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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o vojnih invalidih (ZVojI)

Razgla{am zakon o vojnih invalidih (ZVojI), ki ga je
sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 17.
oktobra 1995.

[t. 012-01/95-97
Ljubljana, dne 25. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O VOJNIH INVALIDIH (ZVojI)

I. UPRAVI^ENCI DO VARSTVA

1. Vojni invalidi

1. ~len
Vojni invalid je oseba, ki je v okoli{~inah po tem zako-

nu, kot neposredno posledico teh okoli{~in brez svoje krivde
dobila najmanj 20% okvaro zdravja zaradi po{kodbe ali bo-
lezni ali poslab{anja bolezni, ki jo je imela ‘e prej, ali za
katero sicer ni mogo~e zanesljivo ugotoviti, da so jo povzro-
~ile te okoli{~ine, vendar je mogo~e sklepati, da so vojne
razmere znatno vplivale, da se je poslab{ala.

Vojni invalid je voja{ki vojni invalid, voja{ki mirno-
dobni invalid in civilni invalid vojne.

Vojni invalidi se v skladu z zakonom lahko zdru‘ujejo v
dru{tva vojnih invalidov.

Dru{tvom vojnih invalidov se lahko podeli status dru{-
tva, ki deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa odlo~a
ministrstvo, pristojno za vojne invalide, na podlagi temeljne-
ga akta in programa dru{tva, ki zagotavlja dejavnost javnega
pomena zlasti na podro~ju socialno-zdravstvenega varstva,
rehabilitacije in vklju~evanja invalidov v okolje in delo ter na
podlagi dejanske aktivnosti in porabe sredstev dru{tva v do-
lo~enem obdobju.

Kriteriji za presojo o dolo~itvi statusa dru{tva so {e
prete‘na poraba sredstev dru{tva za namene javnega interesa,
zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev in pogodbeno
urejena razmerja med dru{tvom in ministrstvom za uresni~e-
vanje dejavnosti, ki so javni interes.

2. ~len
Voja{ki vojni invalid je oseba iz prvega odstavka 1.

~lena tega zakona, ki je dobila okvaro zdravja pri opravljanju
voja{kih ali drugih dol‘nosti za cilje obrambe ali varnosti

Republike Slovenije, ter oseba, ki je dobila okvaro zdravja v
enakih okoli{~inah v bojih za obrambo slovenske severne
meje (1918 in 1919), kot udele‘enec narodnoosvobodilne
vojne Slovenije (1941–1945) ali ob voja{ki agresiji na Re-
publiko Slovenijo (1991).

3. ~len
Voja{ki mirnodobni invalid je oseba iz prvega odstav-

ka 1. ~lena tega zakona, dr‘avljan Republike Slovenije, ki
je v miru pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem voja{ke
dol‘nosti, ali pri opravljanju dol‘nosti v voja{ki {oli, kjer se
{ola, dobil okvaro zdravja, in oseba iz prvega odstavka 1.
~lena tega zakona, dr‘avljan Republike Slovenije, ki je
dobil okvaro zdravja v miru pri opravljanju nadomestne
civilne slu‘be.

Voja{ki mirnodobni invalid je tudi oseba iz prvega od-
stavka 1. ~lena tega zakona, dr‘avljan Republike Slovenije,
ki je kot voja{ka oseba dobil okvaro zdravja pri opravljanju
voja{ke dol‘nosti izven Republike Slovenije v okviru med-
narodnih obveznosti, ki jih je prevzela Republika Slovenija.

Voja{ki mirnodobni invalid je tudi oseba iz prvega od-
stavka 1. ~lena tega zakona, dr‘avljan Republike Slovenije,
pri katerem je nastala okvara zdravja pri opravljanju dolo~e-
nih nalog pripadnika civilne za{~ite, ki predstavljajo pove~a-
no nevarnost za nastanek okvare zdravja.

4. ~len
Civilni invalid vojne je oseba iz prvega odstavka 1.

~lena tega zakona, dr‘avljan Republike Slovenije, ki je dobil
okvaro zdravja kot nevoja{ka oseba v naslednjih okoli{~inah:

1. zaradi vojnih dogodkov ali dogodkov ob voja{ki agre-
siji na Republiko Slovenijo na ozemlju Republike Slovenije;

2. zaradi po{kodbe, ki jo je povzro~il zapu{~en voja{ki
material, na ozemlju Republike Slovenije;

3. v teroristi~nem napadu na Republiko Slovenijo na
njenem ozemlju ali v tujini.

Civilni invalid vojne je tudi oseba iz prvega odstavka 1.
~lena tega zakona, dr‘avljan Republike Slovenije, ki je v
okoli{~inah iz prve ali druge to~ke prej{njega odstavka dobil
okvaro zdravja v tujini, kjer je bil zaradi vojne na ozemlju
Republike Slovenije v zaporu, internaciji, konfinaciji, depor-
taciji, prisilni izselitvi, na prisilnem delu ali na begu.

Civilni invalid vojne je tudi tujec, ki je dobil okvaro
zdravja v okoli{~inah iz prvega ali drugega odstavka tega
~lena, ~e je imel takrat stalno prebivali{~e v Republiki Slove-
niji, ter tujec, ki je dobil okvaro zdravja v okoli{~inah iz
prvega odstavka tega ~lena.

5. ~len
Oseba iz prvega odstavka 1. ~lena tega zakona, ki izpol-

njuje pogoje za pridobitev statusa vojnega invalida na dveh
ali ve~ podlagah, lahko pridobi status in pravice vojnega
invalida le na eni podlagi, invalidnost pa se ji ugotovi po
okvarah zdravja na obeh oziroma vseh podlagah.

6. ~len
[teje se, da je podana krivda v smislu prvega odstavka

1. ~lena tega zakona, ~e je okvara zdravja ali smrt nastala kot
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posledica naklepne samopo{kodbe ali samomora, razen ~e je
bila samopo{kodba ali samomor izveden z namenom, izogni-
ti se sodelovanju z agresorjem.

7. ~len
[teje se, da je okvara zdravja nastala oziroma, da se je

poslab{ala pri opravljanju voja{ke dol‘nosti, ~e je nastala
oziroma se je poslab{ala pri opravljanju voja{ke slu‘be vo-
ja{kih obveznikov na slu‘enju voja{kega roka ali na usposab-
ljanju, za katerega se {teje, da je z njim opravljen voja{ki rok
ter pripadnikov rezervne sestave.

[teje se, da je okvara zdravja nastala ali da se je poslab-
{ala v zvezi z opravljanjem voja{ke dol‘nosti, ~e je nastala
ali se je poslab{ala na poti od doma na zbirali{~e oziroma pri
vrnitvi po opravljeni dol‘nosti, na poti in ob vrnitvi z dovo-
ljene zasebne odsotnosti, pa tudi med dovoljeno zasebno
odsotnostjo, ~e je okvara zdravja nastala ali se je poslab{ala
brez krivde voja{ke osebe in ~e ta ni opravljala dejavnosti, ki
predstavlja pove~ano nevarnost kakor tudi v ~asu, ko se je
oseba, ki je opravljala voja{ko slu‘bo, mudila v voja{kem ali
drugem poslopju, plovilu ali drugod po ukazu oziroma z
dovoljenjem pristojnega stare{ine.

Okvara zdravja ni nastala oziroma se ni poslab{ala v
okoli{~inah iz 3. ~lena tega zakona, ~e je nastala oziroma se
je poslab{ala pri poklicnem opravljanju nalog na podro~ju
obrambe, notranjih zadev ali civilne za{~ite.

2. Dru‘inski ~lani

8. ~len
Dru‘inski ~lani, ki u‘ivajo varstvo po tem zakonu, so:
1. dru‘inski ~lani vojnega invalida iz 2. ~lena, iz 3.

~lena oziroma iz 4. ~lena tega zakona po njegovi smrti;
2. dru‘inski ~lani osebe, ki je padla, umrla ali bila

pogre{ana v okoli{~inah iz 2. ~lena tega zakona (v nadalj-
njem besedilu: dru‘inski ~lani padlega borca);

3. dru‘inski ~lani osebe, ki je izgubila ‘ivljenje, umrla
ali bila pogre{ana v okoli{~inah iz 3. ~lena ali iz 4. ~lena tega
zakona (v nadaljnjem besedilu: dru‘inski ~lani druge osebe).

9. ~len
Do varstva po tem zakonu so upravi~eni naslednji dru-

‘inski ~lani:
1. zakonec, ki ga je vojni invalid, padli borec ali druga

oseba pre‘ivljala vsaj zadnje leto pred svojo smrtjo in zako-
nec, ~igar zakon je bil razvezan, ~e ima oziroma je imel po
sodni odlo~bi oziroma po dogovoru pravico do pre‘ivnine in
jo je u‘ival do smrti vojnega invalida, padlega borca ali
druge osebe (v nadaljnjem besedilu: razvezani zakonec);

2. otroci in posvojenci; pastorki pa ob pogoju, da jih je
vojni invalid, padli borec ali druga oseba pre‘ivljala vsaj
zadnje leto pred svojo smrtjo oziroma od rojstva dalje, ~e so
stari manj kot leto dni, in da niso imeli roditelja, ki bi jih
lahko pre‘ivljal;

3. star{i, posvojitelj, o~im in ma~eha, ki jih je vojni
invalid, padli borec ali druga oseba pre‘ivljala vsaj zadnje
leto pred svojo smrtjo in ~e je o~im oziroma ma~eha vojnega
invalida, padlega borca ali drugo osebo najmanj tri leta pre-
‘ivljala in zanjo skrbela.

10. ~len
Vsaj tri leta trajajo~a ‘ivljenjska skupnost, ki je po

predpisih o zakonski zvezi in dru‘inskih razmerjih izena~ena
z zakonsko zvezo, ima po tem zakonu enake pravne posledi-
ce kot zakonska zveza.

II. PRAVICE VOJNIH INVALIDOV IN DRU@INSKIH
^LANOV TER PRAVICE OB SMRTI VOJNEGA

INVALIDA

1. Pravice vojnih invalidov

a) Pravice vojnih invalidov - dr‘avljanov Republike
Slovenije s stalnim prebivali{~em v Republiki Sloveniji

11. ~len
Pravice vojnega invalida so:
1. invalidnina,
2. dodatek za posebno invalidnost,
3. dodatek za pomo~ in postre‘bo,
4. povra~ilo prispevkov za socialno zavarovanje,
5. zdravstveno varstvo,
6. zdravili{ko in klimatsko zdravljenje,
7. rehabilitacija
– poklicna rehabilitacija
– oskrbnina
– sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehni~ne opre-

me ter delovnega mesta
– funkcionalne oblike pomo~i,
8. invalidski dodatek,
9. popust pri vo‘nji,
10. povra~ilo potnih stro{kov.

b) Pravice vojnih invalidov - dr‘avljanov Republike
Slovenije s stalnim prebivali{~em v tujini

12. ~len
Vojni invalid - dr‘avljan Republike Slovenije s stalnim

prebivali{~em v tujini ima pravico do invalidnine, dodatka za
posebno invalidnost in dodatka za pomo~ in postre‘bo, v
~asu, ko je na ozemlju Republike Slovenije, pa tudi druge
pravice vojnega invalida po tem zakonu.

Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka ima vojni
invalid - dr‘avljan Republike Slovenije s stalnim prebivali-
{~em v tujini pravico do invalidskega dodatka za ~as, ko je na
ozemlju Republike Slovenije, ~e je na njenem ozemlju nepre-
kinjeno vsaj en mesec.

c) Pravice vojnih invalidov - tujcev

13. ~len
Vojni invalid - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje

v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot vojni invalid -
dr‘avljan Republike Slovenije.

Vojni invalid - tujec s stalnim prebivali{~em v tujini ima
pravico do invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in dodat-
ka za pomo~ in postre‘bo, v ~asu, ko je na ozemlju Republike
Slovenije, pa tudi pravico do povra~ila potnih stro{kov.

2. Pravice dru‘inskih ~lanov

a) Pravice dru‘inskih ~lanov - dr‘avljanov Republike
Slovenije s stalnim prebivali{~em v Republiki Sloveniji

14. ~len
Pravice dru‘inskih ~lanov padlega borca, umrlega voj-

nega invalida ali druge osebe so:
1. dru‘inska invalidnina,
2. zdravstveno varstvo,
3. dru‘inski dodatek,
4. povra~ilo potnih stro{kov,
5. posmrtnina,
6. povra~ilo stro{kov za prevoz posmrtnih ostankov voj-

nega invalida.
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b) Pravice dru‘inskih ~lanov - dr‘avljanov Republike
Slovenije s stalnim prebivali{~em v tujini

15. ~len
Dru‘inski ~lan - dr‘avljan Republike Slovenije s stal-

nim prebivali{~em v tujini ima pravico do dru‘inske invalid-
nine, v ~asu, ko je na ozemlju Republike Slovenije, pa tudi
druge pravice dru‘inskih ~lanov po tem zakonu.

Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka ima dru‘inski
~lan - dr‘avljan Republike Slovenije s stalnim prebivali{~em
v tujini pravico do dru‘inskega dodatka za ~as, ko je na
ozemlju Republike Slovenije, ~e je na njenem ozemlju nepre-
kinjeno vsaj en mesec.

c) Pravice dru‘inskih ~lanov - tujcev

16. ~len
Dru‘inski ~lan - tujec z dovoljenjem za stalno prebiva-

nje v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot dru‘inski
~lan - dr‘avljan Republike Slovenije.

Dru‘inski ~lan - tujec s stalnim prebivali{~em v tujini
ima pravico do dru‘inske invalidnine, v ~asu, ko je na ozem-
lju Republike Slovenije, pa tudi pravico do povra~ila potnih
stro{kov.

III. UGOTAVLJANJE INVALIDNOSTI

17. ~len
Vojni invalid se razvrsti v skupino invalidnosti po stop-

nji okvare zdravja, izra‘eni v odstotku invalidnosti.
Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti se poleg okvare

zdravja, katere nastanek je v vzro~ni zvezi s po{kodbo ali
boleznijo, dobljeno v okoli{~inah iz tega zakona, upo{tevajo
tudi druge okvare zdravja, katerih nastanek je posledica na-
vedene okvare zdravja.

18. ~len
Po odstotku invalidnosti se vojni invalidi razvrstijo v

deset skupin invalidnosti:
I. skupina - invalidi s 100% invalidnostjo, zaradi katere

jim je priznan dodatek za pomo~ in postre‘bo;
II. skupina - invalidi s 100% invalidnostjo;
III. skupina - invalidi z 90% invalidnostjo;
IV. skupina - invalidi z 80% invalidnostjo;
V. skupina - invalidi s 70% invalidnostjo;
VI. skupina - invalidi s 60% invalidnostjo;
VII. skupina - invalidi s 50% invalidnostjo;
VIII.skupina - invalidi s 40% invalidnostjo;
IX. skupina - invalidi s 30% invalidnostjo;
X. skupina - invalidi z 20% invalidnostjo.

19. ~len
Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti se v primerih, ko

se je bolezen, ki jo je imel vojni invalid ‘e prej, v pravno
relevantnih okoli{~inah poslab{ala, in v primerih, ko za bole-
zen sicer ni mogo~e ugotoviti, da so jo povzro~ile te okoli{~i-
ne, vendar je mogo~e sklepati, da so vojne razmere precej
vplivale, da se je poslab{ala, upo{teva ustrezen odstotek ce-
lotne okvare zdravja glede na naravo bolezni in njen razvoj,
trajanje in te‘o vojnih razmer oziroma razmer pri opravljanju
nalog voja{ke slu‘be ter glede na druge okoli{~ine, ki so v
posameznem primeru vplivale na bolezen.

Odstotka invalidnosti iz dokon~ne odlo~be po prej{-
njem odstavku zaradi poslab{anja bolezni, dolo~enega pri
prvem ugotavljanju invalidnosti, pozneje ni mogo~e pove~a-
ti, ne glede na nadaljnje poslab{anje okvare zdravja.

IV. INVALIDNINA

20. ~len
Invalidnina vojnega invalida se odmeri v mese~nem

znesku po skupini invalidnosti.
Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida zna{a

92.600 tolarjev (v nadaljnjem besedilu: odmerna osnova).
Mese~ni znesek invalidnine vojnih invalidov I. do X.

skupine se odmeri v odstotku od odmerne osnove in zna{a:

Skupina Odstotek

I. 100
II. 73
III. 55
IV. 41
V. 29
VI. 18
VII. 14
VIII. 8
IX. 6
X. 4

21. ~len
Vojni invalid, ki mu je vojna invalidnost priznana na

podlagi amputacije okon~in ali hude okvare njihove funkcije
ali pa popolne izgube vida na obeh o~esih kot neposredne
posledice dobljene po{kodbe ali bolezni, je upravi~en do
dodatka za posebno invalidnost, ki zna{a - v odvisnosti od
te‘e, vrste in vzroka okvare - 6%, 12%, 19% ali 25% odmer-
ne osnove, oziroma 35% odmerne osnove, ~e je podana kom-
binacija najte‘jih okvar zdravja.

V. DODATEK ZA POMO^ IN POSTRE@BO

22. ~len
Pravico do dodatka za pomo~ in postre‘bo ima vojni

invalid najmanj V. skupine, ki mu je glede na njegovo celot-
no invalidnost, ne glede na njen izvor, neogibno potrebna
stalna pomo~ in postre‘ba za opravljanje osnovnih ‘ivljenj-
skih potreb, ali stalno nadzorstvo, ki je slep ali nepokreten.

23. ~len
Vojni invalidi, ki jim je stalna pomo~ in postre‘ba ne-

ogibno potrebna za opravljanje vseh osnovnih ‘ivljenjskih
potreb, ki so slepi ali nepokretni, so upravi~eni do dodatka za
pomo~ in postre‘bo I. stopnje.

Vojni invalidi, ki jim je stalna pomo~ in postre‘ba ne-
ogibno potrebna za opravljanje ve~ine osnovnih ‘ivljenjskih
potreb ter tisti vojni invalidi, ki kot te‘ji psihiatri~ni bolniki
neogibno potrebujejo stalno nadzorstvo, so upravi~eni do
dodatka za pomo~ in postre‘bo II. stopnje.

24. ~len
Potreba po stalni pomo~i in postre‘bi za opravljanje

vseh ali ve~ine osnovnih ‘ivljenjskih potreb, potreba po stal-
nem nadzorstvu ter nepokretnost se ugotavljajo po kriterijih
in merilih, dolo~enih po predpisih o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju.

25. ~len
Vi{ina dodatka za pomo~ in postre‘bo je odvisna od

okoli{~ine, ali je vojnemu invalidu potrebna pomo~ in po-
stre‘ba po kriterijih iz 23. ~lena tega zakona na podlagi
izklju~no ali prete‘no vojne invalidnosti ali pa na podlagi
izklju~no ali prete‘no druge invalidnosti.
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Vi{ina dodatka za pomo~ in postre‘bo I. stopnje je
enaka odmerni osnovi, vi{ina dodatka za pomo~ in postre‘bo
II. stopnje pa 50% odmerne osnove, ~e je vojnemu invalidu
potrebna pomo~ in postre‘ba na podlagi izklju~no ali prete‘-
no vojne invalidnosti. Vojnim invalidom - upravi~encem do
dodatka za pomo~ in postre‘bo I. stopnje, ki izpolnjujejo {e
dodatni pogoj, da so stalno popolnoma inkontinentni za blato
in urin, se dodatek za pomo~ in postre‘bo I. stopnje pove~a
za 25%.

Dodatek za pomo~ in postre‘bo se zagotavlja v vi{ini po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ~e je
vojnemu invalidu potrebna pomo~ in postre‘ba na podlagi
izklju~no ali prete‘no druge invalidnosti.

V primeru, da je vojnemu invalidu potrebna pomo~ in
postre‘ba le na podlagi skupne invalidnosti, se zagotavlja
dodatek za pomo~ in postre‘bo v vi{ini iz drugega ali tretjega
odstavka tega ~lena v odvisnosti od okoli{~ine, ali vojni
invalid potrebuje pomo~ in postre‘bo prete‘no na podlagi
vojne invalidnosti ali prete‘no na podlagi druge invalidnosti.

Kolikor na potrebo po pomo~i in postre‘bi v enaki meri
vplivata vojna invalidnost in druga invalidnost, se {teje, da
vojni invalid potrebuje pomo~ in postre‘bo prete‘no na pod-
lagi vojne invalidnosti.

V primeru, da je vojnemu invalidu potrebna pomo~ in
postre‘ba tako na podlagi vojne invalidnosti kot tudi na pod-
lagi druge invalidnosti, pripada vojnemu invalidu dodatek za
pomo~ in postre‘bo tiste stopnje in v tisti vi{ini, ki je za
vojnega invalida ugodnej{a.

26. ~len
Kadar je vojni invalid - u‘ivalec dodatka za pomo~ in

postre‘bo v zdravstvenem ali drugem zavodu ali organizaciji,
v kateri ima zagotovljeno potrebno pomo~ in postre‘bo, nima
pravice do tega dodatka za ~as bivanja v zavodu ali organiza-
ciji.

Dolo~ba prej{njega odstavka ne velja za ~as bivanja
vojnega invalida v domu za starej{e.

VI. POVRA^ILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO
ZAVAROVANJE

27. ~len
Vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomo~

in postre‘bo je upravi~en do povra~ila prispevkov od pla~e,
ki jih je dol‘an pla~ati za osebo, ki mu na podlagi pogodbe o
zaposlitvi zagotavlja pomo~ in postre‘bo, vendar najve~ do
vi{ine prispevkov, obra~unanih od pla~e v vi{ini njegovega
dodatka za pomo~ in postre‘bo, ~e ne uveljavlja podobne
pravice po drugih predpisih.

VII. ZDRAVSTVENO VARSTVO

28. ~len
Vojnemu invalidu se zagotavlja pla~ilo zdravstvenih

storitev v vi{ini razlike do polne vrednosti storitev, zagotov-
ljenih v okviru obveznega zavarovanja.

Vojnemu invalidu - dr‘avljanu Republike Slovenije s
stalnim prebivali{~em v tujini, se v ~asu, ko je na ozemlju
Republike Slovenije, zagotavlja pla~ilo zdravstvenih storitev
v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti.

Na~in povrnitve vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih
uveljavi vojni invalid iz prej{njega odstavka, uredita pristoj-
na organizacija za zdravstveno zavarovanje in ministrstvo,
pristojno za vojne invalide (v nadaljnjem besedilu: ministrs-
tvo), s pogodbo.

29. ~len
Vojni invalid ima pravico do nadomestila pla~e do 30.

dne za~asne zadr‘anosti od dela v vi{ini 100% osnove za
nadomestilo.

Izpla~nik nadomestila pla~e med za~asno zadr‘anostjo
od dela po prej{njem odstavku izpla~a vojnemu invalidu
nadomestilo pla~e v vi{ini 100% osnove za nadomestilo,
razliko med tem zneskom in nadomestilom pla~e, dolo~enim
s splo{nimi akti delodajalca in ustrezno kolektivno pogodbo,
pa izpla~niku nadomestila pla~e nadomesti pristojna upravna
enota, ki o pravicah po tem zakonu odlo~a na prvi stopnji (v
nadaljnjem besedilu: upravna enota).

VIII. ZDRAVILI[KO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE

30. ~len
Vojni invalid ima pravico do zdravili{kega in klimat-

skega zdravljenja, kadar je to potrebno za nadaljnje zdravlje-
nje bolezni, ki so predpisane kot indikacije za to zdravljenje.

