zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do 
konca proračunskega leta,

– lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.

7. člen
Višja svetovalka za proračun, finance in računovod-

stvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporab-

nikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana 
ter mu predlaga ustrezne ukrepe;

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamezni-
mi nosilci nalog v mejah planirane porabe;

– med izvrševanjem proračuna lahko odpira konte v 
okviru proračunskih postavk oziroma poveča obseg sredstev 
na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti oziroma so bili ti izdatki predvideni na 
drugih kontih;

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti 
in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

8. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJU, tudi 
naslednji prihodki:

– požarna taksa,
– turistična taksa,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investi-

cije,
– prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega 

omrežja,
– prispevki občanov za ceste,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od smetarine,
– in ostali namenski prihodki po zakonu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 

prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v vi-
šini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega 
načrta in proračuna.

Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij 
in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na kon-
cu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za 
iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.

Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso 
porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za 
isti namen.

9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro-
računa.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske po-
rabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, 
oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mese-
cu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in 
njegovi realizaciji.
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10. 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 letu 2008 za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle 
v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 30% 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 najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativ-
no delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni 
za več kot 30%, 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.

12. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-
kovan po Zakonu o javnih financah.

V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča 
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da 
znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proraču-
na. Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu 
proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upra-
vljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.

Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo:
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 

nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epide-
mije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in

druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in eko-
loške nesreče.

O uporabi proračunske rezerve, na predlog za finance 
pristojnega organa občinske uprave, do višine 80% rezerve 
odloča župan s sklepom. O tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.

13. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splo-
šno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5% 
celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in sicer 
za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje 

ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splo-
šne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu 
proračuna.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča žu-
pan s sklepom o prerazporeditvi sredstev,na predlog pri-
stojnih oddelkov občinske uprave. O tem s pisnimi poročili 
obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko župan dolžniku do višine 840 evrov odpiše ozi-
roma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 	
IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do 
višine 625.939,00 evrov za telovadnico pri OŠ Poljane.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Gorenja vas - Poljane, v letu 2007 ne sme preseči skupne 
višine glavnic 0 evrov.

16. 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 2007 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv 
na upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne 
višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
0 evrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(začasno financiranje v letu 2008)

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas 
- Poljane v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, 
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega finan-
ciranja.

18. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2007 dalje.

Št. 410-04/2007-001
Gorenja vas, dne 20. marca 2007

Župan
Občine Gorenja Vas - Poljane

Milan Čadež l.r.
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1366. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Zala 
Gorenja vas, Vrtcu Sovodenj in Vrtcu Agata 
Poljane

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za pro-
grame v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 
1/98, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03 
in 110/05, 129/06), 20. in 20.a člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta 
Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, 
št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 	
4. redni seji dne 19. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Vrtcu Zala Gorenja 

vas, Vrtcu Sovodenj in Vrtcu Agata Poljane

1. člen
Cene programov v Vrtcu Zala Gorenja vas, Vrtcu Sovo-

denj in Vrtcu Agata Poljane znašajo mesečno na otroka po 
posameznem programu:

Celodnevni 
program

Štirinajstdnevni 
program

– 1. starostna skupina	
(od 1–3 leta): 385,94 € 231,56 €

– 2. starostna skupina 	
(od 3 leta do vstopa v šolo): 276,97 € 166,18 €

– Kombinirani oddelek in 
oddelek 3- do 4-letnih otrok: 313,55 € 188,13 €

2. člen
Cena programa, v katerega je vključen otrok, je osnova 

za plačilo staršev. Cena programa je izračunana na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrt-
cih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05).

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o zvišanju 

cen programov predšolske vzgoje (Vrtec Zala Gorenja vas, 
Vrtec Agata Poljane in Vrtec Sovodenj), št. 007-602-2/06 z 
dne 27. 1. 2006.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2007.

Št. 605-06/2007-001
Gorenja vas, dne 19. marca 2007

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

GROSUPLJE

1367. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za 
zadrževalnik Bičje – Grosuplje

Na podlagi 27. do 34. in 77. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 18. člena Statuta 
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski 

svet Občine Grosuplje na 5. redni seji dne 14. februarja 2007 
sprejel

O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za zadrževalnik 

Bičje – Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 3/97, 
58/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 87/04 in 136/04) 
in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročne-
ga plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990 (Uradni list 
SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92, 
38/92, 3/93) sprejme občinski lokacijski načrt za zadrževalnik 
Bičje – Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: občinski lokacijski 
načrt).

(2) Občinski lokacijski načrt je izdelal PA Prostor d.o.o. 
pod številko projekta 1255/04 v januarju 2007.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo ure-
janja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za 
krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih re-
šitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne 
infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranja-
nje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih 
dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, 
odstopanja ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene 
in grafično prikazane v občinskem lokacijskem načrtu, ki je 
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Upravni enoti 
Grosuplje in Občini Grosuplje.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta 
obsega parcele oziroma dele parcel na katerih se izvede-
jo trajni objekti (območje zadrževalnega prostora, območje 
pregradnega nasipa, zaporničnega objekta) in dele parcel 
na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo občin-
skega lokacijskega načrta, po izvedbi le-tega pa se na njih 
vzpostavi prejšnje stanje (območje prestavitev, novogradnje, 
rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture).

(2) Območje zadrževalnika Bičje – Grosuplje (v nadalj-
njem besedilu: zadrževalnik) obsega naslednje parcele oziro-
ma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

k.o. Stranska vas:
557, 558, 566, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 

574, 674, 676, 678, 679, 682/1, 682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 
682/6, 682/7, 682/8, 683/1, 683/2, 683/3, 684/1, 684/2, 684/3, 
684/4, 686, 687/1, 687/2, 688, 689/1, 689/2, 689/3, 689/4, 
689/5, 690, 691, 692, 693, 1016, 1017, 1042/1, 1042/21, 
1042/22, 1042/23, 1042/24, 1042/25, 1042/26, 1042/27, 
1042/28, 1042/29, 1042/30, 1042/31, 1042/32, 1042/33, 
1042/35, 1042/34,

k.o. Sela:
486, 487/1, 490, 491/1, 491/2, 493/1, 493/2, 495/1, 

495/2, 495/3, 495/4, 495/5, 495/6, 495/8, 495/7, 495/9, 
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495/10, 495/11, 496/1, 496/2, 496/4, 497/1, 497/2, 497/3, 
497/4, 497/5, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 
499/8, 500, 506, 510/1, 510/2, 510/3, 511/1, 511/2, 513/1, 
513/2, 515/1, 517/1, 517/2, 519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 521/1, 
531/1, 532/1, 532/2, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 
543/1, 544, 545, 547/2, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554, 
555/1, 555/2, 555/3, 2027/1, 2029/3, 2029/5, 2041/1, 2041/2, 
2041/3, 2042/1, 2042/2, 2042/3, 2042/4, 2042/5, 2042/7, 
2042/8, 2042/9, 2042/10, 2042/13, 2042/14, 2042/6, 511/3,

k.o. Ponova vas:
89, 90, 91, 97, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 

99/6, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 104/1, 
104/2, 104/3, 105, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/3, 112/1, 
112/2, 112/4, 113/1, 113/2, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 126/1, 
126/2, 126/3, 127, 128, 129/1, 131/3, 135/1, 135/2, 135/3, 
135/4, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360/1, 1360/2, 1361/1, 
1361/2, 1362/1, 1362/2, 1390, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 
1399/1, 1399/2, 1399/3, 1431, 1432, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 
1434/2, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1442/1, 1442/2, 
1444/1, 1444/2, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1447, 1448, 1449/1, 
449/2, 1451, 1453/1, 1453/2, 1453/3, 1454/1, 1454/2, 1455/1, 
1457/3, 1458/1, 1458/2, 1458/3, 1458/4, 1458/5, 1459/1, 
1459/2, 1460/1, 1460/2, 1461, 1462, 1463, 1468, 1469, 
1470, 1472, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1474, 1478/1, 1478/2, 
1478/6, 1483/1, 1483/3, 1484/1, 1484/2, 1485/1, 1485/2, 
1485/3, 1486/1, 1486/2, 1487/1, 1487/2, 1487/3, 1487/4, 
1488, 1489, 1490, 1491, 1493, 1492, 1494, 1495/1, 1496/1, 
1497/1, 1497/3, 1498/1, 1499, 1502, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 
1505, 1506, 1508, 1509, 1526/1, 1894, 1895, 1896, 1897, 
1911, 1912, 2143, 2146, 2148, 2192, 2209/1, 2210/1, 2210/2, 
2210/3, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2212, 2213, 2214, 2218, 
2322.

(3) Območje prestavitev, rekonstrukcij, zaščite ali nado-
mestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture obsega naslednje parcele oziroma dele parcel 
po naslednjih katastrskih občinah:

– nizkonapetostni električni kablovod:
k.o. Sela: 548, 74.

4. člen
(funkcije ureditvenega območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje zadrževanja visokih voda (v nadaljevanju: 

zadrževalni prostor),
– območje pregradnega nasipa z vsemi objekti in ure-

ditvami,
– območje ureditve robnega prostora; kmetijskih in dru-

gih kontaktnih območij,
– območja ureditve obstoječih jarkov,
– območja prestavitev in ureditev energetskih objektov 

in naprav,
– območja ureditev poti,
– območje okoljevarstvenih ukrepov.

5. člen
(varstvo lastnikov zemljišč)

Občina je dolžna zagotoviti primerno nadomestilo za 
škodo na pridelku in za poslabšanje kakovosti zemljišč zaradi 
poplav, katere bi nastale na zadrževalnem prostoru zaradi 
delovanja zadrževalnika.

III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA

6. člen
(osnovne usmeritve)

(1) Območje zadrževalnika obsega 118,9 ha.
(2) Pregradni nasip je lociran, na severnem območju 

zadrževalnega prostora, južno od naselja Sela pri Šmarju, 

pravokotno na dolino potoka Bičje. Nasip se širi na vodno in 
na zračno stran. Skupna dolžina nasipa je 322 m.

(3) Oblika pregradnega nasipa je trapeznega profila z 
naklonom brežine 1:3,2 in širino krone nasipa 6 m, vrh nasipa 
na koti 332,0. Na zračni in vodni strani nasipa je na koti 330,0 
berma širine 2,5 m.

(4) Tesnitev temeljnih tal pod nasipom ni potrebna, zaradi 
majhne prepustnosti.

7. člen
(elementi pregradnega nasipa)

(1) Na celotnem odseku je niveleta krone nasipa okvirno 
0,90 m nad Q100 poplavne vode od tega je 82 cm varnostna 
višina, 8 cm pa predstavljajo pričakovani posedki nasipa. 
Največja višina nasipa nad terenom je 4,0 m. Po vrhu nasipa 
je speljana utrjena pot v širini 3 m.

(2) Varnostni preliv je na koti 331,30, 20 cm nad koto 
Q1000, kot »zelen« profil preko zavarovanja s kamnom.

(3) Zapornični objekt s svetlo odprtino prepusta pod na-
sipom in zapornico 5,0 m x 3,0 m. Na vtoku v prepust so pred-
videne grobe grablje, na iztoku pa podslapje in priključek na 
regulacijski profil potoka Bičje. Plato zapornice je 1,0 m nad 
vrhom nasipa na koti 333,0, dostopen preko jeklenih stopnic. 
Na platoju je lesen objekt okvirnih dimenzij 2,5 m x 3,5 m za 
upravljanje zapornice.

8. člen
(odvodnja in vodne ureditve)

(1) Na nizvodni strani je v nožici pregradnega nasipa ja-
rek v skupni dolžin okvirno 310 m, od km 0+010 do km 0+321, 
speljan v potok Bičje.

(2) Na vtočni strani pregradnega nasipa se izvede:
– prestavitev potoka Bičje v dolžini okvirno 80 m,
– prestavitev obrobnega jarka v dolžini okvirno 70 m, z 

možnostjo praznjenja zadrževalnega bazena.
(3) S cevnim prepustom profila 60 cm v pregradnem 

nasipu se zagotovi povezava obrobnega jarka na obeh stra-
neh nasipa.

(4) Po končani gradnji se zagotovi čiščenje vodnih jar-
kov, posek zarasti in odstranitev naplavin stalnih vodotokov na 
celotnem območju občinskega lokacijskega načrta.

9. člen
(dostopna pot in ostale ureditve)

(1) Investitor v času gradnje in v času obratovanja zago-
tovi dostop do vseh objektov in zemljišč. V primeru, da se med 
in po končani gradnji na terenu pokaže potreba po dostopu 
do objektov ali zemljišč, investitor ponovno preveri takšno 
potrebo in zagotovi dodaten dostop.

(2) Za dostop na pregradni nasip je načrtovana na vzho-
dni strani zadrževalnega bazena dostopna pot na koti 332,0 v 
okvirni dolžini 432 m in širine 3,5 m v makadamski izvedbi.

(3) Investitor zagotovi utrditev obstoječe javne poti Brez-
je pri Grosupljem–Sela pri Šmarju.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO IN 
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

10. člen
(oblikovanje pregradnega nasipa in robnega območja)

(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za iz-
gradnjo zadrževalnika vsebuje načrt krajinske arhitekture. 
Načrt vsebuje oblikovalske rešitve v zvezi z urejanjem in 
ozelenjevanjem površin v kontaktnem prostoru, rešitve v zvezi 
z urejanjem in oblikovanjem vodotokov in jarkov. Projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za zadrževalnik upošteva 
naslednje pogoje za krajinsko oblikovanje:

– oblika pregradnega nasipa se izvede v trapeznem pro-
filu z naklonom 1:3,2 z največjo višino nasipa 4,0 m,
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– zaključki nasipa v stiku s krono nasipa in nožico na-
sipa se izvedejo z mehkimi linijami,

– ob oblikovanju elementov nasipa in robnega območja 
je potrebno upoštevati elemente krajinskih vzorcev, ki jih 
zasledimo na območju obdelave.

(2) Poleg oblikovanja samega pregradnega nasipa so 
načrtovane tudi naslednje ureditve:

– prehod nasipa v obstoječi teren se uredi v mehkih 
prehodih,

– zasaditve zračne in vodne strani nasipa.
(3) Odseke obstoječih poti in drugih rab, ki po sanaciji 

in izgradnji pregradnega nasipa in drugih ureditev ostanejo 
brez funkcije, se rekultivira v skladu z rabo sosednjih ze-
mljišč.

(4) Med izgradnjo pregradnega nasipa in drugih uredi-
tev se vegetacijo odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. 
Nove zasaditve v največji možni meri upoštevajo vzorec 
naravne in kulturne krajine, vrstno sestavo in značilne oblike 
vegetacije na območju obdelave.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE

11. člen
(skupne določbe)

(1) Zaradi gradnje pregradnega nasipa se prestavi, 
zamenja oziroma zaščiti komunalne, energetske in tele-
komunikacijske objekte, naprave in napeljave in objekte. 
Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in teleko-
munikacijskih objektov, naprav in objektov morata potekati 
v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh 
objektov in naprav, ki se nahajajo v obvezni prilogi občinske-
ga lokacijskega načrta (grafična priloga list št. 3.6 do 3.9), in 
sicer če niso v nasprotju s tem odlokom.

(2) Na območju občinskega lokacijskega načrta so 
dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infra-
strukturnih objektov. Posegi na območju ne smejo ovirati 
gradnje, delovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture. Za 
vse posege na območju občinskega lokacijskega načrta se 
pridobi soglasje lastnika objekta.

12. člen
(vodovod)

Na območju zadrževalnika in pregradnega nasipa ni 
objektov in naprav za preskrbo s pitno vodo.

13. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju zadrževalnika in pregradnega nasipa ni 
lociranih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpa-
dnih in padavinskih vod.

(2) Območje zadrževalnika in pregradnega nasipa ni v 
območju S kanala.

14. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Na območju zadrževalnika se izvedejo naslednje uredi-
tve na elektroenergetskem omrežju in objektih:

– nadomestitev obstoječega oporišča SM51, 2 x 110 kV 
DV Beričevo–Grosuplje, z novima oporiščema SM51A in 
SM51B izven območja gladine 100-letne visoke vode,

– nadomestitev obstoječega zračnega voda 20 kV DV 
Grosuplje–Beričevo v območju pregradnega nasipa z ze-
meljskim kablom v okvirni dolžini 280 m,

– nov nizkonapetostni kablovod do zaporničnega objek-
ta v okvirni dolžini 200 m.

15. člen
(omrežje zvez)

Na območju zadrževalnika in pregradnega nasipa ni 
telekomunikacijskega omrežja

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER 

TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

16. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na ekološko pomembnem območju in območju Na-
tura je dovoljeno izvajati le dejavnosti, ki ne poslabšajo 
obstoječih razmer. Za vse nove dejavnosti je potrebno pred-
hodno izdelati študijo ranljivosti naravnega okolja (neposre-
dni in posredni vpliv na floro, favno in naravne vrednote). 
Na ekološko pomembnem območju in območju Natura naj 
se izvaja le tista dela, ki ne bodo neposredno ali posredno 
povzročala izsuševanje.

(2) Pri izgradnji pregradnega nasipa se zagotovi obča-
sen biološki naravovarstveni nadzor, ki ga bo izvajal nara-
vovarstveno usposobljen biolog.

(3) V času gradnje se gradbišče omeji tako, da ne bo 
dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki, dodatne 
transportne poti in deponije materiala za gradnjo), zato se 
izdela načrt organizacije gradbišča. V času gradnje se v 
največji možni meri ohrani obstoječo vegetacijo, gradnjo 
prilagodi življenjskim ciklom rastlin in živali. V naravno okolje 
je prepovedano odlagati gradbeni material. Poškodbe, ki 
bodo nastale ob gradnji se sanira, vegetacijo pa ponovno 
zasadi.