IX. REHABILITACIJA

1. Poklicna rehabilitacija

31. ~len
Vojni invalid ima pravico do poklicne rehabilitacije, ~e

glede na invalidnost, splo{no zdravstveno stanje, splo{no in
strokovno izobrazbo, starost, mo‘nost zaposlitve in druge
okoli{~ine izpolnjuje pogoje za uspe{no rehabilitacijo.

32. ~len
S poklicno rehabilitacijo se vojni invalid usposobi za

prej{nji ali kak{en drug, primeren poklic, pridobi strokovno
izobrazbo za poklic ali izpopolni ‘e dose‘eno strokovno izo-
brazbo.

33. ~len
Vojni invalid z nedokon~ano strokovno izobrazbo in

vojni invalid s strokovno izobrazbo se poklicno rehabilitira
tako, da nadaljuje z usposabljanjem, ali se usposobi za isti ali
za drug poklic, za katerega se zahteva strokovna izobrazba,
ki je enaka izobrazbi, za katero se je izobra‘eval, oziroma ki
jo je pridobil pred nastankom invalidnosti.

Vojni invalid s strokovno izobrazbo se lahko poklicno
rehabilitira tudi z izobra‘evanjem za pridobitev vi{je stro-
kovne izobrazbe, kot jo ‘e ima, ~e se je pred nastankom
invalidnosti izkazal s strokovno sposobnostjo in ~e je upravi-
~eno pri~akovati, da si bo v rednem roku pridobil tako izo-
brazbo.

Vojni invalid, ki mu je priznana pravica do poklicne
rehabilitacije z izobra‘evanjem, je upravi~en tudi do povra~i-
la {olnine, ~e se izobra‘uje v javnem vzgojnoizobra‘evalnem
zavodu ali pri pravni ali fizi~ni osebi, ki opravlja vzgojnoizo-
bra‘evalno dejavnost kot javno slu‘bo.

Vojni invalid, ki je ‘e poklicno rehabilitiran po tem
zakonu, nima pravice, da bi se z novo poklicno rehabilitacijo
usposobil za poklic, za katerega se zahteva strokovna izo-
brazba iste stopnje, kot za poklic, za katerega se je usposobil
s prej{njo rehabilitacijo.

34. ~len
^e vojni invalid ne more kon~ati poklicne rehabilitacije

v dolo~enem roku zaradi bolezni ali iz drugih opravi~ljivih
razlogov, se lahko poklicna rehabilitacija podalj{a najve~ za
toliko ~asa, kolikor je bil vojni invalid zadr‘an.
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Vojnemu invalidu ne pripadajo pravice iz naslova po-
klicne rehabilitacije v ~asu, ko ponavlja letnik ali nadaljuje
izobra‘evanje v okviru druge smeri izobra‘evanja, ker ni
izpolnil z vzgojnoizobra‘evalnim programom dolo~enih ob-
veznosti za napredovanje v naslednji letnik iz razlogov, ki
niso zajeti v prej{njem odstavku.

^e vojni invalid zaradi bolezni ali iz drugih opravi~lji-
vih razlogov ne kon~a rehabilitacije uspe{no, je lahko znova
poslan na isto rehabilitacijo.

2. Oskrbnina

35. ~len
Vojni invalid ima v ~asu poklicne rehabilitacije pravico

do oskrbnine.
Osnova za odmero oskrbnine v teko~em koledarskem

letu zna{a 50% usklajene odmerne osnove iz januarja teko~e-
ga leta ( v nadaljnjem besedilu: osnova za oskrbnino).

Oskrbnina je enaka osnovi za oskrbnino, ~e vojni inva-
lid ali njegovi dru‘inski ~lani nimajo rednih prejemkov, ki bi
vplivali na vi{ino oskrbnine, sicer pa je enaka razliki med
osnovo za oskrbnino in delom prejemkov na dru‘inskega
~lana, vendar ne more biti manj{a od 10% osnove za oskrb-
nino.

Glede prejemkov, ki se upo{tevajo pri odmeri oskrb-
nine, ugotavljanja dela prejemkov na dru‘inskega ~lana,
na~ina upo{tevanja spremembe vi{ine prejemkov v prete-
klem letu in sprememb v pogledu prejemkov in dru‘inskih
~lanov se uporabljajo dolo~be tega zakona o invalidskem
dodatku.

36. ~len
Vojni invalid, ki mu je prenehalo delovno razmerje

oziroma status zavarovanca po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in uveljavlja pravico do poklicne
rehabilitacije, lahko zahteva, da se mu namesto oskrbnine po
35. ~lenu tega zakona prizna oskrbnina ob pogojih in v vi{ini,
ki veljajo za pravico do nadomestila pla~e za ~as poklicne
rehabilitacije po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

37. ~len
^e je vojni invalid na poklicni rehabilitaciji izven kraja

svojega stalnega prebivali{~a ali kraja zadnje zaposlitve pred
nastankom invalidnosti, se mu oskrbnina, odmerjena po 35.
ali 36. ~lenu tega zakona, pove~a za 15% osnove za oskrbni-
no, ~e vzdr‘uje dru‘ino, pa za 30% osnove za oskrbnino
mese~no za vsakega dru‘inskega ~lana, ki ga pre‘ivlja (tretji
odstavek 50. ~lena tega zakona).

38. ~len
Vojni invalid, ki izpolnjuje pogoje za poklicno rehabili-

tacijo po tem zakonu in po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, lahko po lastni izbiri uveljavi pra-
vico do poklicne rehabilitacije samo po enem naslovu.

3. Sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehni~ne
opreme ter delovnega mesta

39. ~len
Izdatki za prilagoditev prostorov in tehni~ne opreme za

potrebe poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih in-
validov ter drugi izdatki, potrebni za zagotovitev zaposlitve
vojnim invalidom po kon~ani poklicni rehabilitaciji, se delo-
ma krijejo iz dr‘avnega prora~una, ~e se ne zagotavljajo na
drugi podlagi oziroma po drugih predpisih.

4. Funkcionalne oblike pomo~i

40. ~len
Vojnemu invalidu, ki zaradi vojne invalidnosti potrebu-

je prilagoditev bivalnih prostorov, instaliranje sanitarne in
druge opreme ter druge tehni~ne pripomo~ke, ki mu olaj{uje-
jo oskrbo in nego, omogo~ajo njegovo mobilnost, varnost,
komunikacijo ali druga~e olaj{ujejo njegovo prizadetost, se
lahko zagotavljajo dopla~ila k tem stro{kom, ~e se tehni~ni
pripomo~ki ne zagotavljajo po predpisih o zdravstvenem vars-
tvu in zdravstvenem zavarovanju ali se zagotavljajo v ni‘jem
standardu.

Dopla~ila po prej{njem odstavku je mogo~e dodeliti na
podlagi strokovnega mnenja o potrebnosti tehni~nega pripo-
mo~ka in ob upo{tevanju premo‘enjskih razmer in drugih
socialnih okoli{~in, v katerih vojni invalid ‘ivi.

Dopla~ilo k stro{kom tehni~nega pripomo~ka - osebne-
ga motornega vozila se lahko dodeli vojnemu invalidu, ki
ima vozni{ko dovoljenje ali mu je priznana pravica do dodat-
ka za pomo~ in postre‘bo.

Dopla~ilo k stro{kom nabave motornega vozila zna{a
do dvanajst odmernih osnov, veljavnih v ~asu vlo‘itve zahte-
ve, dodeli pa se lahko najve~ enkrat v sedmih letih, {teto od
dneva vlo‘itve prej{nje zahteve.

X. INVALIDSKI DODATEK

1. Pogoji za pravico do invalidskega dodatka

41. ~len
Pravico do invalidskega dodatka ima vojni invalid I. do

V. skupine ne glede na starost in zmo‘nost za delo ter vojni
invalid VI. do X. skupine, ki je dopolnil 55 let starosti ali je
trajno popolnoma nezmo‘en za delo.

Osebe iz prej{njega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
upravi~enci) so upravi~ene do invalidskega dodatka, ~e dele‘
prejemkov na dru‘inskega ~lana ne dosega osnove za ugotav-
ljanje pravice do invalidskega dodatka in za dolo~anje njego-
ve vi{ine (v nadaljnjem besedilu: osnova).

42. ~len
Osnova zna{a 45% usklajene odmerne osnove iz januar-

ja teko~ega leta.

43. ~len
Vojni invalid I. do V. skupine, ki izpolnjuje pogoje za

poklicno rehabilitacijo, nima pravice do invalidskega dodat-
ka, dokler ne izpolni starostnega pogoja za pravico do inva-
lidskega dodatka ali dokler ne postane trajno popolnoma
nezmo‘en za delo.

2. Odmera invalidskega dodatka

44. ~len
Invalidski dodatek je enak osnovi, ~e upravi~enec in

njegovi dru‘inski ~lani nimajo prejemkov, ki bi vplivali na
vi{ino invalidskega dodatka, sicer pa razliki med dele‘em
prejemkov na dru‘inskega ~lana in osnovo, vendar ne more
zna{ati manj kot 10% osnove.

45. ~len
Upravi~encu, ki prejema invalidski dodatek in se sam

pre‘ivlja (v nadaljnjem besedilu: samohranilec) pripada po-
leg invalidskega dodatka dodatek za samohranilce v vi{ini
50% osnove.
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Upravi~enec do dodatka za samohranilce obdr‘i ta do-
datek tudi v primeru, da se zaradi bolezni, starosti ali onemo-
glosti preseli k sorodnikom.

Za samohranilca po prej{njem odstavku se {teje tisti
u‘ivalec invalidnine, ki nima o‘jih dru‘inskih ~lanov in star-
{ev, ki bi bili v delovnem razmerju ali v pokoju ali bi imeli
kmetijsko zemlji{~e ali dohodek iz samostojne dejavnosti, in
v svojem gospodinjstvu nima za delo zmo‘nih sorodnikov.

46. ~len
Na pravico in vi{ino invalidskega dodatka vplivajo pre-

jemki upravi~enca, njegovega zakonca in prejemki vzdr‘eva-
nih dru‘inskih ~lanov.

47. ~len
Za prejemke se {tejejo dohodki in prejemki, ki jih oseba

iz prej{njega ~lena redno prejema v denarju ali v naravi.
Upo{tevajo se tako dohodki in prejemki, ki so viri do-

hodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdav~ljivi, razen
invalidnine, dru‘inske invalidnine in dodatka za posebno
invalidnost po tem zakonu ter dodatka za pomo~ in postre‘-
bo, prejemkov iz naslova rejnine ter oskrbe v tuji dru‘ini in
otro{kega dodatka.

Od dohodkov oziroma prejemkov po tem zakonu se
od{tejejo izpla~ane pre‘ivnine v vi{ini izvr{ljivega pravnega
naslova.

48. ~len
Kot dohodek, ki je vir dohodnine (dohodki iz dejavno-

sti, dobi~ek iz kapitala, dohodki iz premo‘enja, dohodki iz
premo‘enjskih pravic), se upo{teva znesek, ki predstavlja
osnovo za davek kot podvrsto dohodnine.

Kot dohodek iz kmetijstva se upo{teva osnova za davek
iz kmetijstva, to je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih
zemlji{~, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega
dohodka.

^e je zavezanec opro{~en davka iz kmetijstva, se kata-
strski dohodek ne upo{teva, ~e je pri odmeri davka iz kme-
tijstva priznana dav~na olaj{ava, pa se katastrski dohodek
upo{teva v vi{ini, zmanj{ani za odstotek oziroma za znesek
priznane dav~ne olaj{ave.

V primeru, da je kmetijsko zemlji{~e oddano v zakup,
se kot dohodek zakupnika upo{teva katastrski dohodek,
zmanj{an za znesek zakupnine, kot dohodek zakupodajalca
pa se upo{teva znesek zakupnine.

49. ~len
Prejemki se upo{tevajo v neto zneskih iz decembra pre-

teklega leta.
Pla~a upravi~enca, zakonca in vzdr‘evanih dru‘inskih

~lanov se upo{teva v povpre~nem neto mese~nem znesku iz
preteklega leta.

Letni katastrski dohodek se upo{teva v vi{ini iz prete-
klega leta, prera~unani na eno dvanajstino, pove~ani v skladu
z metodologijo, ki jo predpi{e minister, pristojen za vojne
invalide.

Prejemki iz tujine se upo{tevajo prera~unani v tolarje po
povpre~nem srednjem deviznem te~aju Banke Slovenije iz
meseca oziroma leta, iz katerega se upo{tevajo.

50. ~len
Dele‘ prejemkov na dru‘inskega ~lana se izra~una tako,

da se skupni prejemki delijo na osebe iz 46. ~lena tega
zakona.

Skupni prejemki se delijo tudi na druge, za delo ne-
zmo‘ne ~lane skupnega gospodinjstva, ki ‘ivijo na kmetiji in
se pre‘ivljajo izklju~no iz dohodkov kmetije.

Vzdr‘evani dru‘inski ~lani po tem zakonu so ob pogo-
jih, da so nezmo‘ni za delo, da ‘ivijo z upravi~encem v
skupnem gospodinjstvu in da jih ta pre‘ivlja, ker nimajo
lastnih prejemkov, ali so njihovi prejemki ni‘ji od zneska
najni‘je pokojnine za polno pokojninsko dobo iz decembra
preteklega leta, otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez star-
{ev ali, ~e so star{i trajno popolnoma nezmo‘ni za delo,
star{i, o~im, ma~eha in posvojitelj.

51. ~len
Sprememba v vi{ini prejemkov v preteklem letu vpliva

na pravico do invalidskega dodatka od 1. januarja teko~ega
koledarskega leta.

Novi prejemki se upo{tevajo od prvega dne naslednjega
meseca po nastanku spremembe, izguba prejemkov pa od
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravi~enec sporo~il
spremembo upravni enoti.

Sprememba {tevila dru‘inskih ~lanov (zakonca in
vzdr‘evanih dru‘inskih ~lanov), ki ima za posledico pove-
~anje invalidskega dodatka, se upo{teva od prvega dne
naslednjega meseca, ko je upravi~enec sporo~il spremem-
bo upravni enoti, sprememba {tevila dru‘inskih ~lanov, ki
ima za posledico zmanj{anje ali izgubo invalidskega do-
datka, pa se upo{teva od prvega dne naslednjega meseca
po nastanku.

52. ~len
Za trajno popolno nezmo‘nega za delo po tem zakonu

se {teje vojni invalid oziroma u‘ivalec dru‘inske invalidnine,
pri katerem je podana trajna izguba delovne zmo‘nosti.

Za trajno popolno nezmo‘nega za delo se po tem zako-
nu {teje tudi vojni invalid oziroma u‘ivalec dru‘inske inva-
lidnine za ~as, ko skrbi za enega ali ve~ otrok, mlaj{ih od
petnajst let, ali za starej{ega otroka, ki je nezmo‘en za samo-
stojno ‘ivljenje in delo, ~e sam skrbi za otroke ter ‘ivi z njimi
v skupnem gospodinjstvu.

Za nezmo‘nega za delo se {teje po tem zakonu otrok, ki
glede starosti in {olanja izpolnjuje pogoje za priznanje pravi-
ce do dru‘inske invalidnine, vojni invalid I. do V. skupine ter
oseba, ki je dopolnila 55 let starosti.

XI. POPUST PRI VO@NJI

53. ~len
Vojni invalid ima pravico do 75% popusta od redne

cene vo‘nje za skupno pet potovanj letno na ozemlju Repub-
like Slovenije z vlakom ali avtobusom.

Upravna enota poravna prevozniku 75% redne cene vo‘-
nje, kolikor zna{a popust iz prej{njega odstavka.

Z enim potovanjem sta mi{ljena odhod iz odhodnega v
namembni kraj (vo‘nja tja) in vrnitev iz namembnega v od-
hodni kraj ali kak{en drug kraj (vo‘nja nazaj).

XII. POVRA^ILO POTNIH STRO[KOV

54. ~len
Vojni invalid ima pravico do povra~ila potnih stro{kov

(prevoznih stro{kov ter stro{kov prehrane in nastanitve med
potovanjem in prebivanjem v drugem kraju), kadar ga uprav-
na enota ali ministrstvo po{lje ali pokli~e v drug kraj zaradi
pregleda pred zdravni{ko komisijo ali zaradi zdravili{kega in
klimatskega zdravljenja po tem zakonu.

Vojni invalid ima v primerih iz prej{njega odstavka
pravico do povra~ila potnih stro{kov tudi za spremljevalca,
~e mu je priznana pravica do dodatka za pomo~ in postre‘bo
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ali mu je dolo~en spremljevalec za pot na zdravili{ko in
klimatsko zdravljenje.

Vojni invalid s priznano pravico do dodatka za pomo~
in postre‘bo ima pravico do povra~ila stro{kov prehrane in
nastanitve za osebo, ki mu stre‘e in pomaga med zdravili{-
kim in klimatskim zdravljenjem v naravnem zdravili{~u, ~e
slednje ne zagotavlja pomo~i in postre‘be.

Vojni invalid, ki uveljavlja pravico do zdravstvenega
varstva po 28. ~lenu tega zakona ima pravico do povra~ila
potnih stro{kov v zvezi z uveljavitvijo te pravice.

55. ~len
Vojni invalid ima pravico do povra~ila prevoznih stro{-

kov tudi za pot na poklicno rehabilitacijo v drug kraj, kamor
se redno vozi, ~e se mu brezpla~ni prevoz z javnim prevoz-
nim sredstvom ne zagotavlja po drugih predpisih.

Kadar vojni invalid s priznano pravico do dodatka za
pomo~ in postre‘bo uveljavi popust pri vo‘nji po tem zako-
nu, ima njegov spremljevalec pravico do povra~ila prevoznih
stro{kov.

56. ~len
Povra~ilo prevoznih stro{kov pripada vojnemu invalidu

po ceni prevoza z javnim prevoznim sredstvom.
^e ni javnega prevoza, ali ga vojni invalid s priznano

pravico do dodatka za pomo~ in postre‘bo glede na te‘o
invalidnosti ne more uporabljati, se povrnejo stro{ki v vi{ini,
ki jo dolo~i minister, pristojen za vojne invalide.

XIII. DRU@INSKA INVALIDNINA

1. Pogoji za pravico

57. ~len
Dru‘inski ~lani padlega borca in vojnega invalida I. do

VII. skupine po njegovi smrti ter dru‘inski ~lani druge osebe
imajo pravico do dru‘inske invalidnine pod naslednjimi po-
goji:

1. osebe iz 1. to~ke 9. ~lena - ko dopolnijo starost 55 let,
pred dopolnjenim 55. letom starosti pa, ~e so popolnoma
nezmo‘ni za delo, dokler tak{na nezmo‘nost traja;

2. osebe iz 2. to~ke 9. ~lena - do dopolnjenega 15. leta
starosti, oziroma ~e se {olajo, do konca predpisanega rednega
{olanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti,
izjemoma pa tudi do dopolnjenega 27. leta starosti, ~e imajo
status {tudenta, ~e pa so popolnoma nezmo‘ni za delo, dokler
tak{na nezmo‘nost traja, in ~e je nezmo‘nost nastala pred
dopolnjenim 15. letom starosti oziroma pred koncem rednega
{olanja.

^e je {olanje prekinjeno zaradi bolezni, nose~nosti ali
poroda, oseba iz 2. to~ke prej{njega odstavka obdr‘i pravico do
dru‘inske invalidnine tudi med boleznijo oziroma prekinitvijo
zaradi nose~nosti ali poroda - do dopolnjenega 26. leta starosti,
pa tudi dlje, vendar le za ~as, ko ima priznan status {tudenta.

^e je oseba iz 2. to~ke prvega odstavka tega ~lena
prekinila {olanje zaradi slu‘enja voja{kega roka ali opravlja-
nja nadomestne civilne slu‘be, ima v primeru, da se redno
{ola, pravico do dru‘inske invalidnine tudi po dopolnjenem
26. letu starosti, vendar najve~ toliko ~asa, za kolikor je
prekinila redno {olanje, medtem ko ji v ~asu slu‘enja voja{-
kega roka oziroma opravljanja nadomestne civilne slu‘be
pravica do dru‘inske invalidnine ne pripada.

58. ~len
Ne glede na pogoja iz 1. to~ke prvega odstavka 57.

~lena tega zakona ima zakonec ali razvezani zakonec z enim

ali ve~ dru‘inskimi ~lani iz 2. to~ke prvega odstavka 57.
~lena tega zakona, s katerimi ‘ivi v skupnem gospodinjstvu,
pravico do dru‘inske invalidnine kot sou‘ivalec z njimi, do-
kler ima katerikoli od njih pravico do dru‘inske invalidnine.

Oseba iz prej{njega odstavka ima pravico do dru‘inske
invalidnine kot samostojni u‘ivalec tudi v ~asu, ko dru‘inski
~lan iz 2. to~ke prvega odstavka 57. ~lena tega zakona slu‘i
voja{ki rok ali opravlja nadomestno civilno slu‘bo in mu
pravica do dru‘inske invalidnine ne pripada.

59. ~len
Ne glede na pogoja iz 1. to~ke prvega odstavka 57.

~lena tega zakona ima zakonec vojnega invalida, ki je bil ob
smrti u‘ivalec dodatka za pomo~ in postre‘bo, pravico do
dru‘inske invalidnine, ko dopolni starost 50 let, ~e je ‘ivel z
vojnim invalidom v skupnem gospodinjstvu zadnjih pet let
pred njegovo smrtjo.

60. ~len
^e izpolnjujeta pogoje za pravico do dru‘inske invalid-

nine razvezani zakonec in zakonec iz poznej{e zakonske
zveze, imata pravico do dru‘inske invalidnine kot sou‘i-
valca.

61. ~len
Osebe iz 3. to~ke 9. ~lena tega zakona imajo pravico do

dru‘inske invalidnine, ko dopolnijo starost 55 let, pred do-
polnjenim 55. letom starosti pa, ~e so popolnoma nezmo‘ne
za delo.

Dru‘inski ~lani iz prej{njega odstavka imajo pravico do
dru‘inske invalidnine kot sou‘ivalci z osebami iz prvega
odstavka 57. ~lena tega zakona, ~e teh ni, ali ~e pravice do
dru‘inske invalidnine ne uveljavijo, pa kot samostojni u‘i-
valci.

2. Odmera dru‘inske invalidnine

62. ~len
Osnova za odmero dru‘inske invalidnine po padlem

borcu zna{a 60% odmerne osnove.
Osnova iz prej{njega odstavka se pove~a za 10%, ~e

dru‘insko invalidnino prejema:
– roditelj padlega borca, katerega edini otrok je padel v

vojni ali v voja{ki agresiji na Republiko Slovenijo v okoli{~i-
nah iz 2. ~lena tega zakona, ~e padli borec ni imel potomcev
in ~e roditelj pozneje ni imel drugih otrok;

– roditelj padlega borca, ki je imel ve~ otrok in je eden
izgubil ‘ivljenje v okoli{~inah iz 2. ~lena tega zakona, drugi
otroci pa v okoli{~inah iz prve to~ke prvega odstavka 4.
~lena, ~e nobeden od teh otrok ni imel potomcev in ~e roditelj
pozneje ni imel drugih otrok;

– roditelj padlega borca, ki ima enega ali ve~ otrok, ki
glede popolne nezmo‘nosti za delo izpolnjujejo pogoje za
pravico do dru‘inske invalidnine, ~e so se redno {olali, ~e
nobeden od teh otrok ni imel potomcev in ~e roditelj pozneje
ni imel drugih otrok;

– zakonec padlega borca, ki nima otrok oziroma ima
enega ali ve~ otrok, ki glede popolne nezmo‘nosti za delo
izpolnjujejo pogoje za pravico do dru‘inske invalidnine, ~e
so se redno {olali, ~e nobeden od teh otrok ni imel potomcev;
ali

– otrok padlega borca brez obeh star{ev.
Osnova za odmero dru‘inske invalidnine po drugi osebi

zna{a 30% odmerne osnove.
Osnova za odmero dru‘inske invalidnine po umrlem

vojnem invalidu I., II. ali III. skupine zna{a 15% odmerne
osnove, osnova za odmero dru‘inske invalidnine po umrlem
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vojnem invalidu IV., V., VI. ali VII. skupine pa zna{a 7,5%
odmerne osnove.

63. ~len
Dru‘inska invalidnina se odmeri v 50% od osnove za

odmero dru‘inske invalidnine za enega dru‘inskega ~lana, v
60% od osnove za dva dru‘inska ~lana, v 70% od osnove za
tri dru‘inske ~lane, v 80% od osnove za {tiri dru‘inske ~lane,
v 90% od osnove za pet dru‘inskih ~lanov in v 100% od
osnove za odmero dru‘inske invalidnine za {est ali ve~ dru-
‘inskih ~lanov, in pripada dru‘inskim ~lanom v enakih delih.

64. ~len
Pravico do dru‘inske invalidnine ima ob pogojih, pred-

pisanih s tem zakonom, tudi vojni invalid.

65. ~len
Dru‘inski ~lan, ki izpolnjuje pogoje za priznanje pravi-

ce do dru‘inske invalidnine po dveh ali ve~ osebah, ima
pravico do dru‘inske invalidnine v nezmanj{anem znesku po
vsaki od teh oseb.

XIV. ZDRAVSTVENO VARSTVO

66. ~len
U‘ivalcu dru‘inske invalidnine - dr‘avljanu Republike

Slovenije s stalnim prebivali{~em v tujini, se v ~asu, ko je na
ozemlju Republike Slovenije, zagotavlja zdravstveno varstvo
v obsegu, ki se po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravs-
tvenem zavarovanju zagotavlja v okviru obveznega zavaro-
vanja.

U‘ivalcu dru‘inske invalidnine - dr‘avljanu Republike
Slovenije s stalnim prebivali{~em v Republiki Sloveniji, ki je
to pravico uveljavil kot dru‘inski ~lan padlega borca, je
zagotovljeno pla~ilo zdravstvenih storitev v vi{ini razlike do
polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega
zavarovanja.

U‘ivalcu dru‘inske invalidnine - dr‘avljanu Republike
Slovenije s stalnim prebivali{~em v tujini, ki je to pravico
uveljavil kot dru‘inski ~lan padlega borca, je v ~asu, ko je na
ozemlju Republike Slovenije, zagotovljeno pla~ilo zdrav-
stvenih storitev v okviru obveznega zavarovanja v celoti.

Glede na~ina povrnitve vrednosti zdravstvenih storitev
za dr‘avljane Republike Slovenije s stalnim prebivali{~em v
tujini velja dolo~ba tretjega odstavka 28. ~lena tega zakona.

XV. DRU@INSKI DODATEK

1. Pogoji za pravico

67. ~len
Pravico do dru‘inskega dodatka ima u‘ivalec dru‘inske

invalidnine, ki izpolnjuje pogoje iz 41. ~lena tega zakona.
U‘ivalec dru‘inske invalidnine - zakonec vojnega inva-

lida ima pravico do dru‘inskega dodatka, ko dopolni 50 let
starosti, ~e je vojni invalid do smrti prejemal dodatek za
pomo~ in postre‘bo in ~e izpolnjuje pogoje iz drugega od-
stavka 41. ~lena tega zakona.

2. Odmera dru‘inskega dodatka

68. ~len
Dru‘inski dodatek se odmeri na na~in, dolo~en s tem

zakonom za odmero invalidskega dodatka.

69. ~len
U‘ivalec dru‘inskega dodatka je upravi~en do dodatka

za samohranilce ob enakih pogojih in v enaki vi{ini kot
u‘ivalec invalidskega dodatka.

3. Odmera dru‘inskega dodatka za sou‘ivalce

70. ~len
Sou‘ivalcem dru‘inske invalidnine, ki izpolnjujejo po-

goje za pravico do dru‘inskega dodatka, in u‘ivalcem ve~
invalidnin gre en dru‘inski dodatek.

^e dva ali ve~ sou‘ivalcev dru‘inske invalidnine izpol-
njuje pogoje za pravico do dru‘inskega dodatka, se dru‘inski
dodatek, odmerjen na na~in iz 44. ~lena tega zakona, pove~a
za vsakega nadaljnjega sou‘ivalca za 50% (za dva nadaljnja
sou‘ivalca za 100% itd.).

71. ~len
Sou‘ivalcem dru‘inske invalidnine, ki ‘ivijo v skupnem

gospodinjstvu in je pravica do dru‘inskega dodatka pri vsa-
kem od njih odvisna od istih prejemkov, gre dru‘inski doda-
tek, pove~an po drugem odstavku 70. ~lena tega zakona, v
enakih delih.

Izmed sou‘ivalcev dru‘inske invalidnine, ki ‘ivijo lo~e-
no, ali ‘ivijo v skupnem gospodinjstvu, vendar je pravica do
dru‘inskega dodatka pri posameznih sou‘ivalcih odvisna od
razli~nih prejemkov, gre dru‘inski dodatek samo tistim, ki
izpolnjujejo pogoje za pravico do dru‘inskega dodatka.

V primeru, da dva ali ve~ sou‘ivalcev dru‘inske inva-
lidnine iz prej{njega odstavka izpolnjuje pogoje za pravico
do dru‘inskega dodatka, se za vsakega od njih izra~una zne-
sek dru‘inskega dodatka, do katerega bi bili upravi~eni kot
samostojni u‘ivalci in ugotovi razmerje med zneski dru‘in-
skega dodatka ter izra~una povpre~ni znesek dru‘inskega
dodatka.

Dru‘inski dodatek se v primeru iz prej{njega odstavka
izra~una tako, da se povpre~ni znesek dru‘inskega dodatka
pove~a po drugem odstavku 70. ~lena tega zakona, tako
odmerjeni dru‘inski dodatek pa se nato razdeli med sou‘ival-
ce po dele‘ih, ustrezno razmerju med zneski dru‘inskega
dodatka, ki bi jim pripadali kot samostojnim u‘ivalcem.

72. ~len
Sou‘ivalcem dru‘inske invalidnine pripada samo en do-

datek za samohranilce.
^e dva ali ve~ sou‘ivalcev dru‘inske invalidnine izpol-

njuje pogoje za dodatek za samohranilce, pripada vsakemu
od njih enak del dodatka.

73. ~len
Glede prejemkov, ki se upo{tevajo pri odmeri dru‘in-

skega dodatka, ugotavljanja dele‘a prejemkov na dru‘inske-
ga ~lana, na~ina upo{tevanja sprememb v vi{ini prejemkov in
sprememb prejemkov ter dru‘inskih ~lanov se uporabljajo
dolo~be tega zakona o invalidskem dodatku.

XVI. POVRA^ILO POTNIH STRO[KOV

74. ~len
U‘ivalec dru‘inske invalidnine ima pravico do povra~i-

la potnih stro{kov, kadar ga upravna enota ali ministrstvo
po{lje ali pokli~e v drug kraj zaradi pregleda pred zdravni{ko
komisijo.

U‘ivalec dru‘inske invalidnine - otrok do dopolnjenega
15. leta starosti, ki potuje v drug kraj, kamor ga je upravna
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enota ali ministrstvo poslalo ali poklicalo zaradi pregleda
pred zdravni{ko komisijo, ima pravico do povra~ila potnih
stro{kov tudi za spremljevalca.

U‘ivalec dru‘inske invalidnine, ki uveljavlja pravico do
zdravstvenega varstva po prvem oziroma tretjem odstavku
66. ~lena tega zakona, ima pravico do povra~ila potnih stro{-
kov v zvezi z uveljavljanjem te pravice.

XVII. POSMRTNINA

75. ~len
Ob smrti vojnega invalida imajo dru‘inski ~lani iz 9.

~lena tega zakona pravico do enkratne denarne pomo~i v
vi{ini razlike med zneskom posmrtnine, ki jim pripada po
predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova-
nju, in dvomese~nim zneskom invalidnine, ki je vojnemu
invalidu pripadala ob smrti.

Pravico iz prej{njega odstavka je mogo~e uveljaviti, ~e
ni uveljavljena podobna pravica po predpisih o vojnih vetera-
nih.

XVIII. POVRA^ILO STRO[KOV ZA PREVOZ
POSMRTNIH OSTANKOV VOJNEGA INVALIDA

76. ~len
Dru‘inski ~lan ali druga oseba, ki zagotovi prevoz po-

smrtnih ostankov vojnega invalida, ki je umrl izven svojega
stalnega prebivali{~a - na poti v zdravstveni zavod ali v tem
zavodu ali pri vrnitvi iz zavoda, ima pravico do povra~ila
stro{kov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida.

XIX. PODZAKONSKI AKTI

77. ~len
Minister, pristojen za vojne invalide, izda predpis:
1. kdaj se {teje, da je vojni invalid, padli borec ali druga

oseba pre‘ivljala dru‘inskega ~lana;
2. o ugotavljanju odstotka invalidnosti po stopnji okva-

re zdravja in drugih pogojih ter merilih za ugotavljanje inva-
lidnosti ter o vrstah okvar zdravja, ki vojnega invalida upra-
vi~ujejo do dodatka za posebno invalidnost;

3. o natan~nej{ih pogojih za zdravili{ko in klimatsko
zdravljenje in trajanju tega zdravljenja;

4. o kriterijih in merilih za dolo~anje vi{ine sredstev,
potrebnih za namene sofinanciranja prilagoditve prostorov in
tehni~ne opreme ter delovnega mesta;

5. o vi{ini povra~il stro{kov prehrane in nastanitve med
potovanjem in prebivanjem v drugem kraju;

6. o vi{ini dopla~il za nakup tehni~nih pripomo~kov;
7. o na~inu uveljavljanja pravice do popusta pri vo‘nji;
8. o delu izvedencev;
9. o podrobnej{ih navodilih o na~inu zbiranja podatkov,

vodenja zbirk podatkov in na~inu posredovanja osebnih po-
datkov;

10. o na~inu izpla~evanja denarnih prejemkov po tem
zakonu in o na~inu vodenja evidenc o izpla~ilih ter

11. o krajevni pristojnosti za odlo~anje o pravicah po
tem zakonu v zvezi z zahtevami tujcev s stalnim prebivali-
{~em v tujini.

Minister, pristojen za vojne invalide, predpi{e po pred-
hodnem mnenju:

1. ministra, pristojnega za civilno za{~ito, katere naloge
iz tretjega odstavka 3. ~lena tega zakona predstavljajo pove-
~ano nevarnost za nastanek okvare zdravja,

2. ustrezne organizacije za rehabilitacijo invalidov, na-
tan~nej{e pogoje za dodelitev dopla~il ter vrste tehni~nih
pripomo~kov.

XX. USKLAJEVANJE ODMERNE OSNOVE IN
INVALIDSKIH PREJEMKOV

78. ~len
Odmerna osnova in mese~ni denarni prejemki po tem

zakonu se usklajujejo polletno za naprej na podlagi uradnih
podatkov Zavoda Republike Slovenije za statistiko o rasti
cen ‘ivljenjskih potreb{~in.

O uskladitvah iz prej{njega odstavka odlo~i Vlada Re-
publike Slovenije.

XXI. PRIDOBITEV, U@IVANJE IN IZGUBA PRAVIC

79. ~len
Pravice po tem zakonu gredo upravi~encem od prvega

dne naslednjega meseca po vlo‘itvi zahteve.

80. ~len
Dr‘avljan Republike Slovenije lahko po lastni izbiri

uveljavlja in u‘iva pravice po tem zakonu ali po drugih
predpisih, ~e ni z meddr‘avnim sporazumom druga~e dolo~e-
no.

Tujec lahko uveljavlja in u‘iva pravice po tem zakonu,
~e statusa in pravic ne more uveljavljati v tuji dr‘avi.

81. ~len
^e vojni invalid na podlagi invalidnosti, ki je podlaga

za priznanje tega statusa, pridobi tudi pravico do invalidnine
ali pravico do invalidske pokojnine po predpisih o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju brez pokojninske dobe ali
ob dopolnjeni pokojninski dobi, kraj{i od petih let, lahko po
lastni izbiri u‘iva pravico do invalidnine in dodatka za poseb-
no invalidnost po tem zakonu ali pravico do invalidnine
oziroma pravico do invalidske pokojnine po predpisih o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju. Vojni invalid, ki
izbere in u‘iva pravico do invalidnine ali pravico do invalid-
ske pokojnie po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, lahko uveljavi druge pravice po tem zakonu,
razen pravice do invalidnine in dodatka za posebno invalid-
nost.

^e vojni invalid pridobi pravico do invalidnine ali pra-
vico do invalidske pokojnine po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju na podlagi nove invalidnosti, na
katero je vplivala njegova prej{nja vojna invalidnost, {e na-
prej u‘iva pravico do invalidnine in dodatka za posebno
invalidnost po tem zakonu ob pogoju, da je bil najmanj pet let
v delovnem razmerju s polnim delovnim ~asom ali je imel
status zavarovanca na drugi podlagi, preden je nastala nova
invalidnost.

82. ~len
^e u‘ivalec dru‘inske invalidnine pridobi tudi pravico

do dru‘inske pokojnine po predpisih o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju, pa umrli vojni invalid - prejemnik in-
validske pokojnine ni izpolnjeval pogojev za kumuliranje
pravic iz 81. ~lena tega zakona oziroma oseba, umrla v oko-
li{~inah za priznanje statusa vojnega invalida po tem zakonu,
do smrti ni dopolnila najmanj pet let pokojninske dobe, lahko
po lastni izbiri u‘iva pravico do dru‘inske invalidnine po tem
zakonu ali pravico do dru‘inske pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
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83. ~len
U‘ivalec dodatka za pomo~ in postre‘bo po tem zakonu

lahko po lastni izbiri u‘iva pravico do tega dodatka samo po
tem zakonu ali po drugem predpisu.

84. ~len
U‘ivalci pravic po tem zakonu so dol‘ni v petnajstih

dneh prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na
uveljavljanje in prenehanje pravic.

85. ~len
Pravice po tem zakonu trajajo, dokler u‘ivalec izpolnju-

je pogoje, ki so s tem zakonom predpisani za pridobitev in
u‘ivanje teh pravic.

Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka se za~eta po-
klicna rehabilitacija in prejemanje oskrbnine lahko nadalju-
jeta do konca rehabilitacije, vendar najve~ {e dve leti, ~e gre
za invalida, ki je med rehabilitacijo izgubil status vojnega
invalida, ker se mu je invalidnost zmanj{ala pod dolo~eni
minimum.

U‘ivalcu invalidskega ali dru‘inskega dodatka s stal-
nim prebivali{~em v Republiki Sloveniji, ki biva v tujini dalj
kot tri mesece, se izpla~evanje dodatka ustavi za ves ~as
bivanja v tujini. Dodatek se za~ne ponovno izpla~evati, ko se
vrne iz tujine.

86. ~len
Invalidnina in dru‘inska invalidnina, dodatek za poseb-

no invalidnost, dodatek za pomo~ in postre‘bo, invalidski
dodatek in dru‘inski dodatek ter oskrbnina se izpla~ujejo v
mese~nih zneskih za nazaj.

Mese~ni denarni prejemki po tem zakonu dospejo v iz-
pla~ilo zadnjega dne v mesecu, za katerega se opravi izpla~ilo.

87. ~len
Pravic po tem zakonu ni mogo~e prenesti na drugega.
Denarni prejemki, ki so ‘e zapadli v pla~ilo, pa ob smrti

u‘ivalca pravice {e niso izpla~ani, se lahko podedujejo in
izpla~ajo dedi~em na podlagi ustreznih dokazil.

88. ~len
S sklenitvijo zakonske zveze izgubijo pravico do dru-

‘inske invalidnine:
1. zakonec in razvezani zakonec, razen ~e sta pravico do

dru‘inske invalidnine pridobila ali obdr‘ala zaradi popolne
nezmo‘nosti za delo,

2. otroci, razen ~e so to pravico pridobili ali obdr‘ali
zaradi popolne nezmo‘nosti za delo ali ~e se oba zakonca
redno {olata.

U‘ivalcu dru‘inske invalidnine, ki je to pravico pridobil
zaradi popolne nezmo‘nosti za delo, prenehajo pravica do
dru‘inske invalidnine in druge pravice po tem zakonu z dnem,
ko sklene delovno razmerje, razen ~e izpolnjuje starostni
pogoj za uveljavitev pravice do dru‘inske invalidnine.

XXII. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC

1. Pristojnosti

89. ~len
O pravicah po tem zakonu odlo~a na prvi stopnji uprav-

na enota, pristojna za vojne invalide (v nadaljnjem besedilu:
upravna enota).

O prito‘bah zoper odlo~be upravne enote odlo~a mini-
strstvo, pristojno za vojne invalide (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

Nadzorstvo in strokovno pomo~ pri delu upravnih enot
zagotavlja ministrstvo.

2. Uporaba predpisov

90. ~len
V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se

uporabljajo dolo~be zakona o splo{nem upravnem postopku,
~e s tem zakonom ni druga~e dolo~eno.

3. Uvedba postopka in odlo~anje

91. ~len
Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke.
Postopek za ugotavljanje pravice in odmero vi{ine os-

krbnine ter invalidskega in dru‘inskega dodatka na podlagi
sprememb v vi{ini prejemkov ali novega dejanskega stanja v
skladu s 35., 51. in 73. ~lenom tega zakona uvede upravna
enota po uradni dol‘nosti.

Upravna enota po uradni dol‘nosti vodi postopek za
izdajo nove odlo~be o pravicah vojnega invalida, ki mu je
odstotek invalidnosti ugotovljen za~asno, oziroma o pravicah
u‘ivalca dru‘inske invalidnine, ki mu je pravica do dru‘inske
invalidnine ugotovljena za~asno, na podlagi za~asne nez-
mo‘nosti za delo.

Odlo~ba iz prej{njega odstavka ima pravni u~inek od
prvega dne naslednjega meseca po poteku veljavnosti odlo~-
be, s katero sta bila odstotek invalidnosti oziroma nezmo‘-
nost za delo za~asno ugotovljena.

^e vojni invalid oziroma u‘ivalec dru‘inske invalidnine
ne pride na pregled ali kako druga~e onemogo~i izvedbo
postopka, se {teje, da je umaknil zahtevo za uveljavitev pra-
vic po tem zakonu, in se postopek ustavi.

92. ~len
Upravni organ za obrambne zadeve oziroma upravni

organ za notranje zadeve, pristojen za osebo, ki je v okoli{~i-
nah iz 3. ~lena tega zakona dobila po{kodbo ali bolezen,
zaradi katere je pri njej nastala okvara zdravja, oziroma ki je
v navedenih okoli{~inah izgubila ‘ivljenje ali umrla, izda
osebi, ki izka‘e pravni interes, potrdilo o okoli{~inah, v kate-
rih se je oseba po{kodovala ali zbolela, izgubila ‘ivljenje ali
umrla, zaradi uveljavljanja pravic po tem zakonu.

93. ~len
^e nastanejo pri vojnem invalidu spremembe, ki vpliva-

jo na pravice, dolo~ene z dokon~no odlo~bo, lahko vojni
invalid vlo‘i zahtevo za ugotavljanje novega odstotka inva-
lidnosti v zvezi z nastalo spremembo po enem letu od izdaje
dokon~ne odlo~be.

94. ~len
^e nastanejo pri vojnem invalidu spremembe, ki vpliva-

jo na pravice, dolo~ene z dokon~no odlo~bo, zaradi katerih
dolo~ena pravica po tem zakonu preneha ali se obseg pravice
zmanj{a, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim dnem
naslednjega meseca po nastanku spremembe.

Postopek po prej{njem odstavku uvede upravna enota
po uradni dol‘nosti.

95. ~len
O pravicah po tem zakonu odlo~a upravna enota po

opravljeni reviziji odlo~be o priznanju statusa vojnega invali-
da oziroma priznanju pravice do dru‘inske invalidnine oziro-
ma po dokon~nosti odlo~be, s katero je zavrnjena zahteva za
priznanje statusa vojnega invalida ali za priznanje pravice do
dru‘inske invalidnine.
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96. ~len
Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida na podla-

gi okvare zdravja, ki je nastala zaradi bolezni, se lahko vlo‘i
najkasneje v petih letih po domnevnem nastanku bolezni.

Dejstvo, da je okvara zdravja nastala zaradi bolezni, se
ugotavlja na podlagi medicinske dokumentacije o zdravljenju.

4. Izvedenci

97. ~len
Odstotek invalidnosti, upravi~enost do dodatka za po-

sebno invalidnost, dodatka za pomo~ in postre‘bo, zdravili{-
kega in klimatskega zdravljenja ter nezmo‘nost za delo kot
pogoje za uveljavitev pravic po tem zakonu ugotavlja uprav-
na enota oziroma ministrstvo na podlagi izvida in mnenja
pristojne zdravni{ke komisije.

Izpolnjevanje pogojev in na~in poklicne rehabilitacije
ter potrebnost prilagoditve prostorov in tehni~ne opreme za-
radi poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih invali-
dov ugotavlja upravna enota oziroma ministrstvo na podlagi
izvida in mnenja ustrezne organizacije za rehabilitacijo inva-
lidov, potrebnost tehni~nih pripomo~kov pa ugotavlja uprav-
na enota na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravni{ke
komisije in ministrstvo na podlagi izvida ter mnenja ustrezne
organizacije za rehabilitacijo invalidov.

98. ~len
Zdravni{ka komisija prve stopnje, ki da izvid in mnenje

upravni enoti, ima tri ~lane zdravnike.
Minister, pristojen za vojne invalide (v nadaljnjem be-

sedilu: minister), imenuje ~lane zdravni{ke komisije prve
stopnje in dolo~i sede‘ in delovno obmo~je komisije.

99. ~len
Zdravni{ka komisija druge stopnje, ki da izvid in mne-

nje ministrstvu, ima pet ~lanov zdravnikov specialistov.
Minister imenuje ~lane zdravni{ke komisije druge stopnje.

5. Pravna sredstva

100. ~len
Zoper odlo~be upravne enote je dovoljena prito‘ba.

101. ~len
Za odlo~bo, s katero se prizna status vojnega invalida,

pravica do invalidnine in dru‘inske invalidnine, dodatka za
posebno invalidnost, dodatka za pomo~ in postre‘bo, invalid-
skega in dru‘inskega dodatka oziroma katera od pravic v
okviru pravice do rehabilitacije, je obvezna revizija.

Revizijo opravi ministrstvo.
Revizija zadr‘i izvr{itev odlo~be, razen odlo~be, s kate-

ro je priznana pravica do invalidskega in dru‘inskega dodat-
ka ter poklicne rehabilitacije in oskrbnine.