17. člen
(habitatni tipi, živalstvo in vegetacija)

(1) Za omejitev vpliva na habitatne tipe z visoko nara-
vovarstveno vrednostjo se v projektu določi čim ožje gradbi-
šče, prav tako se na teh odsekih ne odvija transport, depo-
nira vgradni material ali predvidi parkirišče in obračališče za 
gradbeno mehanizacijo (delovne stroje, kamione).

(2) Obrobni jarek zahodno od nasipa je povezan z 
obrobnim jarkom na vzhodni strani nasipa, izsušitev jarka 
ni dovoljena.

(3) Vsi posegi v strugo potoka Bičje in obrežni pas naj 
se izvajajo izven drstitvene sezone od avgusta do januarja, 
živali pa zavaruje pred negativnimi vplivi v času gradnje (npr. 
kaljenjem, zasipavanjem bivališč itd). V naravno okolje je v 
času gradnje prepovedano odlagati gradbeni material.

(4) Vsaj 14 dni pred začetkom gradnje je potrebno 
obvestiti Ribiško družino Grosuplje o začetku gradnje, da 
izvede izlov rib.

(5) Grablje, vgrajene na zaporničnem objektu, morajo 
biti tope in zaobljene, razmak med zobci pa vsaj 50 cm, da 
je zagotovljen prehod ribam.

(6) Zapornični objekt mora imeti suho polico širine 
40 cm do 60 cm nad gladino srednje visokega pretoka vode 
za prehajanje vidre.

(7) Med gradnjo se ne sme z nobenimi posegi posegati 
v zadrževalni prostor zadrževalnika.

(8) Investitor zagotovi med gradnjo občasen nadzor 
biologa, po končanem posegu pa petletni monitoring ribjih 
populacij in izvedbo enkrat letno popisov ihtiofavne pred in 
za pregradnim nasipom.

18. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Predvidena ureditev zadrževalnika in ureditev ob njem 
ne vpliva na varovane objekte ali območja kulturne dedi-
ščine.
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19. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)

(1) Zagotovi se čim manjše poseganje na kmetijske po-
vršine in ravnanje z rodovitno prstjo skladno z določili 20. čle-
na tega odloka. Na območju, kjer pregradni nasip poteka 
preko kmetijskih površin se te rekultivira in uredi tako, da je 
zagotovljena nadaljnja kmetijska proizvodnja.

(2) V času gradnje in v času obratovanja se zagotovi 
dostop do kmetijskih zemljišč na vodni in zračni strani. Po-
škodovane poljske poti, se po posegu sanirajo.

(3) Na območjih, kjer trasa pregradnega nasipa poteka 
ob kmetijskih pridelovalnih površinah se zagotovi stalno vla-
žnost transportnih in gradbenih površin, s čimer bo zmanjša-
nja zaprašenost kmetijskih kultur v okolici.

20. člen
(tla)

(1) Zgornjo humusno plast se pravilno odgrne, začasno 
in ustrezno deponira ter ponovno uporabi za rekultivacijo 
brežin pregradnega nasipa in ostalih poškodovanih zemljišč. 
Lokacija začasne deponije se opredeli v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izven visokovrednih habitatov.

(2) S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju 
ravna tako, da se bo ohranila njena količina in rodovitnost in 
da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi 
ter do mešanja z manj kakovostno zemljino.

(3) Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost 
v skladu z občinskimi odloki.

(4) Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gra-
dnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj tal. 
Gradbena dela, transport in druge ureditve se izvajajo na 
manj kvalitetnih tleh. S transportnih in gradbenih površin se 
prepreči emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje 
vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico.

(5) Po izgradnji zadrževalnika je treba na površinah v 
območju dvoletnih visokih voda (Q2) omejiti uporabo agroke-
mičnih sredstev.

(6) Investitor zagotovi spremljanje posedanja pregradne-
ga nasipa prvi dve leti mesečno, nato pa v obdobju do petnajst 
let 2- do 4-krat letno. V okviru monitoringa naj se spremlja 
vlažnost zemljine v pregradnem nasipu tedensko prvi dve leti, 
ob visokih vodah dnevno, v obdobju 10 let pa samo v razponu 
dveh dni po obilnih padavinah.

21. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)

(1) Na celotnem ureditvenem območju je treba izvajati 
naslednje ukrepe in izpolnjevati naslednje pogoje:

– gradbena dela v vplivnem območju vodotoka naj se 
izvaja v največji možni meri v sušnem obdobju, gradnja v času 
visokih vod ni možna,

– med gradnjo se morajo preprečiti neposredni posegi 
v strugo vodotoka z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, 
kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge 
sestavine. Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in 
apnenih mešanic v vodo (pranje gradbenih strojev z vodo iz 
reke ni dovoljeno),

– pri gradnji ni dovoljeno uporabljati materialov, ki vse-
bujejo nevarne spojine, urejeno mora biti odvajanje odpadnih 
in izcednih vod,

– transportni in gradbeni stroji, ki se uporabljajo pri gradnji, 
morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Potreben 
je nadzor gradbene mehanizacije in gradbenih materialov,

– za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za 
vodotok škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov je 
treba pripraviti načrt za preprečevanja vdora teh snovi v vodo-
tok in za njihovo odstranitev in onesnaženi material preiskati 
s strani pooblaščene institucije, z namenom, da se opredeli 
pravilen način deponiranja,

– komunalne in padavinske odpadne vode iz premičnih 
naprav je treba pred odvajanjem v vode očistiti skladno s 
predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda,

– v času gradnje pregradnega nasipa se transport izva-
ja po obstoječi kroni nasipa,

– vgrajuje material, ki je brez škodljivih primesi.
(2) V času gradnje je monitoring omejen na spremljanje 

razmer na gradbišču in transportnih poteh, po posegu pa 
se izvaja redni monitoring pretoka preko merilca pretoka in 
opazovanja pregrade ter kakovost vode potoka Bičje na za 
to določenih lokacijah pod vasjo Sela pri Šmarju in pri mostu 
v naselju Brezje.

22. člen
(varstvo zraka)

(1) Zaradi zmanjševanja onesnaževanje zraka s pra-
šnimi emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med 
gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za 
varstvo zraka:

– predpise v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni 
mehanizaciji in transportnih sredstvih,

– primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih 
dovoznih poti na gradbišče,

– predvideti zadostno močenje transportnih poti in od-
kritih površin ob sušnih in vetrovnih dnevih zaradi zmanjša-
nja prašenja,

– predvideti zadostno pranje dostopnih asfaltiranih 
poti,

– preprečevati prašenje odkritih delov posega in grad-
bišča,

– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin 
ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča, sprotno 
rekultivirati območja velikih posegov,

– servisiranje gradbenih strojev in naprav zaradi pre-
prečitve nepotrebnih emisij dizelskih izpuhov.

(2) Za spremljanje vplivov na zrak med gradnjo se 
skladno s predpisi s področja varstva okolja, okoljskega 
poročila in poročila o vplivih na okolje, izvajajo meritve en 
mesec v dobi intenzivne gradnje pregradnega nasipa na za 
to določeni lokaciji ob transportni poti v naselju Brezje pri 
Grosupljem.

23. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Prevozi s tovornimi vozili in gradbena dela na na-
sipu se izvajajo v dnevnem času med 6. in 18. uro, dela, ki 
povzročajo hrup, se ne bodo izvajala ob nedeljah in prazni-
kih.

(2) V času gradnje v neposredni bližini stanovanjskih 
objektov se gradbena mehanizacija ne uporablja sočasno, 
gradnja v bližini stanovanjskih objektov se čim hitreje za-
ključi.

(3) Ker je predvidena gradnja pregradnega nasipa ča-
sovno omejena, lahko izvajalec gradbenih del na osnovi 
zakona o varstvu okolja v povezavi z določili uredbe, ki ureja 
hrup v okolju za čas gradnje pridobi dovoljenje za povečanje 
čezmerne obremenitve območja s hrupom v dnevnem času. 
V takšnih primerih se obvezno pravočasno in primerno ob-
vešča prizadeto prebivalstvo o morebitnih povečanih obre-
menitvah s hrupom.

(4) Prve meritve hrupa se opravijo v času izvajanja naj-
večje intenzivnosti zemeljskih del na lokaciji objekta Sela pri 
Šmarju 23 in na skrajnem severnem delu nasipa.

24. člen
(zaščita pred požarom)

(1) Požarna varnost objektov ob zadrževalniku Bičje–
Grosuplje bo ostala nespremenjena. Ohranijo se obstoječi 
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dovozi za interventna vozila. Obstoječe vodovodno omrežje 
z načrtovano gradnjo ni tangirano, preskrba s požarno vodo 
ne bo okrnjena.

(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega 
okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki se 
nanašajo na varstvo pred požarom, ter druge predpise, ki ure-
jajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav 
ter njihovo uporabo.

25. člen
(odvzemi viškov materiala)

Za gradnjo pregradnega nasipa se 18.228 m3 materiala 
pridobi iz izkopov v Sončnih dvorih, v skladu z dogovorom o 
dobavi materiala za potrebe izgradnje pregradnega nasipa 
v okviru predvidenih presežkov materiala gradnje Sončnih 
dvorov.

26. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
predvideti lokacijo začasne deponije humusa.

(2) S presežki izkopanega prodnatega in humusnega 
materiala ni dovoljeno zasipavati obstoječih depresij in jar-
kov.

(3) Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi od-
padki, glede na možnost ponovne uporabe.

(4) Čiščenje grabelj na zaporničnem objektu in odvoz 
odpadkov na komunalno deponijo.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

27. člen
(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)

Gradnja se bo izvajala v eni etapi.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

28. člen
(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa 
v času obratovanja pregradnega nasipa za področja, ki jih 
določa Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal v septembru 2005, 
Aquarius d.o.o. iz Ljubljane pod št. projekta 10041/2004 in 
Poročilo o vplivih na okolje, ki ga je izdelal, Aquarius d.o.o. iz 
Ljubljane pod št. projekta 1072-05PVO v januarju 2006.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo toč-
ke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to 
mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi 
obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti 
okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (zrak, hrup) 
je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se 
pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sesta-
vine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnuje tako, da 
omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring 
se izvede v skladu s predpisi ter usmeritvami, določenimi v 
okoljskem poročilu in poročilu o vplivih na okolje. Rezultati 
monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dosto-
pnost podatkov.

(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor 
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih pro-

storskih sestavin,
– sprememba rabe prostora in druge ustrezne ukrepe,
– drugi ustrezni ukrepi.

29. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)

(1) Dovoz materiala na odseke ureditve bo po predho-
dno utrjeni kroni obstoječega nasipa. Za potrebe gradbišča se 
uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čimmanj novih 
dovoznih poti. Na določenih odsekih (v območju habitatov z 
visoko naravovarstveno vrednostjo), se zaradi omejitev tran-
sport vrši po poljskih poteh in lokalnih cestah.

(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:
– za transport se določijo obstoječe dovozne poti in 

ceste,
– zagotovi se odvijanje motornega in peš prometa po 

obstoječem prometnem omrežju,
– vse ceste in poti, ki bodo služile transportu pred začet-

kom in med gradnjo, se ustrezno urediti, po končani gradnji 
pa se vse nastale poškodbe sanira,

– zagotovi se nemoteno komunalno oskrbo objektov in 
naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacij-
skih in drugih naprav, v času gradnje se jih zaščiti, vse even-
tualne nove poškodbe sanira in posege uskladi s pristojnimi 
organi in organizacijami,

– v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča 
tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba so-
sednjih objektov in zemljišč in v skladu z veljavnimi prepisi 
se odpravi v najkrajšem možnem času morebitne negativne 
posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja,

– pred pričetkom del se posname obstoječe stanje vseh 
lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče, 
se jih uredi in protiprašno zaščiti,

– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne 
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesna-
ženje okolja in voda,

– na gradbišču ni dovoljeno skladiščenje in pretakanje 
pogonskih goriv za delovno mehanizacijo.

30. člen
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)

(1) Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega 
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:

– zgradi se dostope, ki v občinskem lokacijskem načrtu 
niso opredeljeni, bodo pa utemeljeni v času gradnje,

– nadomesti se komunalne objekte in naprave, ki v na-
črtu niso evidentirani, pa se ugotovi, da so tangirani gradnjo 
pregradnega nasipa in ostalih ureditev,

– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah 
ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so 
posledica gradnje, investitor sanira škodo oziroma plača od-
škodnino,

– urejanje lastninskih razmerij se dokonča pred pričet-
kom gradnje,

– nadomesti, sanira ali povrne se nastalo škodo za vse 
ostale objekte, naprave in ureditve, ki v načrtu niso eviden-
tirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so tangirani z ureditvijo 
zadrževalnika Bičje – Grosuplje,

– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: pra-
šenje, vibracije, hrup itn. in možnih kratkotrajnih prekinitvah 
dobave električne energije.

Po izgradnji zadrževalnika mora vzdrževalec vodotoka 
zagotoviti sanitarno čiščenje le-tega na celotnem območju 
občinskega lokacijskega načrta skladno s programom čišče-
nja vodotokov.

(2) Občina se zavezuje, da bo pri upravljalcu vodotoka 
urgirala za čiščenje vodotoka še pred pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja.

31. člen
(razmejitve in primopredaja)

Investitor poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, 
vodne infrastrukture, komunalnih vodov in drugih naprav, 
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katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripraviti ustrezne 
razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo drugim upra-
vljavcem.

IX. ODSTOPANJA

32. člen
(1) Vse stacionaže in dimenzije pregradnega nasipa, 

ostalih ureditev in objektov ter njihovo obliko, se natančneje 
določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(2) Ob realizaciji občinskega lokacijskega načrta so do-
pustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geome-
hanskih značilnosti vgradnega materiala in drugih razmer 
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, 
vodnega, prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali eko-
nomskega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati pro-
storske in okoljske razmere.

(3) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v na-
sprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in 
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

X. NADZOR

33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo 

za okolje, prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje 
in prostor.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja 

ohranja sedanja raba prostora.

35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu RS.

Št. 35003-1/2004
Grosuplje, dne 14. februarja 2007

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IG

1368. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UP1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Ig dne 
13. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Ig

I.
Za podžupanjo Občine Ig se imenuje Urška Intihar, Iška 

vas 34, 1292 Ig.

II.
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

III.
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opra-

vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
pooblašča.

IV.
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove od-

sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podž-
upanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge za 
katere jo župan pooblasti.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 14. 3. 2007 dalje.

Št. 00702/001/2007-267
Ig, dne 13. marca 2007

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

1369. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Ig dne 
13. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Ig

I.
Za podžupana Občine Ig se imenuje Franc Toni, Ljubljan-

ska cesta 45, 1292 Ig.

II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opra-

vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
pooblašča.

IV.
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.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 14. 3. 2007 dalje.

Št. 00702/003/2007-269
Ig, dne 13. marca 2007

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

1370. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Ig dne 
13. 3. 2007 sprejel
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S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Ig

I.
Za podžupana Občine Ig se imenuje Franc Strle, Iška 

11, 1292 Ig.

II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opra-

vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
pooblašča.

IV.
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.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 14. 3. 2007 dalje.

Št. 00702/002/2007-268
Ig, dne 13. marca 2007

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

KRIŽEVCI

1371. Odlok o oprostitvi plačila občinskih 
prispevkov za družine s tremi ali več otroki

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1) in 15. člena Statuta 
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Ob-
činski svet Občine Križevci na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o oprostitvi plačila občinskih prispevkov  

za družine s tremi ali več otroki

1. člen
S tem odlokom se opredeljujejo pogoji in postopek uvelja-

vljanja oprostitve ter občinske dajatve katerih plačila se opro-
ščajo družine s tremi ali več otroki s stalnim prebivališčem na 
območju Občine Križevci.

2. člen
Oprostitve občinskih prispevkov po tem odloku so v celoti 

upravičene osebe, ki imajo v družini štiri ali več otrok, ki še niso 
dopolnili 18 let oziroma 25 let kolikor se le-ti šolajo.

Polovične oprostitve so upravičene osebe, ki imajo v dru-
žini tri otroke, ki še niso dopolnili 18 let oziroma 25 let, kolikor 
se šolajo.

3. člen
Oprostitev po tem odloku se uveljavlja na podlagi potrdila 

o skupnem gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zade-
ve in potrdila o šolanju za družinske člane starejše od 18 let.

Vloga za oprostitev se vloži pri pristojnem občinskem 
upravnem organu, ki izpelje nadaljnji postopek končne uvelja-
vitve oprostitve.

4. člen
Uveljavitev oprostitve se nanaša na naslednje občinske 

prispevke:
– prispevek za priključitev na javno vodovodno omrežje,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– plačilo sorazmernega deleža stroškov opremljanja 

stavbnega zemljišča.
Oprostitve iz prvega odstavka tega člena veljajo samo v 

primeru gradnje stanovanjskih stavb.

5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o opro-

stitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več 
otroki na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 29/98).

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 352-01-02/07
Križevci, dne 15. marca 2007

Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

1372. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na 
javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci 
ter o višini prispevka za priključitev

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 2. in 149. člena Za-
kon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ZVO-1-UPB1), 
5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kri-
ževci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04), 12. člena Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list 
RS, št. 66/00), 3. in 17. člena Zakon o prekrških (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB-4) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni 
list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci 
na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o pogojih za obvezno priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci  

ter o višini prispevka za priključitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa obvezno priključitev ter višino plačila pri-

spevka za priključitev na javno kanalizacijo v Občini Križevci.

II. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

2. člen
Vsak lastnik objekta mora le-tega priključiti na kanaliza-

cijo, če je ta zgrajena in je dana možnost za priključitev. Pri-
ključek se mora izvesti takrat, kadar je komunalni vod oddaljen 
manj kot 100 metrov od objekta in je pretočnost tega voda 
zadostna za povečano obremenitev zaradi novega priključka. 
Mnenje o pretočnosti poda na zahtevo občinskega upravnega 
organa upravljavec kanalizacije.