^e je zoper odlo~bo prve stopnje vlo‘ena prito‘ba, se o
reviziji in o prito‘bi odlo~i z isto odlo~bo.

^e zoper odlo~bo iz prvega odstavka tega ~lena ni vlo-
‘ena prito‘ba, jo upravna enota v osmih dneh od dneva, ko
pote~e rok za prito‘bo, predlo‘i skupaj s spisi zadeve mini-
strstvu.

102. ~len
Ob reviziji lahko da ministrstvo k odlo~bi soglasje,

lahko jo odpravi ali razveljavi in samo odlo~i o stvari ali
zadevo vrne upravni enoti v ponovni postopek.

Ministrstvo ob reviziji odpravi ali razveljavi odlo~bo pr-
ve stopnje in praviloma samo odlo~i o stvari v korist ali v

{kodo stranke, ~e ugotovi, da so bila na prvi stopnji nepopolno
ali napa~no ugotovljena dejstva ali da v postopku niso bila
upo{tevana pravila postopka, ki bi lahko vplivala na odlo~itev
o stvari, ali ~e ugotovi, da so bili na prvi stopnji zmotno
ocenjeni dokazi ali da je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen
napa~en sklep glede dejanskega stanja ali pa napa~no uporab-
ljen predpis, na podlagi katerega je bilo o stvari odlo~eno.

103. ~len
^e zoper odlo~bo upravne enote, za katero je obvezna

revizija, ni vlo‘ena prito‘ba, revizija pa ni opravljena v treh
mesecih od dneva, ko je ministrstvo prejelo zadevo, se {teje,
da je revizija opravljena in da je k odlo~bi dano soglasje.

[teje se, da je revizija opravljena v roku iz prej{njega
odstavka, ~e je bila odlo~ba, izdana ob reviziji, v tem roku
odposlana upravni enoti zaradi vro~itve stranki.

^e zdravni{ka komisija druge stopnje po{lje na dodatne
medicinske preiskave osebo, na katero se nana{a odlo~ba, ki
je v postopku revizije, za~ne rok iz prvega odstavka tega
~lena te~i od dneva, ko je ministrstvo prejelo izvid in mnenje
zdravni{ke komisije.

104. ~len
Postopek za odlo~anje o pravicah po tem zakonu, kon-

~an z odlo~bo, zoper katero ni rednega pravnega sredstva v
upravnem postopku, se lahko obnovi tudi po rokih, ki so
dolo~eni za obnovo postopka v zakonu, ki ureja splo{ni uprav-
ni postopek.

Pravice, ugotovljene z odlo~bo, izdano v obnovi po-
stopka, pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po vlo-
‘itvi predloga za obnovo postopka.

105. ~len
Odlo~bo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v

upravnem postopku dokon~na, je mogo~e razveljaviti po nad-
zorstveni pravici, ~e je bil z njo prekr{en materialni zakon v
korist posameznika, in sicer najpozneje v petih letih od dne-
va, ko je postala odlo~ba dokon~na.

6. Izvr{itev odlo~be

106. ~len
Odlo~be, s katerimi so priznane pravice po tem zakonu,

izvr{ujejo upravne enote po uradni dol‘nosti.

107. ~len
Stro{ke postopka za uveljavljanje pravic po tem zakonu

nosi organ, ki vodi postopek.

108. ~len
V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se ne

pla~ujejo takse.

XXIII. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV ZA
UVELJAVLJANJE IN U@IVANJE PRAVIC

109. ~len
Sredstva za uveljavljanje in u‘ivanje pravic po tem

zakonu se zagotavljajo v dr‘avnem prora~unu.

XXIV. NADZOR

110. ~len
Minister spremlja in nadzoruje izvajanje tega zakona in

predpisov, izdanih na njegovi podlagi ter daje upravnim eno-
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tam obvezna navodila za opravljanje zadev, za katere so
poobla{~ene po tem zakonu.

Ministrstvo opravlja finan~ni nadzor in in{pekcijske za-
deve v zvezi z uporabo finan~nih sredstev, namenjenih za
uveljavljanje pravic po tem zakonu.

Upravne enote morajo po{iljati ministrstvu poro~ila o
izvajanju tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih predpisov ter poro~ila o porabi sredstev za uveljav-
ljanje pravic po tem zakonu.

XXV. ZBIRKE PODATKOV

111. ~len
Za zbiranje, obdelavo, hrambo, posredovanje in upora-

bo podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, se uporabljajo
dolo~be zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

112. ~len
Zbirke podatkov iz prej{njega ~lena vsebujejo naslednje

osebne podatke:
1. ime in priimek upravi~enca in njegovega zakonitega

zastopnika;
2. dr‘avljanstvo;
3. enotno mati~no {tevilko ob~ana;
4. rojstne podatke;
5. podatke o prebivali{~u;
6. podatke o invalidnosti: vrsti in skupini;
7. podatke o invalidskih prejemkih: vrsti in vi{ini.

113. ~len
Zbirke podatkov iz prej{njega ~lena vodijo in vzdr‘uje-

jo upravne enote, uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo
zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom.

114. ~len
Osebni podatki iz 112. ~lena tega zakona se shranjujejo

v zbirkah podatkov kot trajni.

115. ~len
Dr‘avni organi, zavodi, organizacije in delodajalci, ki

razpolagajo s podatki, potrebnimi za odlo~anje po tem zako-
nu, so dol‘ni te podatke posredovati ministrstvu oziroma
upravnim enotam, ki odlo~ajo o pravicah po tem zakonu.

XXVI. POVRNITEV NEUPRAVI^ENO PRIDOBLJENIH
PREJEMKOV

116. ~len
Komur je bil izpla~an denarni prejemek po tem zakonu,

do katerega ni imel pravice, mora vrniti prejeti znesek:
1. ~e je na podlagi nepravilnih podatkov, za katere je

vedel ali bi moral vedeti, da so nepravilni, ali na kak{en drug
protipraven na~in dobil denarni prejemek po tem zakonu, do
katerega ni imel pravice, ali je dobil ve~ji prejemek, kot mu
je pripadal;

2. ~e je uveljavil denarni prejemek zaradi tega, ker ni
prijavil nastalih sprememb, ki vplivajo na izgubo, ali obseg
kak{ne pravice, ~eprav je vedel ali bi moral vedeti zanje;

3. ~e je prejel ve~ji denarni znesek, kot mu je bil dolo-
~en z odlo~bo.

Terjatev iz prej{njega odstavka zastara po roku, dolo~e-
nem z zakonom, ki ureja zastaranje za to vrsto terjatev.

Zastaralni roki iz prej{njega odstavka za~nejo te~i od
dneva, ko postane v upravnem postopku dokon~na odlo~ba, s
katero je ugotovljeno, da izpla~ani prejemek ne pripada ali

pripada v manj{em obsegu (1. in 2. to~ka prvega odstavka
tega ~lena) oziroma od dneva, ko je bilo izvr{eno zadnje
nepravilno izpla~ilo (3. to~ka prvega odstavka tega ~lena).

Ob pogojih iz prvega odstavka tega ~lena obstaja terja-
tev dr‘ave nasproti osebi ne glede na to, ali je bila odlo~ba, s
katero je bila tej osebi priznana dolo~ena pravica, odpravlje-
na ali razveljavljena.

117. ~len
^e upravna enota oziroma ministrstvo ugotovi, da je bil

osebi izpla~an denarni prejemek, do katerega ni imela pravi-
ce, o vi{ini preve~ izpla~anega denarnega prejemka obvesti
to osebo in jo pozove, da ga povrne v dolo~enem roku.

XXVII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

118. ~len
Dr‘avljanu Republike Slovenije, ki je na dan 25. junija

1991 slu‘il voja{ki rok, se za opravljanje voja{ke dol‘nosti
po tem zakonu {teje tudi ~as v JLA do odpusta, vendar
najdlje do 18. oktobra 1991.

119. ~len
Dr‘avljan Republike Slovenije, ki je po predpisih o

voja{kih invalidih, o civilnih invalidih vojne oziroma o vars-
tvu ‘rtev voja{ke agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991
(v nadaljnjem besedilu: predpisi o voja{kih invalidih in o
civilnih invalidih vojne v ustreznem sklonu) do uveljavitve
tega zakona uveljavil status in pravice voja{kega invalida ali
civilnega invalida vojne na podlagi odlo~be, ki jo je izdal
pristojni upravni organ Republike Slovenije ali na podlagi
odlo~be, ki jo je izdal pristojni upravni organ katere od
drugih republik nekdanje SFRJ, ki se je v Republiki Sloveniji
izvr{evala na dan 25. 6. 1991, obdr‘i status voja{kega invali-
da oziroma civilnega invalida vojne, pravice vojnega invali-
da pa ob pogojih in v obsegu, predpisanimi s tem zakonom.

Dru‘inski ~lan, ki mu je bila priznana pravica do dru-
‘inske invalidnine po predpisih o voja{kih invalidih ali o
civilnih invalidih vojne do uveljavitve tega zakona, u‘iva
tudi po uveljavitvi tega zakona pravice, ki jih ima u‘ivalec
dru‘inske invalidnine, ob pogojih in v obsegu, predpisanimi s
tem zakonom.

120. ~len
Voja{kim invalidom, ~lanom dru‘in padlih borcev na-

rodnoosvobodilne vojne Jugoslavije, dru‘inskim ~lanom oseb,
umrlih v okoli{~inah za priznanje statusa mirnodobnega vo-
ja{kega invalida in dru‘inskim ~lanom umrlih voja{kih inva-
lidov s stalnim prebivali{~em v De‘eli Furlaniji-Julijski kra-
jini v Republiki Italiji in v De‘eli Koro{ki v Republiki Avstriji
se zagotavlja status vojnega invalida, pravice vojnega invali-
da oziroma pravice dru‘inskih ~lanov pa ob pogojih in v
obsegu, dolo~enem s tem zakonom za dr‘avljane Republike
Slovenije s stalnim prebivali{~em v tujini.

Voja{kim invalidom, ~lanom dru‘in padlih borcev na-
rodnoosvobodilne vojne Jugoslavije, dru‘inskim ~lanom oseb,
umrlih v okoli{~inah za priznanje statusa mirnodobnega vo-
ja{kega invalida in dru‘inskim ~lanom umrlih voja{kih inva-
lidov - tujcem, ki imajo stalno prebivali{~e v Republiki Slo-
veniji neprekinjeno od 25. 6. 1991 in so jim bili status in
pravice priznane na podlagi odlo~be, ki jo je izdal pristojni
upravni organ Republike Slovenije, ali na podlagi odlo~be, ki
jo je izdal pristojni upravni organ katere od drugih republik
nekdanje SFRJ, ki pa se je v Republiki Sloveniji izvr{evala
na dan 25. 6. 1991, se zagotavlja status vojnega invalida,
pravice vojnega invalida oziroma pravice dru‘inskih ~lanov
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pa ob pogojih in v obsegu, predpisanimi s tem zakonom za
dr‘avljane Republike Slovenije.

121. ~len
Zahteve za priznanje statusa in pravic voja{kega voj-

nega invalida oziroma civilnega invalida vojne na podlagi
okvare zdravja zaradi bolezni ali poslab{anja bolezni, dob-
ljene v okoli{~inah za priznanje statusa voja{kega vojnega
invalida oziroma civilnega invalida vojne do uveljavitve
tega zakona ter zahteve za priznanje pravic dru‘inskim ~la-
nom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni, dobljene v
tak{nih okoli{~inah, po uveljavitvi tega zakona ni ve~ mo-
go~e vlo‘iti.

Ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka je zahtevo za
priznanje statusa in pravic voja{kega vojnega invalida oziro-
ma civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi
bolezni ali poslab{anja bolezni, dobljene ob voja{ki agresiji
na Republiko Slovenijo v letu 1991 ter zahtevo za priznanje
pravic dru‘inskim ~lanom osebe, ki je umrla zaradi posledic
bolezni, dobljene v teh okoli{~inah, mogo~e vlo‘iti najkasne-
je v dveh letih od uveljavitve tega zakona.

Zahtevo za priznanje statusa in pravic voja{kega mirno-
dobnega invalida na podlagi okvare zdravja zaradi bolezni ali
poslab{anja bolezni, dobljene v okoli{~inah za priznanje sta-
tusa voja{kega mirnodobnega invalida do uveljavitve tega
zakona, je mogo~e vlo‘iti najkasneje v dveh letih od uvelja-
vitve tega zakona.

Zahteva iz prej{njega odstavka osebe, ki po predpisih,
veljavnih do uveljavitve tega zakona, statusa mirnodobnega
voja{kega invalida ni mogla uveljaviti zaradi prenizkega od-
stotka invalidnosti, je ne glede na dolo~bo prvega odstavka
96. ~lena tega zakona pravo~asna, ~e je bila prva zahteva
vlo‘ena v tem roku.

122. ~len
Z uveljavitvijo enotnih kriterijev za ocenjevanje vseh

vrst invalidnosti v Republiki Sloveniji se odstotek invalidno-
sti vojnih invalidov ugotavlja po teh kriterijih.

Odstotki invalidnosti vojnih invalidov, ki bodo ta status
uveljavili do uveljavitve enotnih kriterijev iz prej{njega od-
stavka, se ne prevedejo.

123. ~len
O vi{ini invalidnine in o pravici in vi{ini dodatka za

posebno invalidnost in dodatka za pomo~ in postre‘bo voja{-
kih invalidov oziroma civilnih invalidov vojne, ki so uvelja-
vili status voja{kega invalida ali civilnega invalida vojne in
pravico do osebne invalidnine, pravico do ortopedskega do-
datka oziroma pravico do dodatka za postre‘bo in tujo pomo~
po predpisih o voja{kih invalidih in o civilnih invalidih vojne
do uveljavitve tega zakona, odlo~ijo upravne enote po dolo~-
bah tega zakona v {estih mesecih po njegovi uveljavitvi.

O vi{ini dru‘inske invalidnine dru‘inskih ~lanov, ki so
uveljavili pravico do dru‘inske invalidnine ali pravico do
civilne invalidnine po predpisih o voja{kih invalidih ali o
civilnih invalidih vojne do uveljavitve tega zakona, odlo~ijo
upravne enote po dolo~bah tega zakona v {estih mesecih po
njegovi uveljavitvi.

O pravici in vi{ini dru‘inske invalidnine dru‘inskih ~la-
nov, ki so obdr‘ali pravico do civilne invalidnine po drugem
odstavku 14. ~lena zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni
list RS, {t. 56/92), pa niso izpolnjevali pogojev za pravico do
dru‘inske invalidnine, odlo~ijo upravne enote po dolo~bah
tega zakona v {estih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Kadar si je pri odlo~anju o pravicah po tem ~lenu uprav-
na enota oziroma - v postopku o prito‘bi oziroma ob reviziji -
ministrstvo dol‘no pridobiti izvid in mnenje zdravni{ke ko-

misije, mora biti izvid in mnenje podano praviloma po oprav-
ljenem osebnem pregledu stranke.

124. ~len
O pravici in vi{ini invalidskega dodatka voja{kih invali-

dov oziroma civilnih invalidov vojne, ki so uveljavili pravico
do invalidskega dodatka do uveljavitve tega zakona in o
pravici in vi{ini dru‘inskega dodatka dru‘inskih ~lanov, ki so
uveljavili pravico do invalidskega dodatka ali dru‘inskega
dodatka do uveljavitve tega zakona, odlo~ijo upravne enote
po dolo~bah tega zakona ne glede na dolo~bo prvega odstav-
ka 41. ~lena tega zakona v {estih mesecih po njegovi uvelja-
vitvi.

Dru‘inskim ~lanom, ki jim je bil po drugem odstavku
16. ~lena zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS,
{t. 56/92) odmerjen invalidski dodatek ali dru‘inski dodatek,
~eprav niso uveljavili pravice do dru‘inske invalidnine, se
odlo~i o pravici do dru‘inskega dodatka in o njegovi vi{ini
po prej{njem odstavku samo v primeru, da je dru‘inski ~lan
do uveljavitve tega zakona uveljavil pravico do dru‘inske
invalidnine, v nasprotnem primeru pa jim pravica do invalid-
skega dodatka ali dru‘inskega dodatka preneha z dnem uve-
ljavitve tega zakona.

125. ~len
Voja{ki invalidi in civilni invalidi vojne ter u‘ivalci

dru‘inske invalidnine, ki so uveljavili pravico do dodatka za
postre‘bo in tujo pomo~ poleg invalidskega dodatka do uve-
ljavitve tega zakona, obdr‘ijo pravico do dodatka za pomo~
in postre‘bo, ki se jim zagotavlja v vi{ini po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, dokler prejemajo
invalidski dodatek oziroma dru‘inski dodatek, kolikor te pra-
vice ne morejo uveljaviti po drugih predpisih.

126. ~len
Upravna enota po uradni dol‘nosti izpelje postopke za

ugotovitev sposobnosti za poklicno rehabilitacijo voja{kih
invalidov in civilnih invalidov vojne I. do V. skupine, ki so
uveljavili pravico do invalidskega dodatka do uveljavitve
tega zakona, pa do tega dne {e niso dopolnili 40 let starosti, v
{estih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Invalidu iz prej{njega odstavka, za katerega se ugotovi,
da je sposoben za poklicno rehabilitacijo, preneha pravica do
invalidskega dodatka z dnem, od katerega mu gre pravica do
oskrbnine med poklicno rehabilitacijo.

Invalidu iz prvega odstavka tega ~lena, ki ne vlo‘i zah-
teve za priznanje pravice do poklicne rehabilitacije v enem
mesecu po izdaji izvida in mnenja pristojne zdravni{ke komi-
sije o njegovi sposobnosti za poklicno rehabilitacijo, upravna
enota po uradni dol‘nosti odlo~i o prenehanju pravice do
invalidskega dodatka s prvim dnem naslednjega meseca po
izteku enomese~nega roka.

127. ~len
O pravici do oskrbnine in o njeni vi{ini voja{kih invali-

dov oziroma civilnih invalidov vojne ter oseb, ki zaradi pre-
nizkega odstotka invalidnosti niso mogle uveljaviti statusa
mirnodobnega voja{kega invalida po predpisih o voja{kih
invalidih, ki so uveljavili pravico do oskrbnine po predpisih o
voja{kih invalidih in predpisih o civilnih invalidih vojne do
uveljavitve tega zakona, odlo~i upravna enota v enem mese-
cu po uveljavitvi tega zakona.

128. ~len
Voja{kemu invalidu oziroma civilnemu invalidu vojne,

ki je uveljavil pravico do osebnega motornega vozila ali
pravico do denarnega povra~ila ob nakupu osebnega motor-
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nega vozila po zakonu o temeljnih pravicah voja{kih invali-
dov in dru‘in padlih borcev (Uradni list SFRJ, {t. 68/81,
41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) oziroma po zako-
nu o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, {t. 56/92),
upravna enota lahko dodeli dopla~ilo k stro{kom nabave
osebnega motornega vozila po 40. ~lenu tega zakona po
sedmih letih od dneva prevzema prej prejetega oziroma kup-
ljenega vozila.

Voja{kemu invalidu oziroma civilnemu invalidu vojne,
ki je po predpisih o voja{kih invalidih oziroma po predpisih o
civilnih invalidih vojne uveljavil pravico do posebnega pri-
pomo~ka za slepe voja{ke invalide oziroma civilne invalide
vojne, upravna enota lahko dodeli dopla~ilo k stro{kom isto-
vrstnega tehni~nega pripomo~ka po preteku dobe trajanja,
dolo~ene s podzakonskim aktom, veljavnim do uveljavitve
tega zakona za dodelitev pripomo~ka ali denarnega povra~ila
za kupljeni pripomo~ek.

129. ~len
O zahtevah za priznanje statusa in pravic voja{kega

invalida oziroma civilnega invalida vojne ter pravic dru‘in-
skih ~lanov, vlo‘enih pred uveljavitvijo tega zakona, ki {e
niso pravnomo~no re{ene, odlo~i upravna enota po predpisih,
ki so veljali oziroma so se uporabljali do uveljavitve tega
zakona.

130. ~len
Prehod na nov na~in izpla~evanja denarnih prejemkov

po tem zakonu izvedejo upravne enote s postopnim pomika-
njem izpla~il v dveh letih od dneva uveljavitve tega zakona.

131. ~len
Minister izda izvr{ilne predpise v treh mesecih od uve-

ljavitve tega zakona.
Do izdaje izvr{ilnih predpisov iz prej{njega odstavka se

uporabljajo izvr{ilni predpisi, ki so veljali oziroma so se
uporabljali do uveljavitve tega zakona, kolikor niso v na-
sprotju s tem zakonom, in sicer:

1. pravilnik o ugotavljanju odstotka voja{ke invalidno-
sti (Uradni list SFRJ, {t. 7/82, 14/84, 14/84 - popr.);

2. pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih
ima voja{ki invalid pravico do ortopedskega dodatka in raz-
vrstitvi teh okvar v stopnje (Uradni list SFRJ, {t. 7/82);

3. pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih
ima voja{ki invalid pravico do osebnega motornega vozila, in
o vrsti motornega vozila (Uradni list SFRJ, {t. 7/82, 14/84,
52/86, 41/87, 21/88 in Uradni list RS, {t. 74/94);

4. pravilnik o vi{ini povra~ila za hrano in nastanitev
med potovanjem in med prebivanjem v drugem kraju ter
pogojih za njegovo uveljavljanje (Uradni list SFRJ, {t. 7/82,
2/85 in 11/86);

5. pravilnik o posebnih pripomo~kih za voja{ke invalide
(Uradni list SFRJ, {t. 19/83 in 11/86 in Uradni list RS, {t.
18/94);

6. pravilnik o na~inu uveljavljanja in u‘ivanja pravice
do brezpla~ne in zni‘ane vo‘nje (Uradni list SFRJ, {t. 7/82);

7. pravilnik o zdravili{kem in klimatskem zdravljenju
voja{kih invalidov (Uradni list SFRJ, {t. 30/86 in 9/90);

8. pravilnik o delu zdravni{kih komisij v postopku za
uveljavljanje pravic po zakonu o temeljnih pravicah voja{kih
invalidov in dru‘in padlih borcev (Uradni list SFRJ, {t. 7/82);

9. pravilnik o izpla~evanju denarnih prejemkov, predpi-
sanih z zakoni, ki urejajo temeljne pravice borcev, voja{kih
invalidov in dru‘in padlih borcev, in o vodenju evidence o
izpla~ilih (Uradni list SFRJ, {t. 15/84 in 70/86);

10. pravilnik o na~inu izpla~evanja invalidskih prejem-
kov po predpisih o voja{kih invalidih in predpisih o civilnih

invalidih vojne ter o kontroli izpla~il (Uradni list SRS, {t.
45/88);

11. navodilo o vsebini in na~inu vodenja evidence o
u‘ivalcih denarnih prejemkov po zakonu o voja{kih invalidih
in zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, {t.
45/88);

12. odredba o dolo~itvi organov, ki sta krajevno pristoj-
na za odlo~anje o zahtevah glede pravic tujcev, ki imajo
stalno prebivali{~e v tujini (Uradni list RS, {t. 24/93).

132. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, se preneha uporablja-

ti zakon o temeljnih pravicah voja{kih invalidov in dru‘in
padlih borcev (Uradni list SFRJ, {t. 68/81, 41/83, 75/85,
44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) in prenehajo veljati zakon o
voja{kih invalidih (Uradni list SRS, {t. 30/78, 12/85, 11/88 in
Uradni list RS, {t. 5/90), zakon o civilnih invalidih vojne
(Uradni list RS, {t. 56/92) in zakon o varstvu ‘rtev voja{ke
agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS,
{t. 12/91-I).