Izdelava navezave na sistem javne kanalizacije zajema 
montažna dela za izdelavo vtoka v jašek z vsem potrebnim 
materialom (cev, tesnilo ipd.) v dolžini 1,0 m od jaška in ga 
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izvede upravljavec kanalizacijskega omrežja na stroške Občine 
Križevci.

Uporabnik je dolžan izvesti vse izkope do jaška s po-
krovom do stanovanjskega objekta na svoji parceli in zgraditi 
lastni priključek s svojim materialom in delom 1,0 m od jaška 
do stanovanjskega objekta, v skladu z navodili upravljavca 
kanalizacijskega sistema.

Novi objekti se morajo na kanalizacijo priključiti pred vse-
litvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja, stari objekti 
pa takoj oziroma v roku šestih mesecev, ko je dana možnost 
za priključitev.

3. člen
Izjemoma se lahko lastnika objekta oprosti plačila pri-

spevka, če je priključitev tehnično nerešljiva glede na obstoječe 
omrežje. O oprostitvi odloča občinski upravni organ na podlagi 
vloge lastnika objekta in mnenja upravljavca.

III. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO 
KANALIZACIJO

4. člen
Prispevek za priključitev na novo javno kanalizacijsko 

omrežje v Občini Križevci, ki jo morajo plačati vsi bodoči upo-
rabniki znaša za:

a) gospodinjstva 1.300 EUR

b) gospodinjstva – lastniki stanovanj v sta-
novanjskih blokih 900 EUR

c) gospodarski subjekti do 5 zaposlenih 1.300 EUR

d) gospodarski subjekt od 6 do 20 zapo-
slenih 2.100 EUR

e) gospodarski subjekti nad 21 zaposlenih 3.000 EUR

f) drugi subjekti, javni in zasebni zavodi s 
celodnevnim oskrbovanjem varovancev 300 EUR/osebo

Kot gospodinjstvo se šteje hišni priključek.
Cena posameznega priključka na kanalizacijski sistem po 

tem členu vključuje lastno gospodinjstvo uporabnika, ter njegov 
objekt v katerem opravlja obrt oziroma dejavnost.

5. člen
Uporabniki se morajo priključiti na javno kanalizacijsko 

omrežje po zaključku investicije na podlagi sklenitve pogodbe z 
Občino Križevci o takojšnjem oziroma obročnem odplačevanju 
prispevka v skladu s 4. členom odloka.

Ta prispevek obsega samo priključitev na javno kanaliza-
cijsko omrežje.

6. člen
Soglasje za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko 

omrežje izda pristojni občinski upravni organ na podlagi vloge, 
preveritve legalnosti gradnje objekta in predložitvi naslednjih 
dokazil:

– mnenje upravljavca o možnosti priključitve,
– dokazila o plačilu prispevka po tem odloku ali ustrezne-

ga dokazila po 5. členu.

7. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo iz 4. čle-

na tega odloka se lastniku zmanjša za delež stroškov indi-
vidualne komunalne opreme – kanalizacija, (samo pri novo-
gradnjah) ki jih mora poravnati lastnik skladno z Odlokom o 
plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnih 
zemljišč.

8. člen
Sredstva prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko 

omrežje so namenska in so namenjena za izgradnjo oziroma 
dograditev kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v skladu 
s programom, ki ga sprejema občinski svet za vsako tekoče 
proračunsko leto.

9. člen
Vse sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje ka-

nalizacije pred veljavnostjo tega odloka ostanejo v veljavi. K 
vsaki sklenjeni pogodbi se sklene aneks v skladu s 4. členom 
odloka.

III. KAZENSKE DOLOČBE

10. člen
Z globo do 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba 

in odgovorna oseba pravne osebe. Z globo do 1450 EUR se za 
prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik če se 
ravna v nasprotju z določbami tega odloka.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna 

nadzorna služba in pristojne inšpekcijske službe.

12. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o pogojih za obve-

zno priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter 
o višini prispevka za priključitev (Uradni list RS, št. 38/06).

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 352-05/07
Križevci, dne 15. marca 2007

Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

1373. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja 
Občine Križevci

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Ura-
dni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine 
Križevci na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranju  

Občine Križevci

1. člen
V obdobju od 1. aprila 2007 do začetka veljavnosti odloka 

o proračunu Občine Križevci za leto 2007 se financiranje funkcij 
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov 
začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Kri-
ževci za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2006.
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Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so 
sprejete v proračunu za leto 2006.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.

5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju re-

alizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, 
vključijo v proračun za leto 2007 in se morajo izkazati v njego-
vem zaključnem računu.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2007 dalje.

Št. 032-01/04-22
Križevci, dne 15. marca 2007

Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

1374. Odlok o potrditvi zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna Občine Ravne na 
Koroškem za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in dopolnitve 
16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 39/99 in 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem 
na 6. seji dne 21. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi 
proračuna Občine Ravne na Koroškem  

za leto 2006

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine 

Ravne na Koroškem za leto 2006, katerega sestavni del so 
sredstva proračunske rezerve in podračuni proračuna.

2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2006 je bil 

realiziran v naslednjih zneskih:

v SIT

A) bilanca prihodkov in odhodkov:

I. skupaj prihodki 2.142.570.702,24

II. skupaj odhodki 2.213.593.039,68

III. proračunski primanjkljaj (I.-II.) –71.022.337,44

B) račun finančnih terjatev in naložb

IV. prejeta vračila danih posojil in pro-
daja kapitalskih deležev

0

V. dana posojila in povečanje kapital-
skih deležev

0

VI. prejeta minus dana posojila in spre-
membe kapitalskih deležev

0

VII. skupni primanjkljaj –71.022.337,44

C) račun financiranja

VIII. zadolževanje proračuna 0

IX. odplačilo dolga 22.952.066,54

X. neto zadolževanje (VIII.-IX.) –22.952.066,54

XI. Zmanjšanje sredstev na računih 
(III.+VI.+X.)

–93.974.403,98

3. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 3.526.331,93 SIT 

se prenesejo kot prihodek proračunske rezerve v leto 2007.

4. člen
Sredstva rezervnega sklada občinskih stanovanj v višini 

16.335.744,98 SIT se prenesejo kot prihodek rezervnega skla-
da občinskih stanovanj v leto 2007.

5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega 

računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je sestavni del 
tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 401-1-0239/2006-301
Ravne na Koroškem, dne 21. marca 2007

Župan
Občine Ravne na Koroškem

mag. Tomaž Rožen l.r.

1375. Odlok o proračunu Občine Ravne na 
Koroškem za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 
dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne 
na Koroškem na 6. seji dne 21. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem  

za leto 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koro-

škem za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo 
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine.
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

v €

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2007

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 8.488.624

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.418.576

70 DAVČNI PRIHODKI 6.685.749

700 Davki na dohodek in dobiček 5.088.042

703 Davki na premoženje 1.080.073

704 Domači davki na blago in 
storitve 517.634

71 NEDAVČNI PRIHODKI 732.827

710 Udeležba na dobičku in do-
hodki od premoženja 537.981

711 Takse in pristojbine 14.797

712 Denarne kazni 647

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 29.210

714 Drugi nedavčni prihodki 150.192

72 KAPITALSKI PRIHODKI 618.194

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 400.601

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 217.593

73 DONACIJE 22.951

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 22.951

74 TRANSFERNI PRIHODKI 428.903

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 318.992

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 109.911

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 9.228.344

40 TEKOČI ODHODKI 2.194.554

400 Plače in drugi izdatki zapo-
slenim 572.063

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 90.455

402 Izdatki za blago in storitve 1.483.459

403 Plačila domačih obresti 6.848

409 Rezerve 41.729

41 TEKOČI TRANSFERI 3.246.754

410 Subvencije 216.136

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 1.485.979

412 Transferi neprofitnim organi-
zacijam in ustanovam 275.285

413 Drugi tekoči domači transferi 1.269.354

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.027.323

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.027.323

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 759.713

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. 
uporabniki 411.867

432 Investicijski transferi prora-
čunskim uporabnikom 347.846

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJ-
KLJAJ) –739.720

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL-
SKIH DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL-
SKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA IN SPREMEMBE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 451.372

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 111.852

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 339.520

X. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –400.200

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-pod-
skupin kontov se objavi na spletni strani Občine Ravne na 
Koroškem.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, 

ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, 
ki je sestavni del tega odloka.

Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med 
posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in od-
hodkov.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro-
računa.

Župan s poročilom o izvrševanju v mesecu septembru 
2007 in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.

4. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračun-

ska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije odloča župan.

5. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF ter
2. račun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 

29.210 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

6. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim upo-

rabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti 
od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega 
položaja občinskega proračuna.

7. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o 
javnih financah tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja od-

padkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za inve-

sticije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v prora-
čunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini 
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in 
proračun.

Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu 
se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.

8. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in sto-

ritve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki 
veljajo za državni proračun.

Za neposredne in posredne proračunske uporabnike 
občine veljajo plačilni roki v skladu z Zakonom o izvrševanju 
proračuna RS za leto 2007.

9. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati nalo-

ge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim 
s tem proračunom odobrena.

Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno 
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, 
direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.