133. ~len
Ta zakon za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 546-03/89-1/17
Ljubljana, dne 17. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2917.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o ‘rtvah vojnega nasilja (ZZVN)

Razgla{am zakon o ‘rtvah vojnega nasilja (ZZVN), ki
ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
17. oktobra 1995.

[t. 012-01/95-98
Ljubljana, dne 25. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O @RTVAH VOJNEGA NASILJA (ZZVN)

I. @RTEV VOJNEGA NASILJA

1. ~len
@rtev vojnega nasilja je dr‘avljan Republike Slovenije,

ki je bil v vojni ali voja{ki agresiji na Republiko Slovenijo
izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom okupa-
torja, agresorja ali njunih sodelavcev.

2. ~len
@rtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1.

~lena tega zakona oseba, ki so jo nem{ke, italijanske ali
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mad‘arske okupacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945
zaradi politi~nih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov
prisilno izselile (izgnanec), poslale v tabori{~e (tabori{~nik),
zapor (zapornik), na prisilno delo (delovni deportiranec) ali
internacijo (interniranec) ter oseba, ki je pobegnila pred voj-
nim nasiljem (begunec) in nasilno odvzeta star{em (ukradeni
otrok).

@rtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred
prisilno izselitvijo (begunec).

@rtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1.
~lena tega zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za
notranje zadeve dotedanje SFRJ v ~asu od 25. 6. 1991 do 18.
10. 1991 zaradi razlogov iz prvega odstavka tega ~lena od-
vzeli prostost.

@rtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko
zdru‘ujejo v dru{tva ‘rtev vojnega nasilja.

Dru{tvom ‘rtev vojnega nasilja se lahko podeli status
dru{tva, ki deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa
odlo~a ministrstvo, pristojno za ‘rtve vojnega nasilja, na
podlagi temeljnega akta in programa dru{tva, ki zagotavlja
dejavnost javnega pomena zlasti na podro~ju socialno zdravs-
tvenega skrbstva in zgodovinskega izro~ila okoli{~in in trp-
ljenja ‘rtev vojnega nasilja ter na podlagi dejanske aktivnosti
in porabe sredstev dru{tva v dolo~enem obdobju, iz katerih je
razvidno, da delovanje dru{tva presega interese njegovih ~la-
nov. Kriteriji za presojo o dolo~itvi statusa dru{tva so {e
prete‘na poraba sredstev dru{tva za namene javnega interesa,
zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev in pogodbeno
urejena razmerja med dru{tvom in ministrstvom, pristojnim
za uresni~evanje dejavnosti, ki so javni interes.

Dru{tva ‘rtev vojnega nasilja pridobijo z dnem uvelja-
vitve tega zakona lastninsko pravico na dru‘beni lastnini, s
katero razpolagajo ob uveljavitvi tega zakona.

3. ~len
Za ‘rtev vojnega nasilja se {teje oseba iz prvega in

drugega odstavka prej{njega ~lena, pri kateri je prisilni ukrep
trajal najmanj tri mesece.

Za ‘rtev vojnega nasilja se {teje oseba iz tretjega od-
stavka prej{njega ~lena, pri kateri je odvzem prostosti trajal
najmanj en mesec.

4. ~len
Ob pogojih iz 2. ~lena in prvega odstavka 3. ~lena tega

zakona je ‘rtev vojnega nasilja po tem zakonu tudi oseba, ki
je bila z aktom okupacijskih oblasti prisilno mobilizirana
(prisilni mobiliziranec) v redne voja{ke enote okupatorja,
razen ~e je pridobila ~astni{ki ~in ali je bila pripadnik fa{i-
sti~ne oziroma nacisti~ne stranke ali njunih enot.

5. ~len
@rtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. ~lena tega

zakona tudi voja{ki vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za
priznanje statusa vojnega veterana po posebnem zakonu, in
civilni invalid vojne, ki je postal invalid zaradi vojnih dogod-
kov, in mu je ta status priznan po posebnem zakonu.

6. ~len
Ne glede na pogoje iz 2. ~lena tega zakona se za ‘rtev

vojnega nasilja po tem zakonu ne {teje oseba, ki je prosto-
voljno ali poklicno sodelovala na strani agresorja.

7. ~len
Do varstva po tem zakonu je upravi~en dru‘inski ~lan

‘rtve vojnega nasilja v obsegu dolo~enem za dru‘inskega
~lana vojnega invalida po zakonu o vojnih invalidih.

II. VARSTVO @RTEV VOJNEGA NASILJA

8. ~len
Pravice ‘rtev vojnega nasilja so:
1. zdravstveno varstvo,
2. zdravili{ko in klimatsko zdravljenje,
3. povra~ilo potnih stro{kov,
4. priznanje pokojninske dobe,
5. pravica do pokojnine pod ugodnej{imi pogoji,
6. pravica do vojne od{kodnine po posebnem zakonu,
7. do‘ivljenjska mese~na renta,
8. prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja.

9. ~len
Pravico do varstva po tem zakonu ima ‘rtev vojnega

nasilja, ko dopolni 50 let starosti ali je pri njej nastala trajna
popolna izguba delovne zmo‘nosti.

@rtev vojnega nasilja lahko uveljavi pravice iz prej{nje-
ga ~lena, ~e teh ali podobnih pravic ne more uveljaviti po
drugih predpisih ali v tuji dr‘avi.

1. Zdravstveno varstvo

10. ~len
@rtvi vojnega nasilja se zagotavlja pla~ilo zdravstvenih

storitev v vi{ini razlike do polne vrednosti storitev, zagotov-
ljenih v okviru obveznega zavarovanja.

2. Zdravili{ko in klimatsko zdravljenje

11. ~len
@rtev vojnega nasilja ima pravico do zdravili{kega in

klimatskega zdravljenja ob pogojih in v obsegu, predpisanem
za vojne invalide.

3. Povra~ilo potnih stro{kov

12. ~len
@rtev vojnega nasilja ima pravico do povra~ila potnih

stro{kov pri uveljavljanju pravice do zdravili{kega in klimat-
skega zdravljenja.

Pravica iz prej{njega odstavka se uveljavlja ob pogojih
in v obsegu, predpisanem za vojne invalide.

4. Pokojninska doba

13. ~len
Tabori{~niku (v nem{kem koncentracijskem tabori{~u,

v Jesenovcu ali na otoku Rabu) in zaporniku iz 2. ~lena tega
zakona, se ~as prebit v koncentracijskem tabori{~u ali zaporu
prizna kot posebna doba v dvojnem {tetju, ~as po 15. maju
1945 do povratka v domovino pa v dejanskem trajanju.

Internirancu (internacijsko tabori{~e z odvzemom svo-
bodnega gibanja v Italiji ali v tabori{~u za ukradene otroke),
izgnancu, delovnemu deportirancu, beguncu in prisilnemu
mobilizirancu se prizna pokojninsko dobo v dejanskem traja-
nju do povratka v domovino.

^e ima ‘rtev vojnega nasilja priznano posebno dobo iz
drugega naslova, lahko uveljavi pravico iz tega ~lena, ~e je to
zanjo ugodnej{e.

Za polni mesec {teje, ~e je nasilje trajalo ve~ kot 15 dni.

5. Pravica do pokojnine pod ugodnej{imi pogoji

14. ~len
@rtev vojnega nasilja, ki je bila v ~asu trajanja nasilnega

dejanja ali prisilnega ukrepa mlaj{a od 15 let, pridobi pravico
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do starostne pokojnine, ko dopolni starost 60 let (mo{ki)
oziroma 55 let (‘enska) in pokojninsko dobo 20 let, ali pravi-
co do pred~asne pokojnine, ko dopolni 55 let (mo{ki) oziro-
ma 50 let (‘enska) in pokojninsko dobo 35 let (mo{ki) oziro-
ma 30 let (‘enska), ali pravico do upokojitve s polno
pokojninsko dobo pri starosti 55 let (mo{ki) oziroma 50 let
(‘enska).

Starostna meja za pridobitev pravice do pokojnine po
prej{njem odstavku se zni‘a za toliko ~asa, kolikor je trajalo
nasilno dejanje ali prisilni ukrep, vendar najve~ do omejitev
iz prej{njega odstavka.

Pravica do vojne od{kodnine

15. ~len
@rtev vojnega nasilja iz prvega odstavka 2. ~lena in 4.

~lena tega zakona ima pravico do povrnitve vojne {kode po
posebnem zakonu.

7. Do‘ivljenjska mese~na renta

16. ~len
Do‘ivljenjska mese~na renta je oblika delnega material-

nega zado{~enja ‘rtvi vojnega nasilja iz 2. ~lena tega zakona,
ki se valorizira tako kot pokojnine in zna{a za vsak mesec
nasilja:

– za tabori{~nika in zapornika po 300 tolarjev,
– za izgnanca in interniranca po 200 tolarjev,
– za delovnega deportiranca in pobeglega pred izgonom

po 120 tolarjev.
Upravi~enec do denarne rente ne pla~uje davka od do-

hodka.

8. Prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja

17. ~len
@rtev vojnega nasilja, ki nima re{enega stanovanjskega

vpra{anja, ima pri kandidiranju za socialna stanovanja pred-
nost pred drugimi prosilci.

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE STATUSA IN
PRAVIC @RTEV VOJNEGA NASILJA

18. ~len
O priznanju statusa ‘rtve vojnega nasilja in pravic po

tem zakonu odlo~a na prvi stopnji upravna enota.
O prito‘bah zoper odlo~be upravne enote odlo~a mini-

strstvo, pristojno za ‘rtve vojnega nasilja (v nadaljnjem bese-
dilu: ministrstvo).

Ministrstvo zagotavlja nadzorstvo in strokovno pomo~
pri delu upravnih enot.

19. ~len
O priznanju pokojninske dobe kot posebne dobe in pra-

vice do pokojnine pod ugodnej{imi pogoji odlo~a zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi potrdila o
vpisu v evidenco ‘rtev vojnega nasilja.

20. ~len
V postopku za uveljavljanje statusa in pravic po tem

zakonu se uporabljajo dolo~ila zakona o splo{nem uprav-
nem postopku, zakona o vojnih invalidih in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, ~e s tem zakonom ni druga~e
dolo~eno.

21. ~len
Status in pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zah-

tevo stranke.

22. ~len
Na podlagi odlo~be o priznanju ~asa, prebitega v

zaporih, internaciji, konfinaciji, deportaciji ali na prisilni
izselitvi v pokojninsko dobo kot posebno dobo v dejan-
skem trajanju ali odlo~be o priznanju statusa voja{kega
vojnega invalida ali civilnega invalida vojne, uveljavlja
oseba status ‘rtve vojnega nasilja tako, da zahteva pri
upravni enoti vpis v evidenco ‘rtev vojnega nasilja (v
nadaljnjem besedilu: evidenca) ter izdajo potrdila o statu-
su ‘rtve vojnega nasilja.

^e upravna enota v primeru iz prej{njega odstavka zavr-
ne vpis v evidenco in izdajo potrdila o statusu ‘rtve vojnega
nasilja, izda o tem ustrezno odlo~bo.

Po opravljeni reviziji odlo~be o priznanju statusa ‘rtve
vojnega nasilja vpi{e upravna enota po uradni dol‘nosti to
osebo v evidenco.

23. ~len
U‘ivalec pravic po tem zakonu je dol‘an v petnajstih

dneh prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na
posamezno pravico ali njen obseg.

24. ~len
Glede pridobitve, u‘ivanja in izgube pravic, povrnitve

neupravi~eno pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk po-
datkov ter podzakonskih aktov se smiselno uporabljajo do-
lo~be zakona o vojnih invalidih, ~e s tem zakonom ni druga~e
dolo~eno.

IV. EVIDENCA

25. ~len
Evidenca vsebuje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek ‘rtve vojnega nasilja in njegovega

zakonitega zastopnika;
– dr‘avljanstvo;
– enotno mati~no {tevilko ob~ana;
– rojstne podatke;
– prebivali{~e;
– vrsto in ~as trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega

ukrepa;
– dokument, ki je podlaga za priznanje statusa ‘rtve

vojnega nasilja, z navedbo {tevilke, datuma in organa, ki ga
je izdal;

– podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu.
Osebni podatki iz prej{njega odstavka se shranjujejo v

evidenci kot trajni.

26. ~len
Evidence iz prej{njega ~lena vodijo in vzdr‘ujejo uprav-

ne enote, uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo zaradi
opravljanja nalog v skladu s tem zakonom.

27. ~len
Podrobnej{a navodila o na~inu zbiranja podatkov, vo-

denju evidence in na~inu posredovanja osebnih podatkov ter
vsebini in obrazcu potrdila o statusu ‘rtve vojnega nasilja,
predpi{e minister, pristojen za ‘rtve vojnega nasilja (v na-
daljnjem besedilu: minister).
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V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV

28. ~len
Sredstva za uveljavljanje in u‘ivanje pravic po tem

zakonu se zagotavljajo iz dr‘avnega prora~una.
Sredstva za pove~ane obveznosti iz naslova pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi uvelja-
vitve pokojninske dobe iz 13. ~lena tega zakona in pokojnine
pod ugodnej{imi pogoji iz 14. ~lena tega zakona, se zagotav-
ljajo iz dr‘avnega prora~una.

Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega ~lena se za
osebe iz 4. ~lena tega zakona zagotavljajo iz dr‘avnega pro-
ra~una, ~e ni z meddr‘avnim sporazumom druga~e dolo~eno.

VI. PREHODNE IN KON^NA DOLO^BA

29. ~len
Revizijo odlo~b iz tretjega odstavka 22. ~lena tega za-

kona opravi ministrstvo v enem letu od prejema odlo~be v
revizijo.

30. ~len
Minister izda podzakonski akt iz 27. ~lena tega zakona

v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.

31. ~len
Ta zakon za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 545-07/93-4/8
Ljubljana, dne 17. oktobra 1995.

Predsednik
 Dr‘avnega zbora

 Republike Slovenije
 Jo‘ef [kol~ l. r.

obrambo Republike Slovenije, oseba, ki je v vojni ali voja{ki
agresiji na Republiko Slovenijo v policijskih enotah oprav-
ljala naloge s podro~ja varnosti Republike Slovenije in ose-
ba, ki je bila na podlagi odlo~itve pristojnega organa ali
poveljstva v skladu s predpisi neposredno vklju~ena v oboro-
‘en odpor.

2. ~len
Vojni veteran je:
– oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske

severne meje v letih 1918 in 1919 (v nadaljnjem besedilu:
borec za severno mejo) in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn
1912-1918 (v nadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji
je status borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca priz-
nan z odlo~bo pristojnega dr‘avnega organa;

– dr‘avljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991, ki je bil
kot pripadnik biv{e jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. do
17. 4. 1941 odpeljan v ujetni{tvo;

– borec in drug udele‘enec narodnoosvobodilne vojne
(v nadaljnjem besedilu: NOV ) Slovenije, ki mu je ~as ude-
le‘be v NOV do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v{tet v pokojninsko dobo v dvoj-
nem ali dejanskem trajanju;

– dr‘avljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991, ki
mu je ~as udele‘be v NOV v drugih delih nekdanje Jugo-
slavije do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v{tet v pokojninsko dobo v dvoj-
nem trajanju;

– dr‘avljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991, ki mu
je ~as, prebit v oboro‘enih formacijah antifa{isti~nega giba-
nja ali v oboro‘enem antifa{isti~nem boju v drugih de‘elah in
v zavezni{kih vojskah do 15. 5. 1945 po predpisih o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju dvojno {tet v pokojnin-
sko dobo;

– pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije,
policist, operativni delavec kriminalisti~ne in obve{~evalno
varnostne slu‘be, narodne za{~ite ter enot za zveze Republi-
ke in ob~in, ki je v voja{ki agresiji na Republiko Slovenijo v
~asu od  26. 6. do 18. 7. 1991 opravljal dol‘nosti pri obrambi
Republike Slovenije.

3. ~len
Vojni veteran je tudi pripadnik narodno revolucionarne

organizacije - TIGR v obdobju od septembra 1927 do 13. 5.
1941.

Oseba iz prej{njega odstavka uveljavi status vojnega
veterana po dolo~bah zakona o splo{nem upravnem postopku
pri organu, ki odlo~a po tem zakonu na prvi stopnji.

4. ~len
Ne glede na 1. in 2. ~len tega zakona se za vojnega

veterana ne {teje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sode-
lovala na strani agresorja.

II. VARSTVO VOJNIH VETERANOV

5. ~len
Pravice vojnih veteranov so:
1. veteranski dodatek,
2. dodatek za pomo~ in postre‘bo,
3. letni prejemek,
4. zdravstveno varstvo,
5. zdravili{ko in klimatsko zdravljenje,
6. brezpla~na vo‘nja,
7. pogrebnina in
8. priznanje pokojninske dobe.

2918.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
91. ~lena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o vojnih veteranih (ZVV)

Razgla{am zakon o vojnih veteranih (ZVV), ki ga je
sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 17.
oktobra 1995.

[t. 012-01/95-99
Ljubljana, dne 25. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O VOJNIH VETERANIH (ZVV)

I. VOJNI VETERAN

1. ~len
Vojni veteran je oseba, ki je v vojni ali voja{ki agresiji

na Republiko Slovenijo opravljala voja{ke dol‘nosti za
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6. ~len
Pravico do varstva po tem zakonu ima vojni veteran, ko

dopolni 50 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna
izguba delovne zmo‘nosti.

Priznanje pokojninske dobe lahko vojni veteran uvelja-
vi ne glede na dolo~bo prej{njega odstavka.

Vojni veteran lahko uveljavi pravice iz prej{njega ~le-
na, ~e teh ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih
predpisih ali v tuji dr‘avi.

 7. ~len
Vojni veteran, dr‘avljan Republike Slovenije s stalnim

prebivali{~em v tujini, ima, ~e je na ozemlju Republike Slo-
venije, pravice po tem zakonu, razen pravice do veteranskega
dodatka. Vojni veteran iz 14. ~lena tega zakona, dr‘avljan
Republike Slovenije s stalnim prebivali{~em v tujini, ima
pravico do letnega prejemka.

Vojni veteran - tujec, ki nima stalnega prebivali{~a v
Republiki Sloveniji, ima pravico do zdravili{kega in klimat-
skega zdravljenja, ~e je na ozemlju Republike Slovenije.
Vojni veteran iz 14. ~lena tega zakona - tujec, ki nima stalne-
ga prebivali{~a v Republiki Sloveniji, ima pravico do letnega
prejemka in, ~e je na ozemlju Republike Slovenije, pravico
do zdravstvenega varstva.

1. Veteranski dodatek

8. ~len
Pravico do veteranskega dodatka ima vojni veteran, ~e

dele‘ prejemkov na dru‘inskega ~lana ne dosega osnove za
veteranski dodatek.

9. ~len
Osnova za ugotavljanje pravice do veteranskega dodat-

ka in za dolo~anje njegove vi{ine (v nadaljnjem besedilu:
osnova) je enaka osnovi za ugotavljanje pravice do invalid-
skega dodatka po zakonu o vojnih invalidih.

10. ~len
Mese~ni znesek veteranskega dodatka se dolo~i v od-

stotku od razlike med osnovo in dele‘em prejemkov na dru-
‘inskega ~lana (v nadaljnjem besedilu: razlika) in zna{a:

– 100% razlike za vojnega veterana s priznano pokoj-
ninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 in 1942 nepreki-
njeno do 15. 5. 1945, borca za severno mejo in vojnega
dobrovoljca ter odlikovanca z najvi{jim dr‘avnim odlikova-
njem;

– 90% razlike za vojnega veterana s priznano pokojnin-
sko dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - pred 9. 9. 1943
oziroma 13. 10. 1943 neprekinjeno do 15. 5. 1945 ter organi-
zatorja narodne za{~ite;

– 80% razlike za vojnega veterana s priznano pokojnin-
sko dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - po 9. 9. 1943
oziroma 13. 10. 1943 in od leta 1944 neprekinjeno do 15. 5.
1945;

– 60% razlike za druge vojne veterane.
 Veteranski dodatek ne more zna{ati manj kot 10% os-

nove.

11. ~len
Za odlikovanca z najvi{jim dr‘avnim odlikovanjem

po tem zakonu se {teje vojni veteran - prejemnik odlikova-
nja ~astni znak svobode Republike Slovenije, prejemnik
reda za izredne zasluge in prejemnik zlatega reda za zaslu-
ge ter reda narodnega heroja, ~e je odlikovanje prejel za
dejanja in zasluge v vojni ali voja{ki agresiji na Republiko
Slovenijo.

Za organizatorja narodne za{~ite se po tem zakonu {teje
vojni veteran iz {este alinee 2. ~lena tega zakona, ki je bil po
odlo~itvi pristojnega organa dolo~en za organiziranje mane-
verske strukture narodne za{~ite v pripravah zoper voja{ko
agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991.

12. ~len
Glede odmere in usklajevanja veteranskega dodatka se

smiselno uporabljajo dolo~be zakona o vojnih invalidih o
invalidskem dodatku.

2. Dodatek za pomo~ in postre‘bo

13. ~len
Vojni veteran je upravi~en do dodatka za pomo~ in

postre‘bo ob pogojih in v vi{ini po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.

3. Letni prejemek

14. ~len
Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem

trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za
severno mejo in vojni dobrovoljec, odlikovanec z najvi{jim
dr‘avnim odlikovanjem ter organizator narodne za{~ite ima
pravico do letnega prejemka v vi{ini osnove.

4. Zdravstveno varstvo

15. ~len
Vojnemu veteranu se zagotavlja pla~ilo zdravstvenih

storitev v vi{ini razlike do polne vrednosti storitev zagotov-
ljenih v okviru obveznega zavarovanja.

5. Zdravili{ko in klimatsko zdravljenje

16. ~len
Vojni veteran ima pravico do zdravili{kega in klimat-

skega zdravljenja in povra~ila potnih stro{kov pri uveljavlja-
nju te pravice ob pogojih in v obsegu, predpisanem za vojne
invalide.

6. Brezpla~na vo‘nja

17. ~len
Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem

trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za
severno mejo in vojni dobrovoljec, organizator narodne za{~ite
ter odlikovanec z najvi{jim dr‘avnim odlikovanjem ima pravi-
co do brezpla~ne vo‘nje na ozemlju Republike Slovenije z
vlakom ali avtobusom in sicer za skupaj {tiri potovanja na leto.

7. Pogrebnina

18. ~len
Ob smrti vojnega veterana iz prej{njega ~lena ima ose-

ba, ki oskrbi pogreb, ne glede na tretji odstavek 6. ~lena tega
zakona pravico do pogrebnine v vi{ini trikratnega zneska
osnove, veljavne na dan smrti vojnega veterana, vendar naj-
ve~ do zneska dejanskih stro{kov pogreba.

Osebi iz prej{njega odstavka, ki ima pravico do pogreb-
nine po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, gre pravica do pogrebnine v vi{ini razlike med
pogrebnino, dolo~eno v prvem odstavku tega ~lena, in po-
grebnino po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju.
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19. ~len
Oseba, ki krije stro{ke prevoza posmrtnih ostankov voj-

nega veterana iz 17. ~lena tega zakona iz kraja, v katerem je
umrl, do kraja, v katerem bo pokopan, ima za prevoz na
ozemlju Republike Slovenije pravico do povra~ila dejanskih
stro{kov.