10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega prora-

čuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi 
in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter 
dostaviti zaključne račune za leto 2006 Oddelku za plan, 
proračun in finance najkasneje do 28. 2. 2007.

Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem 
v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega 
uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira 
iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 
dneh po sprejetju občinskega proračuna.

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odred-

bodajalec proračuna je župan.

12. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševa-

nje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka 
novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih 
gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.

Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za na-
mene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in 
še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih 
investicij in investicij, za katere so zagotovljena tudi lastna sred-
stva soinvestitorja oziroma so sofinancirana s strani države.

13. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerv,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu 

proračuna med postavkami v okviru glavnih programov.

14. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, 

ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta 
postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obve-
znosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova 
investicij, ne smejo presegati 30% teh pravic porabe v fi-
nančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

– v letu 2008 30% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic po-

rabe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, 

se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega 
se nanašajo.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 € odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterja-
ve v nesorazmerju z višino terjatve.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 	
IN JAVNEGA SEKTORJA

16. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zako-

nom o financiranju občin.
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Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko 
zadolži do višine 451.372 € za naslednje namene:

– obnova osnovne šole Koroški jeklarji v višini 
208.424 €,

– izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave 
v višini 80.132 €,

– obnova športne dvorane pri osnovni šoli Prežihov 
Voranc v višini 33.605 €,

– obnovitvena dela na cestah v naselju Javornik v višini 
129.211 €.

17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je 

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in 
s sklepom občinskega sveta.

18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti 

javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% re-
aliziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo in s 
sklepom občinskega sveta.

19. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe 

proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneska sredstev za posame-

zne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni 
višini,

– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna 
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti 
odplačano do konca proračunskega leta.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ravne na 

Koroškem v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, 
se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega finan-
ciranja.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 
2007.

Št. 410-1-0161/2006-301
Ravne na Koroškem, dne 21. marca 2007

Župan
Občine Ravne na Koroškem

mag. Tomaž Rožen l.r.

ŠKOFLJICA

1376. Program priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 
in VO 9/2 – podjetniško-obrtna cona Škofljica

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1), Odloka o zazi-
dalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni 
list RS, št. 99/02) in 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljica 
sprejmem

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 – 
podjetniško-obrtna cona Škofljica

1. člen
S tem programom priprave se določi skrajšani postopek 

sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za obmo-
čje urejanja VP 9/1, VO 9/2 – podjetniško-obrtna cona Škofljica 
(v nadaljevanju: spremembe ZN). Podrobneje se določijo pro-
gramska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve 
strokovnih rešitev in geodetskih podlag, subjekti, ki sodelujejo 
pri pripravi sprememb ZN, ter roki za posamezne faze priprave 
sprememb ZN.

Predlagane spremembe se nanašajo na prostorsko na-
črtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obve-
znost za presojo vplivov na okolje in ne vplivajo na kulturno 
dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.

2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

prostorskega akta
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem 

načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, 
št. 99/02). Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer 
so načrtovane spremembe, funkcionalne enote F3, F10 in F11. 
Na navedenem območju je bila v času izdelave ZN načrtovana 
gradnja proizvodnih in skladiščnih objektov za lesno proizvodno 
dejavnost – gradbene enote 1, 19, 20, 21, predvsem za razvoj 
in širitev podjetja Hoja d.d., ki pa takšne širitve ne načrtuje 
več.

Na tem območju želi drug investitor (Avtocenter Žgajnar 
Matija s.p.) graditi servisno-poslovne objekte ter izvesti ustre-
zno zunanjo ureditev za svoje potrebe.

Urbanistično bi se sprememba ZN zasnovala tako, da bi 
se maksimalno upoštevala urbanistična določila, ki sicer že 
veljajo na območju.

Pravna podlaga za pripravo ZN sta Zakon o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03)-1 in Odlok o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdo-
bje 1986–1990 za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, 
št. 71/04).

3. člen
Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
(1) Predmet in območje sprememb ZN
Območje sprememb ZN obsega ca. 22.000 m2. Meja ob-

močja bo podrobno opredeljena v strokovnih podlagah. Obmo-
čje sprememb ZN so funkcionalne enote F3 (del), F10 in F11. 
Na delu območja, kjer se načrtujejo spremembe, je locirana 
obstoječa servisna dejavnost, del je nepozidano območje.

Predmet sprememb ZN je prostorska ureditev za izvedbo 
načrtovane gradnje in določitev lokacijskih pogojev, za eventu-
alni nadaljnji razvoj na tem območju.

(2) Programska izhodišča sprememb ZN
Namembnost
V spremembah ZN bo navedeno več namembnosti, kot 

je trenutni program investitorja in bo obsegala servisne in 
poslovne dejavnosti, proizvodne in skladiščne dejavnosti v 
obsegu drobnega gospodarstva, ter možnost gradnje trgovskih, 
gostinskih, servisnih ter spremljajočih dejavnosti, ki so vezane 
na osnovno obrtno poslovno dejavnost.

Pozidava
Pozidava bo obsegala gradnjo servisno poslovnih objek-

tov z maksimalno širino 28 m, ki bodo locirani v podaljšku 
regulacijske linije iz gradbene enote 21. Višinski gabarit nove 
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pozidave bodo prilagojeni višinskim gabaritom, ki sicer veljajo 
v ostalih delih Poslovno-obrtne cone Škofljica.

V trenutni fazi je načrtovana gradnja poslovno-servisnega 
objekta, okvirnih horizontalnih dimenzij 28 x 50 m.

Prometna ureditev
Območje se prometno navezuje neposredno na javno 

cesto (C2), ki poteka po južni strani. Na ta način se predvideva 
navezava tudi v bodoče, razen za objekte v funkcionalni enoti 
F11, ki se na javno cestno mrežo navezujejo po cesti med grad-
beno enoto 1 in 21. Začasni dovoz z Dolenjske ceste se ukine, 
zaradi že zgrajenega novega dostopa v obrtno cono.

Parkirna mesta za bodoče programe se zagotovijo na 
nivoju terena. Pri zagotavljanju parkirnih mest je treba upo-
števati naslednje normative:

– 1 parkirno mesto na 120–150 m2 (bruto) servisnih 
površin in skladiščnih površin,

– 1 parkirno mesto na 30 m2 (bruto) poslovnih površin 
ali trgovine.

Predvidena prometna ureditev bo preverjena in dopol-
njena s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritva-
mi strokovnih podlag.

Komunalna ureditev
Novi objekti bodo priključeni na komunalne naprave, 

skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.

Varstvo okolja, ohranjanje narave ter trajnostna raba 
naravnih dobrin

Upoštevajo se pogoji iz predpisa, ki ureja varovanje 
voda, določi se stopnja zaščite pred hrupom ter predvidijo 
posegi za varovanje pred prekomernim hrupom. Opredelijo 
se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.

Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave 
ter trajnostna raba naravnih dobrin se predvidijo v skladu s 
smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, 
določenimi s predpisi.

Parcelacija
Določila glede izrabe gradbenih parcel, oblikovanja 

zunanje ureditve se ohranjajo, kot je določeno za celotno 
območje urejanja, oziroma se dopolnijo, kjer je to smiselno 
potrebno.

Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredelijo se pogoji za obrambo ter varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami.

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi 

udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki pred pričetkom izdelave 

sprememb ZN podajo smernice za njegovo pripravo, k dopol-
njenim predlogom pa mnenje, so:

Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrsvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat, 

Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Prule 27, 1000 Ljublja-
na,

3. Ministrstvo za obrambo RS, Urad za obrambne za-
deve, Sektor za civilno obrambo; Kardeljeva pl. 25, 1000 
Ljubljana,

4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO; Vojkova 1B, 
1000 Ljubljana,

5. Ministrstvo za promet RS, Direkcija za ceste RS, 
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,

6. JP Vodovod-Kanalizacija, vodovod, Vodovodna 90, 
1000 Ljubljana,

7. JP Vodovod-Kanalizacija, kanalizacija, Vodovodna 90, 
1000 Ljubljana,

8. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljub-
ljana,

9. Energetika Ljubljana, Oskrba s plinom, Verovškova 
70, 1000 Ljubljana,

10. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana oko-
lica, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana,

11. Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
12. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 

ul. 5, 2000 Maribor,
13. Zavod RS za varstvo narave – Območna enota Lju-

bljana; Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
14. Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

6. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag

Potrebne strokovne podlage za izdelavo sprememb ZN 
so:

– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdela-
vo sprememb ZN (značilnosti grajenega prostora, gradbene 
linije, morfologija pozidave, gostota pozidave, namembnost 
obstoječih površin in objektov, značilnosti naravnega okolja, 
vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji)

– parcelacija in lastništvo,
– prometna ureditev,
– komunalna ureditev,
– geomehansko poročilo,
– idejna rešitev pozidave,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 

urejanja prostora.

7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Za območje sprememb ZN bo pridobljena ena celovita 
urbanistično-arhitektonska zasnova.

8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog

Geodetski načrt (reambuliran topografski načrt, nadze-
mni in evidentirani podzemni komunalni vodi, katastrski načrt) 
v digitalni obliki pridobi investitor.

9. člen
Roki za pripravo sprememb ZN

Sprejem predloga spremenjenega ZN je predviden v 
6 mesecih po potrjeni urbanistično-arhitektonski zasnovi. 
Upoštevan je minimalni rok.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb ZN
Naročnik in investitor sprememb ZN je Avtocenter Žgaj-

nar Matija s.p., Žagarska 21, Škofljica.

11. člen
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-07/2007
Škofljica, dne 21. marca 2007

Župan
Občine Škofljica

Boštjan Rigler l.r.
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VERŽEJ

1377. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 
110/02 – ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni 
list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01), je Občinski svet Občine Ver-
žej na seji dne 15. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Veržej za leto 2007

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2007 določajo 

višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 1.031.595

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 767.069

70 DAVČNI PRIHODKI 701.345

700 Davki na dohodek in dobiček 619.818

703 Davki na premoženje 38.129

704 Domači davki na blago in storitve 43.398

71 NEDAVČNI PRIHODKI 65.724

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 26.290

711 Takse in pristojbine 2.921

712 Globe in druge denarne kazni 417

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 209

714 Drugi nedavčni prihodki 35.887

72 KAPITALSKI PRIHODKI 15.524

720 Prihodki od prodaje poslovnih 
objektov in prostorov 501

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 15.023

74 TRANSFERNI PRIHODKI 249.002

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 249.002

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.054.872

40 TEKOČI ODHODKI 231.934

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 89.409

401 Prispevki delodajalcev za social-
no varnost 13.643

402 Izdatki za blago in storitve 115.320

403 Plačila domačih obresti 3.964

409 Rezerve 9.598

41 TEKOČI TRANSFERI 346.302

410 Subvencije 23.313

411. Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 197.234

412 Transferi neprofitnim organizaci-
jam in ustanovam 43.895

413 Drugi tekoči domači transferi 81.860

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 434.035

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 434.035

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  42.601

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 31.227

432 Investicijski transferi proračun-
skim uporabnikom 11.374

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) –23.277

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE-
ŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslo-
va privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 20.093

55 ODPLAČILO DOLGA (550) 20.093

550 Odplačila domačega dolga 20.093

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –43.370

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –20.093

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 23.277

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2006  45.278

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 iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk 
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 

– podkonta.

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. 71/93).

– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.

5. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi 

(občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. 
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z 
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne 
prihodke porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti 
oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.

6. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov 

se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, 
za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za 
investicijske izdatke.

Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov 
posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, 
ki urejajo posamezna področja.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posre-
dnih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posa-
mezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno 
nalogo oziroma računa.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni 

uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene, opre-
deljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do višine 
sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu plani-
rana v občinskem proračunu.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v 
proračunu.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja prora-
čunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.

Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah 
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva prora-
čuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem 
uporabniku s sklepom:

1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih 
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov 
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih po-
stavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev,

2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na 
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,

3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in rea-
lizacija.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro-
računa.

O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu 
šestmesečno ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna 
in ob zaključnem računu.

8. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan 
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s 
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih 
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračun-
ska sredstva. Predlagatelj finančnih načrtov neposredne-
ga uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračun-
ska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske 
postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira 
nove podkonte.

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-
dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic 
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamezne-
ga področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna 
s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se 
pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objek-
tivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati. 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna

O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
svet.
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Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pre-
dlagati rebalans proračuna.

9. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega podro-

čja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega 
porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča 
obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo 
tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V prora-
čunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezer-
vacija, iz katere se v takem primeru zagotavljajo sredstva. 
Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi 
med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov upo-
rabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V 
tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske 
rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega 
proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva pro-
računa lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervacijo ali 
se prerazporedijo med druge uporabnike.

10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo na-

bavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v 
skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te 
namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi 
finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpol-
njevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upo-
števati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani 
za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za 
plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta na-
men predvidena sredstva v proračunu občine.

Neposredni uporabniki lahko prevzemajo pogodbene 
obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za 
ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta v 
skladu z investicijskim programom.

11. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se 

v proračunsko rezervo za naravne nesreče izloča do 0,5% 
sredstev. Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 
1.252,00 EUR.

O uporabi proračunske rezerve občine za namene v 
skladu z 49. členom Zakona o javnih financah do višine 
8.346,00 EUR za posamezni namen odloča župan in o upo-
rabi sredstev obvešča občinski svet.

12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 

v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se upora-
bljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
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 načrto-
vati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 
0,5% bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervaci-
je odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske 
rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega 
uporabnika.

13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov prora-

čuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva 
rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh 
prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko ob-

dobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega 
leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev 
rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet 
na prvi naslednji seji.

14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. 

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi 
denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko 
nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vredno-
stne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in 
donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno 
s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.

IV. NADZOR

15. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih 

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev 
opravlja Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom 
in statutom.

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge 
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter 
drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni 
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno 
dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi 
s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor 
mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna 
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno upo-
rabo sredstev, razporejenih s proračunom.

16. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor 

nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem 
uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki 
porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi 
proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca 
februarja tekočega leta.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v 
skladu s 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega 
člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi prora-
čunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog 
župana. O tem poroča župan občinskemu svetu na prvi 
naslednji seji.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER 
JAVNEGA SEKTORJA

17. člen
Občina se sme v letu 2006 zadolževati v obsegu, ki 

skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realizi-
ranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna 
občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij 
in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investi-
cije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu 
odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov proračuna občine v letu pred letom 
zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne 
prihodke iz državnega proračuna za investicije. V računu 
financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odpla-
čevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko 
zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte 
in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih 
javnih služb.

Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lah-
ko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju 
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osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in 
javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investi-
cij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, 
če odplačilo glavnice in obresti v posameznem koledarskem 
letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih 
za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega pro-
računa za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od 
ekonomske življenjske dobe investicije.

Za leta odplačevanja posojila, za katera občina še nima 
sprejetega proračuna, se za določitev možnega obsega za-
dolževanja občine in odplačil glavnic in obresti upoštevajo 
realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov prora-
čuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in 
transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije, 
za določitev obsega odplačil glavnice in obresti pa realizirani 
prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov iz proračuna pre-
teklega leta brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz 
državnega proračuna za investicije.

V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega 
odstavka se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna 
druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko 
zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz 
občinskega proračuna.

O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Veržej. Po-
godbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem 
soglasju Ministrstva za finance Republike Slovenije in je 
sestavni del pogodbe.

18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti 

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, 
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se 
poroštvo daje. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, 
odloča občinski svet v skladu z zakonom. Izdana poroštva 
se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni 

račun proračuna za preteklo leto. Pristojni občinski upravni 
organ pripravi premoženjsko bilanco občine na podlagi pre-
moženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna 
in jo posreduje Ministrstvu za finance do 30. 4. 2007.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 900-19/07-skl.
Veržej, dne 15. marca 2007

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.

1378. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne 
komisije Občine Veržej

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV-UPB2; Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – odločba US) 
in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 
65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 
15. 3. 2007 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov Občinske volilne komisije 

Občine Veržej

I
V Občinsko volilno komisijo Občine Veržej se imenu-

jejo:
za predsednika: Boris Kolmanič, Gozdna ulica 32, 	

Veržej,
za namestnico predsednika: Melita Moravec, Ulica 	

Iztoka Gaberca 2, Veržej,
za člana: Branko Gregorinčič, Bunčani 48a, Veržej,
za namestnika člana: Marcel Galunder, Ulica Frana 

Kovačiča 5, Veržej,
za članico: Manica Nedok, Banovci 14a, Veržej,
za namestnika članice: Janez Ferenc, Kolodvorska uli-

ca 2, Veržej,
za člana: Ivan Poljanec, Ulica Iztoka Gaberca 4, Ver-

žej,
za namestnika člana: Alojz Pihler, Bunčani 7, Veržej.

II
Občinska volilna komisija občine Veržej se imenuje za 

4 leta.

III
Sedež Občinske volilne komisije Občine Veržej je Ulica 

bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 900-20/07-skl Župan:
Veržej, dne.15. marca 2007

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.

VIPAVA

1379. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Vipava za leto 2006

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), četrte 
alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/03, 56/02, 
110/02) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 54/02, 83/02) je Svet Občine Vipava na svoji 5. redni seji 
dne 15. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava 

za leto 2006

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava 

za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun 
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so sestavni 
del tega odloka.
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2. člen
Proračun Občine Vipava za leto 2006 je bil realiziran v 

naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč 
tolarjev

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.064.041

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.017.965

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 46.076

B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

16.561

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

165

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)

16.396

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

IX. POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA RA-
ČUNU (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)

62.472

Stanje sredstev na računu 31. 12. 2006 275.269

Presežek sredstev proračuna Občine Vipava za leto 2006 
se prenese med prenesena sredstva splošnega sklada.

3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključne-

ga računa Občine Vipava za leto 2006 je sestavni del tega 
odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS.