20. ~len
Pogreb umrlega vojnega veterana - odlikovanca z naj-

vi{jim dr‘avnim odlikovanjem se opravi z voja{kimi ~astmi,
razen ~e dru‘inski ~lani vojnega veterana tega ne ‘elijo.

8. Pokojninska doba

21. ~len
Vojnemu veteranu iz tretje alinee 2. ~lena tega zakona,

ki je bil v ~asu prebitem v okoli{~inah za priznanje statusa
vojnega veterana mlaj{i od 15 let, in iz {este alinee 2. ~lena
tega zakona se ~as, prebit v okoli{~inah za priznanje sta-
tusa vojnega veterana, {teje v pokojninsko dobo kot posebna
doba.

Vojnemu veteranu iz tretje alinee 2. ~lena tega zakona,
ki je bil v ~asu, prebitem v okoli{~inah za priznanje statusa
vojnega veterana, mlaj{i od 15 let, se pokojninska doba kot
posebna doba {teje v dvojnem ali v dejanskem trajanju po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pokojninska doba kot posebna doba se vojnemu vetera-
nu iz {este alinee 2. ~lena tega zakona {teje v dejanskem
trajanju, ~e je bil vojni veteran vklju~en v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, oziroma v dvojnem trajanju, ~e vojni
veteran v tem ~asu ni bil zavarovan po predpisih o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju.

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC

22. ~len
O pravicah po tem zakonu odlo~a na prvi stopnji uprav-

na enota.
O prito‘bah zoper odlo~be upravne enote odlo~a mini-

strstvo, pristojno za vojne veterane (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

Nadzorstvo in strokovno pomo~ pri delu upravnih enot
zagotavlja ministrstvo.

23. ~len
O priznanju pokojninske dobe odlo~a zavod za pokoj-

ninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi potrdila o vpisu
v evidenco vojnih veteranov.

24. ~len
V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se

uporabljajo dolo~ila zakona o splo{nem upravnem postopku
ter zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlagi izdanih
predpisov, ~e s tem zakonom ni druga~e dolo~eno.

25. ~len
Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke.
Pravice, ki so priznane v mese~nih zneskih, gredo upra-

vi~encu od prvega dne v naslednjem mesecu po vlo‘itvi
zahteve.

26. ~len
Oseba, ki uveljavlja status vojnega veterana na podlagi

odlo~be o priznanju statusa borca za severno mejo ali vojne-
ga dobrovoljca, odlo~be o priznanju posebne dobe za ~as

udele‘be v NOV v dvojnem ali dejanskem trajanju po predpi-
sih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, voja{ke knji-
‘ice ali drugega ustreznega dokazila, zahteva pri upravni
enoti vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice
vojnega veterana.

^e upravna enota zavrne vpis v evidenco vojnih vetera-
nov in izdajo izkaznice vojnega veterana, izda o tem ustrezno
odlo~bo.

Izkaznica vojnega veterana je javna listina.

27. ~len
U‘ivalec pravic po tem zakonu je dol‘an v petnajstih

dneh prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na
posamezno pravico ali na njen obseg.

28. ~len
Za odlo~bo, s katero se prizna pravica do veteranskega

dodatka in dodatka za pomo~ in postre‘bo, je obvezna re-
vizija.

Revizija ne zadr‘i izvr{itve odlo~be.

29. ~len
Glede pridobitve, u‘ivanja in izgube pravic, povrnitve

neupravi~eno pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk po-
datkov ter podzakonskih aktov se smiselno uporabljajo do-
lo~be zakona o vojnih invalidih, ~e s tem zakonom ni druga~e
dolo~eno.

IV. EVIDENCA

30. ~len
Evidenca vojnih veteranov vsebuje naslednje osebne

podatke:
– ime in priimek vojnega veterana in njegovega zakoni-

tega zastopnika;
– dr‘avljanstvo,
– enotno mati~no {tevilko ob~ana;
– rojstne podatke;
– prebivali{~e;
– vrsto vojnega veterana in ~as, ki je bil podlaga za

priznanje statusa vojnega veterana;
– dokument, ki je podlaga za priznanje statusa vojnega

veterana, z navedbo {tevilke, datuma in organa, ki ga je izdal;
– podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu.
Osebni podatki iz prej{njega odstavka se shranjujejo v

evidenci kot trajni.

31. ~len
Evidenco vojnih veteranov iz prej{njega ~lena vodijo in

vzdr‘ujejo upravne enote, uporablja in hrani pa jo ministrs-
tvo zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom.

32. ~len
Podrobnej{a navodila o na~inu zbiranja podatkov, vo-

denju evidence in na~inu posredovanja osebnih podatkov ter
vsebini in obrazcu izkaznice vojnega veterana predpi{e mini-
ster, pristojen za vojne veterane (v nadaljnjem besedilu: mi-
nister).

V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV

33. ~len
Sredstva za uveljavljanje in u‘ivanje pravic po tem

zakonu se zagotavljajo iz dr‘avnega prora~una.
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Sredstva za pove~ane obveznosti iz naslova pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi uvelja-
vitve pokojninske dobe iz 21. ~lena tega zakona, se zagotav-
ljajo iz dr‘avnega prora~una.

VI. PREHODNE IN KON^NI DOLO^BI

34. ~len
Odlikovancu z redom narodnega heroja, ki mu je ta

status priznan na podlagi predpisov nekdanje SFRJ, se zago-
tavljajo enake pravice kot vojnemu veteranu s priznano po-
kojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno
do 15. 5. 1945.

35. ~len
Za vojnega veterana iz druge, ~etrte in pete alinee 2.

~lena tega zakona se {teje tudi dr‘avljan Republike Sloveni-
je, ki je dr‘avljanstvo pridobil po 40. ~lenu zakona o dr‘av-
ljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I), ~e
so se njegove pravice iz naslova statusa borca NOV izvr{eva-
le v Republiki Sloveniji 25. 6. 1991.

36. ~len
Dru‘inski ~lan umrle osebe iz 2. ~lena tega zakona, ki je

do uveljavitve tega zakona uveljavil pravico do priznavalni-
ne po zakonu o varstvu udele‘encev vojne (Uradni list RS, {t.
14/90), ima od uveljavitve tega zakona pravico do veteran-
skega dodatka pod pogoji iz 8. ~lena in v obsegu iz ~etrte
alinee prvega odstavka 10. ~lena tega zakona, ~e ne prejema
dru‘inskega dodatka po zakonu o vojnih invalidih.

37. ~len
Vojnemu veteranu in njegovim dru‘inskim ~lanom se

pravica do pokojninskega dodatka zagotavlja v obsegu in pod
pogoji, dolo~enimi po predpisih, ki so veljali do uveljavitve
tega zakona.

Pokojnina skupaj z dodatkom iz prej{njega odstavka ne
more presegati zneska najvi{je pokojnine za polno pokojnin-
sko dobo po splo{nih predpisih.

38. ~len
O pravici in vi{ini veteranskega dodatka in dodatka za

pomo~ in postre‘bo vojnih veteranov in dru‘inskih ~lanov
oseb iz 2. ~lena tega zakona, ki so uveljavili pravico do
priznavalnine in pravico do dodatka za postre‘bo in tujo
pomo~ po zakonu o varstvu udele‘encev vojne (Uradni list
RS, {t. 14/90), odlo~ijo upravne enote v {estih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

39. ~len
Minister izda podzakonski akt iz 32. ~lena tega zakona

v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.

40. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, se prenehajo uporab-

ljati zakon o “Partizanskem spominskem znaku 1941” (Urad-
ni list SFRJ, {t. 43/46 in 44/57), zakon o temeljnih pravicah
imetnikov “Partizanske spomenice 1941” (Uradni list SFRJ,
{t. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89,
87/89, 20/90 in 42/90), zakon o temeljnih pravicah odliko-
vancev z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, {t. 67/72,
21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90
in 42/90), zakon o dodatku za borce (Uradni list SFRJ, {t.
67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in
42/90), zakon o temeljnih pravicah borcev {panske narod-

noosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 (Uradni
list SFRJ, {t. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 10/82, 25/85,
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), zakon o temeljnih pra-
vicah odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z me~e-
ma, redom belega orla z me~ema in zlato Obili~evo medaljo
(Uradni list SFRJ, {t. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81, 75/85,
44/89 in 87/89) in prenehajo veljati zakon o varstvu udele-
`encev vojne (Uradni list RS, {t. 14/90), zakon o dodatku
zaposlenim udele`encem NOV (Uradni list SRS, {t. 10/65,
24/67, 28/69 in 20/73) in zakon o borcih za severno mejo v
letih 1918 in 1919 in slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn
1912 do 1918 (Uradni list SRS, {t. 30/78).

41. ~len
Ta zakon za~ne veljati 1. januarja 1996.

[t. 545-01/93-1/4
Ljubljana, dne 17. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2919.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije iz-
dajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o deviznem poslovanju (ZDP-B)

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o deviznem poslovanju (ZDP-B), ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995.

[t. 012-01/95-100
Ljubljana, dne 1. novembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

DEVIZNEM POSLOVANJU (ZDP-B)

1. ~len
V zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, {t. 1/

91-I in 71/93) se v 30. ~lenu na koncu prvega odstavka doda
besedilo “pod pogoji, ki jih dolo~i Banka Slovenije.”

Za tretjim odstavkom se doda nov ~etrti odstavek, ki se
glasi:

“Devize na deviznem ra~unu iz tega ~lena se smejo
uporabiti samo za teko~e poslovanje v okviru dejavnosti iz
prvega in tretjega odstavka tega ~lena.”

2. ~len
V drugem odstavku 55. ~lena se ~rta besedilo “~e je

zoper lastnika uveden sodni postopek”.
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3. ~len
Za 57. ~lenom se doda nov 57.a ~len, ki se glasi:

“57.a ~len
Doma~e in tuje fizi~ne osebe morajo pri prehodu dr‘av-

ne meje organom carinske slu‘be prijaviti vsak prenos goto-
vine in ~ekov, ki presega vrednost 2,200.000 tolarjev.

Obveznost iz prej{njega odstavka velja tudi za poobla{-
~eno osebo pravne osebe, ki preko dr‘avne meje prena{a
gotovino in ~eke za pravno osebo.”

4. ~len
65. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Devizno poslovanje pravnih oseb, podjetnikov posa-

meznikov, fizi~nih oseb in poobla{~enih bank je pod devizno
kontrolo.”

5. ~len
68. ~len se spremeni tako, da se peti odstavek nadomesti

z novim petim odstavkom, ki se glasi:
“Do vzpostavitve nove organiziranosti dav~ne slu`be

sta dav~na organa po tem zakonu Agencija za pla~ilni pro-
met, nadziranje in informiranje za pravne osebe in Republi{-
ka uprava za javne prihodke za fizi~ne osebe in zasebnike.”

6. ~len
V 72. ~lenu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Vpogled v dokumentacijo v smislu drugega odstavka

tega ~lena pomeni tudi vpogled v dokumentacijo in ra~une
tretjih doma~ih in tujih oseb v zvezi s posamezno transakcijo,
ki je v povezavi z izvajanjem kontrole iz prvega odstavka
tega ~lena.”

7. ~len
V 73. ~lenu se doda nov ~etrti odstavek, ki se glasi:
“Prito`ba ne zadr`i izvr{itve odlo~be.”
Dosedanji ~etrti odstavek postane peti odstavek.

8. ~len
Za 81. ~lenom se dodata nova 81.a in 81.b ~len, ki se

glasita:

“81.a ~len
^e se z odlo~bo iz prvega odstavka 73. ~lena ugotovi,

da ima pravna oseba ali zasebnik devize na ra~unih v tujini
brez dovoljenja Banke Slovenije ali da posluje v nasprotju s
pogoji, ki jih dolo~a Banka Slovenije po 29. in 30. ~lenu tega
zakona, mora pravna oseba ali zasebnik v roku petih delovnih
dni od prejema odlo~be vpla~ati pri Banki Slovenije brezo-
brestni depozit v tolarski protivrednosti ugotovljenega stanja
na ra~unu v tujini.

Tolarska protivrednost se dolo~i na podlagi srednjega
te~aja Banke Slovenije na dan vpla~ila depozita. Vpla~ani
depozit vrne Banka Slovenije v dveh delovnih dneh po
predlo‘itvi dovoljenja Banke Slovenije ali dokazila o uskla-
ditvi poslovanja s pogoji, ki jih dolo~a Banka Slovenije
potem, ko je iz sredstev depozita na podlagi odlo~be dav~-
nega organa popla~ala zapadle dav~ne obveznosti doma~e
osebe.

81.b ~len
Kolikor devizni in{pektorat ugotovi, da depozit iz prej{-

njega ~lena ni bil vpla~an v skladu z dolo~ili prej{njega
~lena, izda sklep o prisilni izterjavi na denarna sredstva, ki
jih ima dol‘nik na ra~unu pri Agenciji za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje oziroma banki.

Zoper sklep iz prej{njega odstavka ni prito‘be.
Denarna sredstva iz prvega odstavka se izterjajo sklad-

no z zakonom o Agenciji za pla~ilni promet, nadziranje in
informiranje oziroma skladno z zakonom o davkih ob~a-
nov.”

9. ~len
V prvem odstavku 82. ~lena se besede “od 5.000 do

450.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 6,000.000
tolarjev”.

Za 6. to~ko se dodata novi 7. in 8. to~ka, ki se glasita:
“7. ima ra~un v tujini brez dovoljenja Banke Slovenije

(29.~len);
8. uporablja devize na ra~unu v tujini v nasprotju z

nameni iz 29. in 30. ~lena zakona;”.
Dosedanje 7. do 14. to~ka postanejo 9. do 16. to~ka.
Doda se nova 17. to~ka, ki se glasi:
“17. ne izvr{i odlo~be iz 73. ~lena.”
V drugem odstavku 82. ~lena se besede “od 500 do

25.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 500.000
tolarjev”.

10. ~len
V prvem odstavku 84. ~lena se besede “od 500 do

100.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 600.000
tolarjev”.

Doda se nova 3. to~ka, ki se glasi:
“3. preko poobla{~ene osebe poskusi prenesti ali prene-

se preko dr`avne meje brez prijave carinski slu`bi gotovino
ali ~eke, ki presegajo protivrednost 2.200.000 tolarjev (57.a
~len);”.

Dosedanja 3. to~ka postane 4. to~ka, ki se spremeni
tako, da se glasi:

“4. ~e na zahtevo kontrolnega organa ne ravna po dolo-
~ilih 81. ~lena;”.

V drugem odstavku 84. ~lena se besede “od 500 do
10.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 50.000
tolarjev”.

11. ~len
85. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Zasebnik, ki stori dejanje iz 82. in 84. ~lena tega zako-

na, se kaznuje za prekr{ek z denarno kaznijo najmanj 500.000
tolarjev.”

12. ~len
V prvem odstavku 86. ~lena se besede “od 500 do

10.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 50.000
tolarjev”.

Doda se nova 3. to~ka, ki se glasi:
“3. poskusi prenesti ali prenese preko dr`avne meje brez

prijave carinski slu`bi gotovino ali ~eke, ki presegajo proti-
vrednost 2,200.000 tolarjev (57.a ~len);”.

Dosedanji 3. in 4. to~ka postaneta 4. in 5. to~ka.

13. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-01/91-5/33
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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2920.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije iz-
dajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o kreditnih poslih s tujino (ZKPT-A)

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o kreditnih poslih s tujino (ZKPT-A), ki ga je sprejel Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995.

[t. 012-01/95-101
Ljubljana, dne 1. novembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

KREDITNIH POSLIH S TUJINO (ZKPT-A)

1. ~len
V zakonu o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, {t.

1/91-I) se v prvem odstavku 23. ~lena besede “od 5.000 do
450.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 6.000.000
tolarjev”.

Za 5. to~ko se doda nova 6. to~ka, ki se glasi:
“6. po pooblastilu oseb, ki sklepajo kreditne posle s

tujino, sodeluje pri registraciji kreditnega posla v nasprotju z
18. in 19. ~lenom,”.

Dosedanji 6. in 7. to~ka postaneta 7. in 8. to~ka.
V drugem odstavku se besede “od 500 do 25.000 tolar-

jev” nadomestijo z besedami “najmanj 500.000 tolarjev”.

2. ~len
V prvem odstavku 24. ~lena se besede “ve~jo od 5.000

tolarjev” nadomestijo z besedami “600.000 tolarjev ali ve~”.

3. ~len
V 25. ~lenu se besede “od 250 do 100.000 tolarjev”

nadomestijo z besedami “najmanj 500.000 tolarjev”.

4. ~len
V prvem odstavku 26. ~lena se besede “od 250 do

100.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 300.000
tolarjev”.

V drugem odstavku 26. ~lena se besede “od 50 do
10.000 tolarjev” nadomestijo z besedami “najmanj 30.000
tolarjev”.

5. ~len
Ta zakon pri~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-03/91-27/9
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2921.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o prepre~evanju pranja denarja (ZPPDPEN-A)

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prepre~evanju pranja denarna (ZPPDPEN-A), ki ga je sprejel
Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995.

[t. 012-01/95-102
Ljubljana, dne 1. novembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

PREPRE^EVANJU PRANJA DENARJA
(ZPPDPEN-A)

1. ~len
V zakonu o prepre~evanju pranja denarja (Uradni list

RS, {t.36/94) se v drugem odstavku 1. ~lena za tretjo alineo
doda ~etrta alinea, ki se glasi:

“– prikrivanje nezakonito pridobljenega dru`benega pre-
mo`enja in dru`benega kapitala pri lastninskem preoblikova-
nju podjetij.”

2. ~len
V prvem odstavku 4. ~lena se besedilo “vsakem spreje-

mu in izro~itvi gotovine, vrednostnih papirjev ali plemenitih
kovin in draguljev” nadomesti z besedilom “vsaki transakciji
z gotovino, vrednostnimi papirji ali plemenitimi kovinami in
dragulji”, za besedo “zahteva” pa se dodata besedi “ali
opravi”.

V ~etrtem odstavku 4. ~lena se beseda “le” nadomesti z
besedo “tudi”.

3. ~len
V 5. ~lenu se za drugim odstavkom dodata tretji in ~etrti

odstavek, ki se glasita:
“Pri pologih v dnevno no~ni trezor se opravi identifika-

cija odgovornih oseb organizacij.
^e iz uradnih osebnih dokumentov ni mogo~e pridobiti

vseh podatkov iz 26. ~lena tega zakona, se manjkajo~i podat-
ki pridobijo od stranke.”

4. ~len
Za 6. ~lenom se doda nov 6.a ~len, ki se glasi:

“6.a ~len
^e organizacija v primerih iz ~etrtega odstavka 5. ~lena

in prvega odstavka 6. ~lena podvomi v resni~nost podatkov,
lahko od stranke zahteva tudi njeno pisno izjavo.”

5. ~len
V 8. ~lenu se za besedo “Urad” dodata besedi “Republi-

ke Slovenije”.
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6. ~len
V prvem odstavku 9. ~lena se za besedo “podatke”

dodata besedi “in informacije”, ~rtata pa se besedi “od orga-
nizacij”.

7. ~len
V 10. ~lenu se za prvim odstavkom doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
“Organizacije morajo sporo~ati uradu tudi podatke o

ve~ med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupno
presegajo vrednost 3,600.000 tolarjev.”

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in ~etrti
odstavek.

8. ~len
V prvem odstavku 12. ~lena se za besedo “prvega” doda

vejica in ~rta beseda “in”, za besedo “drugega” pa se doda
besedilo “in tretjega”.

9. ~len
14. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“^e urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali dolo~e-

nimi osebami podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od
organizacij zahteva podatke iz 26. ~lena tega zakona, podat-
ke o premo`enjskem stanju in ban~nih vlogah teh oseb ter
druge podatke in informacije, ki so potrebne za odkrivanje
pranja denarja.

V primerih iz prej{njega odstavka tega ~lena morajo
organizacije uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso po-
trebno dokumentacijo.

Urad lahko od organizacij zahteva pisno informacijo in
dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njihovih nalog po tem
zakonu.

Podatke, informacije in dokumentacijo iz prej{njih od-
stavkov tega ~lena morajo organizacije poslati uradu brez
odla{anja, najkasneje pa v 15 dneh od prejema zahteve.

Urad lahko zaradi obse‘nosti dokumentacije ali drugih
upravi~enih razlogov organizaciji s pisnim obvestilom po-
dalj{a rok iz prej{njega odstavka, lahko pa v takih primerih
opravi pregled dokumentacije v organizaciji.”

10. ~len
Za 15. ~lenom se dodata 15.a in 15.b ~len, ki se glasita:

“15.a ~len
^e urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali dolo~e-

nimi osebami podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od
dr‘avnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva
podatke in informacije, ki so potrebne za odkrivanje pranja
denarja.

15.b ~len
Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s podro~-

ja pranja denarja so Banka Slovenije, sodi{~a, dr‘avna to‘ils-
tva in drugi dr‘avni organi dol‘ni uradu posredovati podatke
v zvezi s postopki o prekr{kih po tem zakonu in o kaznivih
dejanjih pranja denarja.

Dr‘avni organi in Banka Slovenije so dol‘ni uradu te-
ko~e posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum
rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero je bil
podan predlog za uvedbo postopka o prekr{ku, zakonsko
ozna~bo ter kraj, ~as in na~in storitve dejanja, ki ima znake
kaznivega dejanja ali prekr{ka.

Dr‘avna to‘ilstva in sodi{~a so dol‘na uradu najmanj
enkrat letno posredovati naslednje podatke: ime, priimek,
datum rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper kate-
ro je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekr{ku, fazo

postopka in njihovo zadnjo odlo~itev v posamezni fazi ter
zakonsko ozna~bo kaznivega dejanja ali prekr{ka.”

11. ~len
17. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Urad sme posredovati pridobljene podatke in informa-

cije tujim organom in mednarodnim organizacijam na njiho-
vo zahtevo ali na lastno iniciativo ob pogoju dejanske vza-
jemnosti.”

12. ~len
V 18. ~lenu se za besedo “podatkov” dodata besedi “in

informacij”, besedi “posamezni transakciji” pa se nadomesti-
ta z besedo “transakcijah”.

13. ~len
20. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Organizacija svoji stranki ali tretji osebi ne sme razkri-

ti, da je ali da bo podatek ali informacija o njej ali o transak-
ciji iz tretjega odstavka 10. ~lena in iz 14. ~lena tega zakona
sporo~en uradu.

Podatek o zahtevi in posredovanju podatkov ter infor-
macij iz prej{njega odstavka tega ~lena je uradna tajnost.”

14. ~len
21. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Pri dajanju podatkov in informacij po tem zakonu za

organizacije, dr`avne organe, sodi{~a in njihove delavce ne
velja obveznost varovanja ban~ne, poslovne in uradne tajno-
sti.”

Organizacije ne odgovarjajo za {kodo, povzro~eno stran-
kam ali tretjim osebam, ~e uradu dajo podatke in informacije
ali izvr{ijo njegovo odredbo o za~asni ustavitvi izvr{itve
transakcije v skladu z dolo~bami tega zakona ali na njegovi
podlagi izdanih predpisov.”