Št. 450-0002/2007
Vipava, dne 15. marca 2007

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

ROGAŠOVCI

1380. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Rogašovci za leto 2006

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) ter 31. člena 

Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 
29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 
3. redni seji dne 23. 3. 2007 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine 

Rogašovci za leto 2006

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Rogašovci za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov 
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.

v SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ  PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 477.412.662

	 			 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 93.738.831

70 	 DAVČNI PRIHODKI   
(700+703+704+706)     85.147.737

700 	 DAVKI NA DOHODEK IN DOBI-
ČEK 79.853.323

703 	 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.729.015

704 	 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 3.565.399

706 	 DRUGI DAVKI 	

71 	 NEDAVČNI  PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 8.591.094

710 	 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 3.814.837

711 	 TAKSE IN PRISTOJBINE 971.528

712 	 DENARNE KAZNI 96.323

713 	 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 396.600

714 	 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 3.311.807

72 		 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 0

720 	 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 	

721 	 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 	

722 	
PRIHODKI OD PRODAJE ZE-
MLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA  
PREMOŽENJA

	

73 			 PREJETE DONACIJE (730+731) 199.959

730 	 PREJETE DONACIJE IZ DOMA-
ČIH VIROV 199.959

731 	 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 	

74 			 TRANSFERNI PRIHODKI    383.473.872

740 	
TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

383.473.872

	 II. SKUPAJ  ODHODKI  
(40+41+42+43) 436.743.830

40 		 TEKOČI ODHODKI  
(400+401+402+403+409) 89.430.710
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400 	 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA-
POSLENIM 11.276.701

401 	 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 2.019.651

402 	 IZDATKI ZA BLAGO IN STORI-
TVE 74.515.963

403 	 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 618.395

409 	 SREDSTVA, IZLOČENA V RE-
ZERVE 1.000.000

41 	 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 158.571.917

410 	 SUBVENCIJE 5.453.248

411 	 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 61.543.655

412 	 TRANSFERI NEPROFITNIM OR-
GANIZAC. IN USTANOVAM 14.492.144

413 	 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 77.082.870

42 				 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 172.000.508

420 	 NAKUP IN GRADNJA OSNOV-
NIH SREDSTEV 172.000.508

43 	 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430) 16.740.694

430 	 INVESTICIJSKI TRANSFERI 	

431 	

INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPO-
RABNIKI

14.740.694

432 	
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNI-
KOM

2.000.000

	 III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI)

40.668.832

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NA-
LOŽB 	

75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL-
SKIH DELEŽEV (750+751)

783.940

750 	 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 783.940

751 	 PRODAJA KAPITALSKIH DELE-
ŽEV 	

752 	 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATI-
ZACIJE 	

44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441)

0

440 	 DANA POSOJILA 	

441 	 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 	

	 VI.

PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA   IN SPREMEMBE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV
(IV. - V.)

783.940

C. RAČUN  FINANCIRANJA 	

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0

500 	 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 	

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 2.687.500

550 	 ODPLAČILA DOMAČEGA DOL-
GA 2.687.500

IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

38.765.272

	 X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-
VIII.) –2.687.500

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-
VIII.-IX.=-III.) –40.668.832

STANJE SREDSTEV NA RAČU-
NIH DNE 31.12. 2006

80.678.085

2. člen
Saldo sredstev na računih za leto 2006 v višini 

80.678.085,41 SIT (od tega sredstva krajevnih skupnosti v 
višini 2.947.144,49 SIT) se prenaša v leto 2007 in se uporablja 
za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Rogašovci v letu 
2007.

3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih ter-

jatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja 
Občine Rogašovci za leto 2006 so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0008/2007-01/03-2
Rogašovci, dne 23. marca 2007

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

1381. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Rogašovci v obdobju od 1. aprila do 30. junija 
2007

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. ter 17. člena Statuta Občine 
Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 
79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci dne 23. 3. 2007 
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci  

v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2007

1. člen
S tem sklepom se podaljšuje začasno financiranje Občine 

Rogašovci v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2007.
Do sprejetja proračuna Občine Rogašovci za leto 2007 se 

financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi 
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o 
proračunu Občine Rogašovci za leto 2006.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v letu 2006 in za iste namene, povečajo se lahko 
le za prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. členom Za-
kona o javnih financah oziroma odlokom o proračunu, če niso 
načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
Obveznosti, plačane v obdobju začasnega financiranja, 

se vključijo v proračun Občine Rogašovci za leto 2007.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2007 
dalje.

Št. 410-0017/2006-01/02-3
Rogašovci, dne 23. marca 2007

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

VLADA
1382. Sklep o določitvi cen za dobavo električne 

energije za gospodinjske odjemalce in cene 
za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi 
električne energije

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Uredbe o tarifnem 
sistemu za prodajo električne energije (Uradni list RS, št. 36/04 
in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi cen za dobavo električne energije 

za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje 
stroškov dobavitelja pri dobavi električne 

energije

I
Enotne letne cene za dobavo električne energije za go-

spodinjske odjemalce so:

Tarifna uvrstitev Energija (EUR/kWh)

VT MT ET

Gospodinjstva I.st. 0,04024

Gospodinjstva II.st. 0,05055 0,02433 0,04550

Gospodinjstva III.st. 0,05063 0,02437 0,04558

KRATICE OZNAČUJEJO:
MT je manjša tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak 

delavnik od 22.00 do 6.00 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih 
od 0.00 do 24.00 ure, kolikor ima odjemalec ustrezno krmilno 
napravo, sicer se čas MT upošteva glede na sončno uro ter 
glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne prilagoditve 
naprave soboti, nedelji in prazniku.

VT je večja tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži takrat, ko 
ne beleži MT.

ET je enotna tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan 
od 0.00 do 24.00 ure.

II
Dobavitelj tarifnim odjemalcem ima priznane stroške pri 

dobavi električne energije v višini 0,00250 EUR na kWh.

III
Cene iz I. in II. točke tega sklepa ne vsebujejo davka na 

dodano vrednost.

IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinj-
ske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri 
dobavi električne energije (Uradni list RS, št. 66/04, 38/05 
in 80/06).

V
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2007.

Št. 36001-2/2007/7
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-2111-0045

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
1383. Sprememba navodila o vsebini in načinu 

poročanja o medbančnih depozitih

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 5. točke Sklepa o poročanju o medbančnih 
depozitih (Uradni list RS, št. 103/06) sprejema guverner 
Banke Slovenije

S P R E M E M B O   N A V O D I L A
o vsebini in načinu poročanja o medbančnih 

depozitih

1. V Navodilu o vsebini in načinu poročanja o medbančnih 
depozitih (Uradni list RS, št. 105/06) se v 2. točki doda nova 
prva alinea, ki se glasi:

»– Medbančni depoziti po tem navodilu so nezavarovani 
posli, ki jih obveznik poročanja sklepa v eurih z drugimi kredi-
tnimi institucijami v sodelujočih državah članicah z namenom 
uravnavanja likvidnosti in vzpostavljanja pozicij na denarnem 
trgu ter ne vključujejo kreditnih linij in poslov, sklenjenih z 
obrestnimi merami, vezanimi na referenčne obrestne mere (na 
primer EURIBOR, euro LIBOR ipd.).«

Sedanja prva, druga in tretja alinea postanejo druga, tretja 
in četrta alinea.

2. Črta se tretji odstavek 3. točke.
3. Ta sprememba navodila začne veljati 1. 4. 2007, prvič 

pa se uporabi za poročanje medbančnih depozitov, sklenjenih 
2. 4. 2007.

Ljubljana, dne 20. marca 2007

Mitja Gaspari l.r.
Guverner

Banke Slovenije
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1. knjiga  ZAKON O JAVNEM NAROČANJU  
 (s komentarjem)

iN
2. knjiga  ZAKON O JAVNEM NAROČANJU 
  NA VODNEM, ENERGETSKEM, 
  TRANSPORTNEM PODROČJU 
  iN PODROČJU POŠTNiH STORiTEV 
 (s komentarjem)
Avtorji:  mag. Margit Čampa • mag. Franci Kodela • Sašo Matas  
 • Igor Šoltes • Tadej Štular

Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to 
dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih na-
ročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sek-
torja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj 
kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega 
naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na 
spremembo prakse javnega naročanja.

K O M P L E T   K N J i G   D O D A T N i   1 0 %   P O P U S T !

Pravkar izšla prva knjiga

ZALOŽBA

www.uradni-list.si

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana N A R O Č I L N I C A
Spletna trgovina:  www.uradni-list.si
Naročite po faksu:  01/425 1418 S tem nepreklicno naročam

	ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

	 –	 1. knjiga:  cena  80 EUR – 19.171 SIT	 Število	izvodov

	 –	 2. knjiga:  cena  67,50 EUR – 16.176 SIT	 Število	izvodov

	 –	 Komplet obeh knjig:  132,75 EUR – 31.812 SIT 	 Število	kompletov

Podjetje	 Oddelek	

Ime	in	priimek	

Davčna	št.	 Davčni	zavezanec	 	 	 DA	 	 	 NE

Ulica	in	številka	 Kraj

Datum	 Podpis	in	žig

E-mail	

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
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