15. ~len
V 22. ~lenu se za besedo “Urad” postavi vejica in doda

besedilo: “organi carinske slu`be”, za besedo “podatke” pa
se dodata besedi “in informacije”.

16. ~len
V prvem odstavku 23. ~lena se pika nadomesti z vejico

in za besedo “organizacij” doda besedilo: “dr`avnih organov
in sodi{~.”

V tretjem odstavku se beseda “pet” nadomesti z besedo
“deset”.

17. ~len
V 24. ~lenu se za besedama “v Uradu” postavi vejica in

doda besedilo: “organih carinske slu`be”.

18. ~len
V prvem odstavku 25. ~lena se za besedilom: “iz 4.

~lena tega zakona” vejica nadomesti s piko in ~rta besedi-
lo: “Urad pa evidence o transakcijah iz 10. ~lena tega
zakona”.

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se
glasi:

“Urad vodi evidence o transakcijah iz 10. ~lena in evi-
dence podatkov iz 15.b ~lena tega zakona.”

19. ~len
V prvem odstavku 26. ~lena se v drugi in tretji alinei

~rta beseda “poklic”, v peti alinei pa se za besedo “datum”
dodajo besede: “in ~as izvedbe”.
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V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: “znesek transakcije, kraj in ~as prehoda dr`avne
meje ter namen prenosa gotovine ali ~ekov.”

Za tretjim odstavkom se doda nov ~etrti odstavek, ki se
glasi:

“Evidence iz tretjega odstavka 25. ~lena tega zakona, ki
se nana{ajo na transakcije, obsegajo podatke iz prvega od-
stavka tega ~lena. Evidence o prekr{kih po tem zakonu in
kaznivih dejanjih pranja denarja pa obsegajo naslednje po-
datke: ime, priimek, datum rojstva in naslov ovadene osebe
ali osebe, zoper katero je bil podan predlog za uvedbo po-
stopka o prekr{ku, kraj, ~as in na~in storitve dejanja, ki ima
znake kaznivega dejanja ali prekr{ka, fazo postopka, v kateri
se nahaja zadeva ter zakonsko ozna~bo kaznivega dejanja ali
prekr{ka.”

Dosedanji ~etrti odstavek postane peti odstavek.

20. ~len
27. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekr{ek pravna oseba, ~e:
– ne identificira stranke, ki zahteva ali opravi transakci-

jo, odpre ra~un ali vzpostavi trajno poslovno razmerje (4.
~len),

– ne hrani podatkov in dokumentacije najmanj pet let po
opravljeni transakciji oziroma po prenehanju veljavnosti po-
godbe (7. ~len),

– uradu ne po{lje predpisanih podatkov ali jih ne po{lje
v dolo~enih rokih (prvi, drugi, tretji in ~etrti odstavek 10.
~lena ter prvi in ~etrti odstavek 12. ~lena),

– ne upo{teva odredbe urada o za~asni ustavitvi izvr{i-
tve transakcije (13. ~len),

– uradu ne po{lje zahtevanih podatkov, informacij in
dokumentacije ali jih ne po{lje v dolo~enih rokih (14. ~len),

– ne zagotovi notranje kontrole nad opravljanjem nalog
po tem zakonu ali ne poskrbi za strokovno usposabljanje
delavcev, ki opravljajo naloge, dolo~ene s tem zakonom (16.
~len),

– ne vodi evidenc (prvi odstavek 25. ~lena),
– evidence iz prvega odstavka 25. ~lena ne vsebujejo

predpisanih podatkov (26. ~len).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje

tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz prve-
ga odstavka tega ~lena.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, ~e stori prekr-
{ek iz prvega odstavka tega ~lena.”

21. ~len
28. ~len se ~rta.

22. ~len
V drugem odstavku 29. ~lena se {tevilka “5” nadomesti

s {tevilko “4”.

23. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 715-02/93-2/6
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2922.

Na podlagi 152. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 82. ~lena in prvega odstavka 83. ~lena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) ter v skladu s
172. ~lenom svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o potrditvi letnega obra~una Banke Slovenije za leto

1994 in o razporeditvi prese‘ka prihodkov nad odhodki
(OdLOBS94)

Potrdi se letni obra~un Banke Slovenije za leto 1994, ki
ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 90. seji dne 9. 5. 1995
in ki izkazuje:

A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1994:

Aktiva (v 000 tolarjih)
Finan~na sredstva 237,068.862
Osnovna sredstva 1,323.474
Skupna aktiva 238,392.336
Pasiva
Skupne obveznosti 216,898.777
Rezerve 21,493.559
Skupna pasiva 238,392.336

B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1994:

Skupni prihodki poslovanja 2,508.977
Stro{ki poslovanja 1,482.149
Prese‘ek prihodkov nad odhodki 1,026.828

Prese‘ek prihodkov nad odhodki za leto 1994 se razpo-
redi za:

(v 000 tolarjih)
Sredstva za prora~un Republike Slovenije 982.837
Prenos v rezerve 43.991

[t. 450-03/89-2/14
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2923.

Na podlagi 152. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 82. ~lena in prvega odstavka 83. ~lena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) ter v skladu s
172. ~lenom svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike
Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995 sprejel

O D L O K
o potrditvi finan~nega na~rta Banke Slovenije za leto

1995 (OdFNBS95)

Potrdi se finan~ni na~rt Banke Slovenije za leto 1995, ki
ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 94. seji dne 25. 7. 1995.
Finan~ni na~rt izkazuje:
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(v 000 tolarjih)
1. Prihodke 13,620.451
2. Odhodke 12,884.404
3. Prese‘ek prihodkov nad odhodki 736.047
4. Sredstva za prora~un Republike Slovenije 736.047

[t. 450-03/89-2/14
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2924.

Na podlagi 212. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 1995 sprejel

O B V E Z N O  R A Z L A G O
19. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
{t. 72/93, 6/94 - odlo~ba US, 45/94 - odlo~ba US, 57/94,

14/95 in 20/95- odlo~ba US) - (ORZLS19)

v naslednjem besedilu:
“Pravni status o`jih delov ob~ine (krajevnih, va{kih ali

~etrtnih skupnosti) obsega njihovo pravno samostojnost in
njihova pravna upravi~enja oziroma pravice in pooblastila v
pravnem prometu, ki jih dolo~a statut ob~ine in so odvisna od
nalog, ki jih v skladu s statutom ob~ine o`ji deli ob~ine
opravljajo samostojno. V tem okviru je mo`no, da se kot
pravni status dolo~i “status pravne osebe” oziroma “status
osebe javnega prava”.”

[t. 020-01/90-4/61
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

2925.

Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dolo~itvi najvi{jih cen sve‘ega svinjskega mesa

1. ~len
Cene sve‘ega svinjskega mesa, ki so se oblikovale in

uporabljale na tr‘i{~u na dan uveljavitve te uredbe v skladu z
uredbo o na~inu oblikovanja cen sve‘ega svinjskega mesa
(Uradni list RS, {t. 39/95), se dolo~ijo kot najvi{je cene.

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 380-03/95-8/1-8
Ljubljana, dne 2. novembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Maks Tajnikar l. r.
Podpredsednik

2926.

Na podlagi petega odstavka 7. ~lena uredbe o merilih, ki
se bodo uporabljala pri zni‘anju carinske stopnje oziroma
dolo~itvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga v letu
1995 (Uradni list RS, {t. 80/94, 2/95 in 5/95) ter 99. ~lena
zakona o upravi (Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za
ekonomske odnose in razvoj

O D R E D B O
o dopolnitvi seznama proizvodov in sklopov, sestavnih

delov in pribora, ki se upo{teva pri vezavi uvoza cestnih
vozil, njihovih delov in pribora za opravljeni izvoz

1. ~len
V uredbi o merilih, ki se bodo uporabljala pri zni‘anju

carinske stopnje oziroma dolo~itvi carinske stopnje “prosto”
pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list RS, {t. 80/94, 2/95 in
5/95) se seznam proizvodov in sklopov, sestavnih delov in
pribora, ki se upo{teva pri vezavi uvoza cestnih vozil, njiho-
vih delov in pribora za opravljeni izvoz, dolo~en s prilogo 3
te uredbe, dopolni tako, da se za tarifno {tevilko 3921.13
doda nova tarifna {tevilka:

“3921.90 Drugo”,
za tarifno {tevilko 7326.90 pa se doda nova tarifna

{tevilka:
“7410 Bakrene folije...
7410.21 Iz rafiniranega bakra”.

2. ~len
Ta odredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 922-30-4/5
Ljubljana, dne 23. oktobra 1995.

Janko De‘elak l. r.
Minister

za ekonomske
odnose in razvoj

2927.

Na podlagi 8. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 24. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja minister za ekonomske odno-
se in razvoj

O D R E D B O
o dolo~itvi cen uteko~injenega naftnega plina iz

republi{kih blagovnih rezerv

1. ~len
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve za-

ra~unava uteko~injeni naftni plin po ceni 35,469 SIT/kg.
Cena velja fco nalo‘eno skladi{~e Direkcija Republike

Slovenije za blagovne rezerve.

2. ~len
Drobnoprodajna cena uteko~injenega naftnega plina zna-

{a najve~ 81,20 SIT/kg.
Drobnoprodajna cena iz prej{njega odstavka zajema tu-

di dele‘ za pokritje stro{kov trgovine na drobno in za kritje



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4942 [t. 63 – 6. XI. 1995

stro{kov vzdr‘evanja jeklenk, ni pa v to drobnoprodajno ceno
vklju~en davek na promet proizvodov.

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 382-00-009/95-28/24
Ljubljana, dne 26. oktobra 1995.

Janko De‘elak l. r.
Minister za ekonomske

odnose in razvoj

O D L O ^ B O

I
1. Osnova za odmero stalnega mese~nega denarnega

prejemka imetnikov “Partizanske spomenice 1941” in borcev
{panske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-
1939 (v nadaljnjem besedilu: imetniki spomenice in {panski
borci) zna{a od 1. julija 1995 80.693,51 SIT.

2. Stalni mese~ni denarni prejemek narodnih herojev
zna{a od 1. julija 1995 80.693,51 SIT.

II
1. Pogrebnina za pogreb imetnikov spomenice in {pan-

skih borcev zna{a za drugo trimese~je 1995 206.034 SIT.
2. Povra~ilo stro{kov za pogreb narodnih herojev zna{a

za drugo trimese~je 1995 najve~ 343.390 SIT.
3. Pogrebnina za pogreb imetnikov spomenice in {pan-

skih borcev zna{a za tretje trimese~je 1995 210.432 SIT.
4. Povra~ilo stro{kov za pogreb narodnih herojev zna{a

za tretje trimese~je 1995 najve~ 350.720 SIT.

III
Ta odlo~ba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 592-03/2-95
Ljubljana, dne 16. oktobra 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica

za delo, dru`ino in socialne
zadeve

2928.

Na podlagi tretjega odstavka 29. ~lena zakona o gozdo-
vih (Uradni list RS, {t. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o dodatnih ukrepih za

prepre~evanje {irjenja in za zatiranje podlubnikov v
letu 1995

1. ~len
V odredbi o dodatnih ukrepih za prepre~evanje {irjenja

in za zatiranje podlubnikov v letu 1995 (Uradni list RS, {t.
20/95), se prvi odstavek 2. ~lena spremeni tako, da glasi:

“Lastnik mora gozdne lesne sortimente jelke oziroma
posekana jelova drevesa obeliti ne glede na to, ali so bili
posekani v gozdu ali zunaj njega.”

2. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 322-023/95
Ljubljana, dne 16. oktobra 1995.

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2929.

Na podlagi petega odstavka 24. ~lena zakona o temelj-
nih pravicah imetnikov “Partizanske spomenice 1941” (Urad-
ni list SFRJ, {t. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85,
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), petega odstavka 25.
~lena zakona o temeljnih pravicah borcev {panske narod-
noosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 (Uradni
list SFRJ, {t. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85,
44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), ~etrtega odstavka 18. ~lena ter
petega odstavka 19. ~lena zakona o temeljnih pravicah odli-
kovancev z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, {t.
67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89,
20/90 in 42/90) in v zvezi s 4. ~lenom ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvi-
snosti Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I in {t.
45-I/94), izdaja ministrica za delo, dru`ino in socialne zade-
ve naslednjo

2930.

Na podlagi 51. ~lena zakona o varuhu ~lovekovih pravic
(Uradni list RS, {t. 71/93, popr. 15/94) in po pridobitvi mne-
nja odbora Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za notranjo
politiko in pravosodje {t. 700-01/93-19/11 z dne 16. 10. 1995
sprejemam

P O S L O V N I K
varuha ~lovekovih pravic

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela varuha

~lovekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh), dolo~a
delitev podro~ij ter postopek z vlogami.

2. ~len
Varuh posluje v slovenskem jeziku.
Kdor ne obvlada slovenskega jezika, lahko vlo‘i pobu-

do pri varuhu v svojem jeziku.

3. ~len
Varuh ima okrogel pe~at. Pe~at ima v sredini grb Re-

publike Slovenije, okrog njega pa napis “Republika Sloveni-
ja Varuh ~lovekovih pravic”.

4. ~len
Vpra{anja organizacije slu‘be in na~ina dela varuha, ki

niso urejena z zakonom in s tem poslovnikom, se uredijo z
drugimi splo{nimi akti varuha.
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5. ~len
Varuh sodeluje s sorodnimi ustanovami in njihovimi

zdru‘enji v drugih dr‘avah ter z ustreznimi mednarodnimi
organizacijami.

6. ~len
Varuh obve{~a javnost o svojem delu prek rednih letnih

ali posebnih poro~il, s predstavitvijo dela na novinarskih
konferencah, s sporo~ili sredstvom obve{~anja, z objavami
poro~il in predlogov v javnih glasilih in s posebnimi publika-
cijami.

Pri tem upo{teva varuh predpise o varovanju tajnosti
podatkov in zaupno naravo postopka v skladu z zakonom.

7. ~len
Varuh obve{~a javnost neposredno ali prek kabineta.

8. ~len
Postopek pri varuhu je zaupen.
Pobudnika in organ, na katerega se pobuda nana{a, va-

ruh po kon~anem postopku seznani o svojih ugotovitvah s
kon~nim poro~ilom.

Varuh nobenemu udele‘encu postopka ni dol‘an omo-
go~iti vpogleda v spis.

II. ORGANIZACIJA IN NA^IN DELA

9. ~len
Slu‘ba varuha ~lovekovih pravic je organizirana v Ura-

du varuha ~lovekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: urad
varuha).

Urad varuha sestavljajo:
1. Kabinet varuha
2. Slu‘ba generalnega sekretarja
3. Strokovna slu‘ba varuha.
Kabinet varuha skrbi za potek obravnave pobud in

opravlja administrativno-tehni~ne, informacijske in druge na-
loge, ki so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varu-
ha in namestnikov varuha.

Delo kabineta varuha organizira in vodi vodja kabineta
po navodilih varuha.

Slu‘ba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali v
sodelovanju z zunanjimi izvajalci vse naloge na organizacij-
skem, pravnem, upravnem, materialnem, finan~nem in ka-
drovskem podro~ju, ki so potrebne za delovanje urada varuha.

Strokovna slu‘ba varuha opravlja strokovne naloge za
varuha in namestnike varuha.

Strokovno slu‘bo varuha vodi vodja strokovne slu‘be.
Urad varuha vodi generalni sekretar varuha.

10. ~len
Generalni sekretar ima glede vodenja dela urada in de-

lovnih razmerij pravice in dol‘nosti predstojnika republi{ke-
ga upravnega organa v skladu z zakonom, razen ~e z zako-
nom o varuhu ~lovekovih pravic ali akti varuha ta pristojnost
ni izrecno dolo~ena varuhu ~lovekovih pravic.

Generalni sekretar je odredbodajalec za uporabo sred-
stev za delo urada varuha.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren varuhu.
Generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti nadome{~a

vodja kabineta varuha ali drug delavec, ki ga dolo~i varuh.

11. ~len
Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na naslednja

podro~ja:

– ustavne pravice
– omejitve osebne svobode
– socialna varnost
– delovno pravne zadeve
– upravne zadeve
– sodni postopki
– okolje in prostor
– gospodarske javne slu‘be
– stanovanjske zadeve.
Za vsako podro~je je pristojen eden izmed namestnikov.
Zadeve, ki se ne razvrstijo v posamezno podro~je, obrav-

nava kabinet varuha.
Podrobnej{o delitev posameznega podro~ja dolo~i va-

ruh, ob upo{tevanju:
– vsebinske povezanosti problematike,
– organizacije in vrste postopkov dr‘avnih in drugih

organov, do katerih ima pooblastila ter
– zaokro‘enosti strokovnih podro~ij.

12. ~len
V zvezi s svojim delom ima namestnik na podro~jih, za

katera je pristojen, vsa pooblastila, ki jih daje zakon varuhu.
Funkcionarjem in uslu‘bencem urada varuha lahko da

varuh za dejanja, ki jih opravljajo, splo{na ali posamezna
pooblastila.

13. ~len
Varuh, namestniki, funkcionarji in poobla{~eni uslu‘-

benci urada varuha imajo slu‘bene izkaznice s fotografijo,
podatki o identiteti in navedbo pooblastil.

Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpi{e
varuh.

Za izdajanje izkaznic in evidenco o izdanih izkaznicah
skrbi generalni sekretar varuha.

14. ~len
Delovni ~as urada varuha dolo~i varuh tako, da je uskla-

jen z delovnim ~asom dr‘avnih organov.

15. ~len
Varuh lahko opravlja svoje delo tudi zunaj svojega se-

de‘a.

16. ~len
Varuh in namestniki varuha opravljajo razgovore s stran-

kami v predhodno dogovorjenem ~asu.
^e razgovor ni bil predhodno dogovorjen, pobudnik pa

kljub temu ‘eli razgovor, ga opravi s strokovnim sodelavcem
ali svetovalcem, ki ga dolo~i generalni sekretar.

17. ~len
Pobude za za~etek postopka pri varuhu ter druge vloge

in dopise sprejema glavna pisarna.

III. POSTOPEK

18. ~len
Postopek za ugotavljanje kr{itve ~lovekovih pravic ali

temeljnih svobo{~in oziroma druge nepravilnosti se za~ne na
pobudo.

Pobudo za za~etek postopka lahko da vsakdo, ki meni,
da so mu z aktom ali dejanjem dr‘avnega organa, organa
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kr{ene ~love-
kove pravice ali temeljne svobo{~ine.

Varuh lahko za~ne postopek tudi na lastno pobudo.
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Na lastno pobudo za~ne postopek, ~e gre za posebej
pomemben primer kr{itve ~lovekovih pravic ali temeljnih
svobo{~in oziroma druge nepravilnosti.

^e v posami~ni zadevi varuh za~ne postopek na lastno
pobudo, je za za~etek postopka potrebno soglasje prizadetega.

19. ~len
Pobuda za za~etek postopka se praviloma vlo‘i pisno.
Na zahtevo pobudnika pobudo sprejme na zapisnik stro-

kovni sodelavec ali svetovalec, ki ga dolo~i generalni sekretar.
V nujnih primerih lahko varuh sprejme pobudo tudi po

telefonu.
Tak{no pobudo je dol‘an pobudnik vlo‘iti pozneje v

pisni obliki. ̂ e je ne vlo‘i v enem mesecu, se postopek lahko
ustavi.

20. ~len
Pobuda za za~etek postopka mora biti podpisana in

ozna~ena z osebnimi podatki pobudnika. Vsebovati mora
naslednja dejstva in dokaze:

– dr‘avni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilca jav-
nih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organ) na katerega se
pobuda nana{a,

– navedbo ~lovekove pravice ali temeljne svobo{~ine, ki
je bila kr{ena, oziroma nepravilnosti pri poslovanju organa,

– dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda,
– navedbo pravnih sredstev, ki jih je v zadevi ‘e uporabil.
^e pobudo v imenu prizadetega vlo‘i kdo drug, je treba

k pobudi prilo‘iti soglasje oziroma pooblastilo prizadetega.

21. ~len
Na vloge in druge dopise, ki nimajo narave pobude za

za~etek postopka, odgovarja generalni sekretar ali vodja ka-
bineta.

22. ~len
^e je pobuda nepopolna ali nerazumljiva, se pobudniku

dolo~i primeren rok za dopolnitev oziroma popravo.

23. ~len
^e je za ugotovitev, razjasnitev ali presojo kak{nega

dejstva, ki je pomembno za re{itev stvari, potrebno strokovno
znanje, ki ga urad varuha nima, se v postopek lahko vklju~i
izvedenec.

O vklju~itvi izvedenca odlo~i varuh.

24. ~len
Ob upo{tevanju neformalnosti narave postopka pri va-

ruhu se v tem postopku glede izlo~itve, zapisnika, vabil,
vro~anja, {tetja rokov in ugotovitvenega postopka smiselno
uporabljajo dolo~be zakona o splo{nem upravnem postopku.

25. ~len
Pred odlo~itvijo o na~inu obravnavanja pobude lahko

varuh opravi potrebne poizvedbe. V ta namen zahteva od
pristojnih organov, da mu v dolo~enem roku po{ljejo pojasni-
la, informacije in druge podatke.

26. ~len
Kadar je to mo‘no, si varuh ves ~as postopka prizadeva

za sporazumno re{itev zadeve s poravnavo.
Ob poravnavi se postopek s pobudo zaklju~i.
Dose‘ena poravnava ne pomeni, da varuh ne sprejme

svojih ugotovitev in predlogov ter jih ustrezno obravnava v
skladu z zakonom.

27. ~len
Glede na ugotovljeno dejansko stanje lahko varuh v

vsaki fazi postopka vsakemu organu po{lje svoje mnenje o
zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto in stopnjo postop-
ka, ki te~e pred temi organi.

28. ~len
Varuh o pobudi odlo~i po skraj{anem postopku, zlasti

kadar so dejansko stanje in stali{~a prizadetih strani razvidna
iz dokumentacije, prilo‘ene k pobudi za za~etek postopka.

Odlo~itev vsebuje ugotovitev dejanskega stanja, preso-
jo o kr{itvi ~lovekovih pravic ali temeljnih svobo{~in oziro-
ma drugi nepravilnosti ter na~in, kako naj se kr{itve oziroma
nepravilnosti odpravijo.

29. ~len
Varuh za~ne preiskavo s sklepom o preiskavi.

30. ~len
Sklep o preiskavi vsebuje zlasti:
– povzetek pobude in navedb organa, na katerega se

pobuda nana{a,
– navedbo ravnanja, ki domnevno pomeni kr{itev ~lo-

vekovih pravic ali temeljnih svobo{~in oziroma drugo nepra-
vilnost,

– osebe, ki bodo opravile preiskavo.

31. ~len
Varuh lahko prekine preiskavo, ~e ugotovi, da je bila

zadeva re{ena na drug na~in, ~e pobudnik neupravi~eno ne
sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne
ka‘e zanimanja za nadaljevanje preiskave.

S prekinitvijo se postopek obravnave pobude zaklju~i.
S prekinitvijo se seznani pobudnika in organ, na katere-

ga se pobuda nana{a.

32. ~len
Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poro~ila o

svojih ugotovitvah in ga po{lje prizadetim strankam. Te lah-
ko v roku, ki ga dolo~i varuh, po{ljejo svoje pripombe ali
predloge za dopolnitev ugotovitev v poro~ilu.

V nujnih primerih ali kadar presodi na podlagi doku-
mentacije, s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko
varuh sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodne-
ga preverjanja iz prej{njega odstavka.

33. ~len
Varuh v kon~nem poro~ilu navede svojo oceno dejstev

in okoli{~in posameznega primera in ugotovi, ali je {lo v
obravnavanem primeru za kr{itev ~lovekovih pravic ali te-
meljnih svobo{~in ter na kak{en na~in so bile kr{ene oziroma
ali je {lo za drugo nepravilnost.

Varuh hkrati predlaga na~in, s katerim naj se odpravi
ugotovljena nepravilnost. Pri tem lahko predlaga, da organ
ponovno izvede dolo~en postopek v skladu z zakonom, pred-
laga povrnitev {kode ali predlaga drug na~in odprave nepra-
vilnosti, ki je bila storjena posamezniku. Pri tem ne posega v
civilnopravne pravice, ki jih ima posameznik za povrnitev
{kode.

V kon~nem poro~ilu se varuh opredeli tudi do morebit-
nih pripomb prizadetih strank k osnutku poro~ila, ki niso bile
upo{tevane.

Varuh lahko predlaga uvedbo disciplinskega postopka
zoper uslu‘bence organov, ki so zakrivili ugotovljeno nepra-
vilnost.
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34. ~len
Varuh oziroma oseba, ki jo varuh pooblasti, lahko vsto-

pi v uradne prostore vsakega dr‘avnega organa, organa lokal-
ne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil.

V zvezi s svojim delom ima varuh oziroma oseba, ki jo
varuh pooblasti, pravico vpogleda v podatke in dokumente iz
pristojnosti dr‘avnih organov.

35. ~len
Varuh lahko pregleda zapore ali druge prostore, v kate-

rih so osebe, ki jim je odvzeta prostost, ter druge zavode z
omejeno svobodo gibanja.

Varuh ima pravico, da opravi razgovor z osebami v
zavodih iz prej{njega odstavka brez navzo~nosti drugih
oseb.

Pregledi se lahko opravijo brez predhodne najave.
Osebe za razgovor se lahko izberejo na ustrezno naklju-

~en na~in.

36. ~len
Pri obravnavanju {ir{ega vpra{anja, ki je pomembno za

varstvo ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in ter za prav-
no varnost dr‘avljanov, varuh pridobi od pristojnih organov
informacije in stali{~a o obravnavanem vpra{anju.

Po prou~itvi vpra{anja lahko varuh pripravi mnenje s
predlogi in priporo~ili.

Mnenje po{lje pristojnemu organu, lahko pa tudi Dr‘av-
nemu zboru in Vladi Republike Slovenije.

IV. DRUGE DOLO^BE

37. ~len
Varuh lahko v zvezi s posami~no zadevo, ki jo obravna-

va, vlo‘i zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov
in splo{nih aktov, izdanih za izvr{evanje javnih pooblastil.

38. ~len
Varuh lahko ob pogojih, ki jih dolo~a zakon, vlo‘i pred

ustavnim sodi{~em ustavno prito‘bo v zvezi s posami~no
zadevo, ki jo obravnava.

Ustavno prito‘bo vlo‘i s soglasjem tistega, katerega
~lovekovo pravico ali temeljno svobo{~ino varuje v posami~-
ni zadevi.

39. ~len
O prejetih pobudah in njihovi obravnavi se vodi statistika.

40. ~len
Letno poro~ilo vsebuje ugotovitve o stopnji spo{tovanja

~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in ter o pravni varno-
sti dr‘avljanov v Republiki Sloveniji, opis bistvene proble-
matike, statisti~ni pregled prejetih, obravnavanih in zaklju~e-
nih vlog, opis posameznih zna~ilnih primerov kr{itev oziroma
nepravilnosti ter poro~ilo o drugih aktivnostih varuha.

V. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

41. ~len
Obravnava pobud, vlo‘enih pred uveljavitvijo tega po-

slovnika, se nadaljuje in zaklju~i skladno z dolo~ili tega
poslovnika.

42. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 1473/95-K
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.

Ivan Bizjak l. r.
Varuh ~lovekovih pravic

CELJE

2931.

Ob~inski svet Mestne ob~ine Celje je v skladu z 2. ~lenom
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemlji{~ v Ob~ini Celje (Uradni list SRS, {t.
43/85 in 24/89) in v skladu s statutom Mestne ob~ine Celje
(Uradni list RS, {t. 41/95) na seji dne 26. oktobra 1995 sprejel

S K L E P
o revalorizaciji vrednosti to~ke nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a v Mestni ob~ini Celje

Revalorizirana vrednost to~ke nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji{~a za poslovne povr{ine za ~etrto trimese~-
je leta 1995 zna{a 0,111 SIT po m² poslovne povr{ine.

[t. 420-1/83
Celje, dne 26. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine Celje
Lojze Oset l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

IG

2932.

Na podlagi statuta Ob~ine Ig je Ob~inski svet ob~ine Ig
na 7. redni seji z dne 13. 9. 1995 sprejel

S K L E P

o podalj{anju veljavnosti odloka o ustanovitvi sklada
stavbnih zemlji{~

1
S tem sklepom se za obmo~je Ob~ine Ig podalj{a ve-

ljavnost odloka o ustanovitvi sklada stavbnih zemlji{~ mesta
Ljubljane (Uradni list SRS, {t. 40/86).

2
Za obmo~je Ob~ine Ig se podalj{a veljavnost odloka o

nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji{~a (Uradni list SRS,
{t. 32/86, 46/88 in 39/89).
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3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in se uporablja

od 1. januarja 1995.

[t. 231/95
Ig, dne 13. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ig
Janez Cimperman l. r.

2933.

Na podlagi drugega odstavka 2. ~lena o dimnikarski
slu‘bi (Uradni list SRS, {t. 16/74 in Uradni list RS, {t.
14/90) in 9. ~lena statuta Ob~ine Ig (Uradni list RS, {t.
26/95) je Ob~inski svet ob~ine Ig na 7. seji dne 13. 9. 1995
sprejel

S K L E P
o opravljanju dimnikarskih storitev na obmo~ju

Ob~ine Ig

I
Dimnikarske storitve na obmo~ju Ob~ine Ig, ki obsega

naslednje kraje: Brest, Dobravica, Golo, Gornji Ig, Ig, I{ka
Loka, I{ka vas, I{ka, Kot, Kremenca, Matena, Rogatec nad
@elimljami, Sarsko, Staje, Selnik, Strahomer, Škrilje, Tomi-
{elj, Visoko, Vrbljenje in Zapotok, opravlja samostojni dim-
nikarski podjetnik Kasim Ali}, Cesta dveh cesarjev 108,
Ljubljana.

II
Ob~ina Ig z izvajalcem iz I. to~ke tega sklepa sklene v

roku enega meseca pogodbo o izvajanju dimnikarske slu‘be
na obmo~ju Ig za eno leto.

III
Dimnikarske storitve zajemajo vsa dela in opravila, ki

jih dolo~a pravilnik o rokih in na~inu ~i{~enja in pregledova-
nja kurilnih naprav, dimovodov in prezra~evalnih naprav ter
o meritvah dimne ali druge emisije kuri{~ (Uradni list SRS,
{t. 1/76).

IV
Ob~inski svet daje soglasje k cenam dimnikarskih stori-

tev.

V
Izvajalec dimnikarskih storitev je dol‘an v primeru opu-

stitve opravljanja dimnikarske slu‘be ob~inskemu svetu po-
dati izjavo o prenehanju opravljanja dimnikarskih storitev v
roku {est mesecev pred prenehanjem. Pred potekom {estme-
se~nega odpovednega roka pa lahko preneha z opravljanjem
dimnikarskih storitev le z izrecnim soglasjem ob~inskega
sveta.

VI
Ob~inski svet lahko izvajalcu dimnikarskih storitev od-

vzame obmo~je za opravljanje dimnikarske slu‘be, ~e le-ta
kljub opozorilu pristojnega po‘arnega in sanitarnega in{pek-
torja ob~utno zanemarja dimnikarsko slu‘bo.

VII
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 274/95
Ig, dne 26. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ig
Janez Cimperman l. r.

CENIK
dimnikarskih storitev

CENE DIMNIKARSKIH STORITEV

Redno Letni
[ifra Storitev m.e. meh.~. str. pregl.

SIT SIT

1. 011 gosp. {ted. s kanalom kos 300 263
2. 021 pe~ do 10 kw s kanalom kos 300 253
3. 041 pekovska pe~ kos 644 572

042 gostinski {tedilnik kos 644 572
4. 031 eta‘na CKN do 60 kw kos 500 400

centralna kurilna naprava
5. 051 od 60 do 150 kw kos 950 800

052 od 150 do 300 kw kos 1.200 1.000
053 od 300 do 400 kw kos 1.500 1.200
054 od 400 do 700 kw kos 2.900 2.400
055 od 700 do 1000 kw kos 3.400 2.700
151 od 1000 do 1500 kw kos 4.800 3.800
152 od 1500 do 2000 kw kos 6.200 4.600
153 od 2000 do 2500 kw kos 7.600 5.900
154 od 2500 do 3000 kw kos 10.000 8.000
155 od 3000 do 4000 kw kos 12.000 9.000
156 od 4000 do 5000 kw kos 13.500 10.000

6. 061 samostojni dimnik
do d = 20 cm tulj 300 263

7. 062 samostojni dimnik
nad d = 20 cm tulj 700 600

8. 065 plezalni dimnik ura 550 600
9. 069 industrijski dimnik tulj 800 650

10. 071 skupinski dimnik tulj 250 200
11. 081 shunt ali zbir.dimnik tulj 400 300
12. 091 shunt priklju~ek kos 600 500
13. 101 dimovod d = 20 cm t.m. 200 100
14. 102 dimovod nad d = 20 cm t.m. 300 200
15. 116 dimovod nad 400 cm kv ura 550 600
16. 119 plezalni dimovod ura 550 600
17. 121 zra~nik – navadni tulj 300 263

122 shunt zra~nik tulj 400 300
123 zra~nik iz kuri{~a tulj 500 400

18. 131 izto~nica kos 300 263

CENE MERITEV EMISIJ DIMNIH PLINOV

Storitev Merske enote Meritve emisije

enostopenjski gorilnik do 60 kw 1 meritev 3.000 SIT
enostopenjski gorilnik nad 60 kw 1 meritev 4.000 SIT
dvostopenjski gorilnik 2  meritvi 6.000 SIT
tristopenjski gorilnik 3 meritve 8.000 SIT
gorilnik z zvezano regulacijo 3 meritve 8.000 SIT
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CENE STORITVENIH PREGLEDOV ZA SOGLASJA

[ifra Vrsta objekta Mer. enota Cena v SIT

1. 221 eta‘no stanovanje stanovanje 2.300
2. 211 hi{a-enostanovanjska hi{a 2.600
3. 222 dvostanovanjska s kotlovnico hi{a 2.800

223 trostanovanjska s kotlovnico hi{a 3.200
4. 231 lokali in ustanove do 100 m

povr{ine lokal 3.000
232 od 100 do 200 m povr{ine lokal 4.000
233 nad 200 m povr{ine lokal 5.000

5. 251 kotlovnica do 1000 kw in
stanovanjski bl. kotlovnica 6.000

6. 261 kotlovnica v ind.in stan.
blokovni gradnji kotlovnica 6.500
nad 1000 kw stan. 300

7. 271 novogradnja stan. 300

Kontrolni pregledi se obra~unavajo do 50% od cene
mehanskega ~i{~enja t.j. v primeru, da stranka odkloni ~i{~e-
nje iz kakr{nihkoli razlogov ali ~e smatra, da storitev ni
potrebno opraviti.

Nobenih dodatkov se pri obra~unu ne uporablja.
V ceno je vra~unano 5% prometnega davka.
Cene so nespremenjene za kurilno sezono 94/95 t.j. od

1. 1. 1994 do 15. 5. 1995.

2934.

Na podlagi 23. in 26. ~lena zakona o politi~nih strankah
(Uradni list RS, {t. 62/94) je Ob~inski svet ob~ine Ig na 3.
redni seji dne 15. marca 1995 sprejel

S K L E P
o financiranju politi~nih strank v Ob~ini Ig

1. ~len
Strankam, katerih listam so pripadli mandati za ~lane

ob~inskega sveta, pripadajo sredstva iz prora~una Ob~ine Ig
v vi{ini 30 SIT za vsak dobljen glas na volitvah za ob~inski
svet in za ‘upana.

2. ~len
Sredstva se stranki dodeljujejo trimese~no na njen ‘iro

ra~un.

3. ~len
Znesek iz 1. ~lena tega sklepa se mese~no usklajuje z

indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podat-
kih Zavoda RS za statistiko.

4. ~len
Ta sklep za~ne veljati takoj po objavi v Uradnem li-

stu RS.

[t. 224/95

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ig
Janez Cimperman l. r.

KAMNIK

2935.

Na podlagi 3. in 7. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/95) in 17. ~lena statuta Ob~ine
Kamnik (Uradni list RS, {t. 39/95) je Ob~inski svet ob~ine
Kamnik na 8. seji dne 4. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o na~inu izvajanja gospodarske javne slu‘be distribucije

zemeljskega plina

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok ureja na~in opravljanja gospodarske javne slu‘-

be distribucije zemeljskega plina v Ob~ini Kamnik in dolo~a
pogoje za oskrbo uporabnikov s plinom (v nadaljevanju:
javna slu‘ba).

2. ~len
Distribucija zemeljskega plina iz lokalnega javnega

omre‘ja je v Ob~ini Kamnik gospodarska javna slu‘ba.
Gospodarska javna slu‘ba iz prvega odstavka tega ~lena

obsega:
– vzdr‘evanje in upravljanje lokalnega javnega omre‘ja

za distribucijo zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu:
plin);

– dobavo plina uporabnikom na tem omre‘ju;
– nakup plina od izvajalca javne slu‘be transporta plina

in prodajo plina uporabnikom na distribucijskem omre‘ju.

3. ~len
Izvajalec javne slu‘be transporta plina je v smislu tega

odloka pravna oseba, ki v skladu s predpisi izvaja to javno
slu‘bo in v tem okviru dobavlja plin izvajalcu javne slu‘be
distribucije plina (distributer plina) na obmo~ju Ob~ine Kam-
nik.

Distributer plina je pravna oseba, ki v skladu s predpisi
in splo{nimi akti Ob~ine Kamnik opravlja gospodarsko javno
slu‘bo distribucije plina na obmo~ju ali delu obmo~ja Ob~ine
Kamnik.

4. ~len
Uporabnik plina v smislu tega odloka je vsaka fizi~na

ali pravna oseba, ki ji distributer plina dobavlja plin iz distri-
bucijskega omre‘ja ob pogojih, predpisanih s tem odlokom.

Uporabniki, ki so ob uvedbi tega odloka priklju~eni na
transportno omre‘je (magistralno omre‘je), lahko ostanejo
ne glede na dolo~be prej{njih dveh odstavkov uporabniki na
transportnem omre‘ju.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
DISTRIBUCIJE PLINA

5. ~len
Distribucijo plina se lahko opravlja v vseh organizacij-

skih oblikah, predvidenih v zakonu o gospodarskih javnih
slu‘bah.

Praviloma se za distribucijo plina podeli koncesija, in
sicer tako, da mora distributer tudi zgraditi distribucijsko
omre‘je.
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6. ~len
Koncesija se podeli za dolo~eno oskrbovalno obmo~je,

ki obsega del ali celotno ozemlje ob~ine in se dolo~i z odlo-
kom ob~inskega sveta.

^e v odloku o podelitvi koncesije (koncesijski akt) os-
krbovalno obmo~je ni dolo~eno, se {teje, da je oskrbovalno
obmo~je tisto, ki ga obsega odlok o lokacijskem na~rtu za
distribucijsko omre‘je.

@e podeljena koncesija se lahko raz{iri brez razpisa tudi
na druga oskrbovalna obmo~ja.

Podrobneje dolo~i pogoje koncesije v skladu s tem od-
lokom koncesijski akt in v skladu z njim koncesijska pogod-
ba.

7. ~len
Na oskrbovalnih obmo~jih je priklju~itev obvezna za

stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje
toplotnih energetskih naprav skupne mo~i preko 50 KW.

Za nove stavbe in za obstoje~e stavbe, ki se jih dograju-
je, nastane obveznost priklju~itve na javno plinovodno omre‘-
je ob dograditvi oziroma ob za~etku uporabe stavbe.

Za obstoje~e stavbe, ki jih je v smislu dolo~il prvega
odstavka tega ~lena obvezno priklju~iti na distribucijsko pli-
novodno omre‘je, je rok priklju~itve tretje leto po tem, ko je
distributer plina pisno obvestil zavezanca za priklju~itev o
mo‘nosti priklju~itve na javno plinovodno omre‘je.

Za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev ali obratova-
nje toplotnih energetskih naprav skupne mo~i do 50 KW,
nastane obveznost priklju~itve le, ~e je to predvideno s pro-
storskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije ekolo{ke-
ga stanja okolja, ki jih sprejme Ob~inski svet ob~ine Kamnik.

Obveznost priklju~itve se ne nana{a na stavbe, za katere
je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba virov
energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne povzro-
~ajo onesna‘evanje okolja preko dovoljenih meja.

8. ~len
Zavezanec za prikljku~itev stavbe na distribucijsko

omre‘je je lastnik, upravljalec, ali investitor stavbe, ~e ga za
priklju~itev zavezuje ta odlok.

9. ~len
Distributer plina ima pri opravljanju gospodarske javne

slu‘be javna pooblastila, dolo~ena v zakonu, in sicer:
– izdajanje soglasja za priklju~itev na distribucijsko

omre‘je;
– dovoljenje za priklju~itev;
– izdajanje predhodnih pogojev in soglasij k posegom v

prostor.
Distributer plina ima pravico za~asno omejiti tlak, pre-

kiniti ali ustaviti dobavo plina pod pogoji, dolo~enimi v
zakonu, predpisu dr‘avnega organa in tem odloku.

O prito‘bah zoper akte, izdane po javnem pooblastilu,
odlo~a ‘upan.

III. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE

10. ~len
Infrastrukturni objekti in naprave za distribucijo plina

sestavljajo distribucijsko omre‘je.
Distribucijsko omre‘je obsega primarne in sekundarne

plinovode in naprave, ki so namenjene oskrbi uporabnikov
plina na tem omre‘ju, vklju~no s hi{nimi priklju~ki.

Hi{ni priklju~ek je priklju~ni cevovod za dovod plina do
posamezne zgradbe s potrebnimi napravami na omre‘ju in z
glavnim zapornim elementom (po‘arno pipo) ter plinomerom.

Notranja plinska napeljava zajema vso plinovodno na-
peljavo od plinomera do posameznih plinskih tro{il.

Plinska tro{ila so naprave, ki so priklju~ene na plinsko
in{talacijo in tro{ijo plin.

Notranja plinska in{talacija in plinska tro{ila niso se-
stavni del distribucijske infrastrukture in so last uporabnika.

11. ~len
^e se opravlja distribucija plina na podlagi koncesije,

da ob~ina distribucijsko insfrastrukturo v njeni lasti v najem
distributerju.

Kadar je na oskrbovalnem obmo~ju potrebno novo di-
stribucijsko omre‘je, ga zgradi distributer, ki opravlja distri-
bucijo plina na podlagi koncesije. Z njegovo zgraditvijo po-
stane lastnik tega omre‘ja za ~as trajanja koncesije.

Koncesionar stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, ne sme
odsvojiti; pogodba, sklenjena v nasprotju s to dolo~bo, je
ni~na.

Koncesionar je dol‘an infrastrukturo teko~e in investi-
cijsko vzdr‘evati, kar je sestavni del izvr{evanja javne slu‘-
be.

12. ~len
Distribucijsko infrastrukturo, ki je v lasti ob~ine, le-ta

vlo‘i v javno podjetje, ki opravlja distribucijo plina.
Javno podjetje lahko pridobi infrastrukturo tudi z vlaga-

nji javnega ali zasebnega kapitala.
Javno podjetje stvari, ki sestavljajo infrastrukturo, ne

sme odsvojiti; pogodba, sklenjena v nasprotju s to dolo~bo,
je ni~na.

Javno podjetje je dol‘no infrastrukturo teko~e in inve-
sticijsko vzdr‘evati, kar je sestavni del izvr{evanja javne
slu‘be.

13. ~len
Na stvareh, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogo~e pri-

dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali okupacijo.
Na stvareh, ki sestavljajo infrastrukturo ni mogo~e obre-

meniti s hipoteko ali jih dati v zastavo.
Slu‘nosti in druge stvarne pravice je mogo~e ustanoviti

na nepremi~ninah, ki sestavljajo infrastrukturo le, ~e to ne
nasprotuje njihovemu namenu v okviru izvr{evanja javne
slu‘be.

IV. PRIKLJU^EVANJE NA DISTRIBUCIJSKO
OMRE@JE

14. ~len
Uporabnik se priklju~i na distribucijsko omre‘je na na-

~in in pod pogoji dolo~enimi s tem odlokom, ne glede na to,
ali se priklju~uje na lastno zahtevo ali je k temu zavezan s
tem odlokom.

15. ~len
Uporabnik mora pri distributerju plina vlo‘iti zahtevek

za priklju~itev stavbe na javno plinovodno omre‘je. Zahte-
vek mora vsebovati vse potrebne podatke za odlo~anje o
mo‘nostih in pogojih priklju~itve.

16. ~len
Distributer plina je dol‘an na podlagi pravilno sestav-

ljenega zahtevka izdati zavezancu za priklju~itev soglasje za
priklju~itev v roku petnajst dni.

Soglasje za priklju~itev mora vsebovati tehni~ne, fi-
nan~ne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora
uporabnik izpolniti za priklju~itev stavbe na javno plinovod-
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no omre‘je ali spremembo priklju~ne mo~i. Priklju~na mo~
je enaka vsoti nazivnih mo~i vseh priklju~enih plinskih
tro{il.

Distributer je dol‘an dati investitorju ali uporabniku
pisno soglasje za priklju~itev, ~e so pogoji v zahtevi za
soglasje usklajeni s pogoji iz tega odloka in ~e to dopu{~ajo
zmogljivosti distribucijskih infrastrukturnih objektov in na-
prav.

17. ~len
Uporabnik je dol‘an nositi del stro{kov izgradnje hi{ne-

ga priklju~ka.
Pla~ilo stro{kov v zvezi z ureditvijo priklju~ka in izved-

bo priklju~itve se ureja s pogodbo med distributerjem in
uporabnikom.

18. ~len
Po kon~anih preizkusih hi{ne plinske napeljave mora o

rezultatih izvajalec izdati pisni atest ter izjavo o sposobnosti
hi{ne plinske napeljave za obratovanje.

O funkcionalnem preizkusu plinskih tro{il mora izdati
pisno izjavo poobla{~eni servis.

19. ~len
Uporabnik mora, ko je izpolnil vse pogoje iz soglasja za

priklju~itev, pridobiti od distributerja plina dovoljenje za
priklju~itev stavbe na javno plinovodno omre‘je.

Zahtevku za izdajo dovoljenja za priklju~itev mora pri-
lo‘iti potrebno dokumentacijo iz prej{njega ~lena, iz katere
je razvidno, da so vsa izvedena dela na plinski napeljavi in na
plinskih porabnikih v stavbi izvedena v skladu s strokovno-
tehni~nimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu s
pogoji soglasja za priklju~itev.

20. ~len
Distributer plina mora izvesti priklju~itev potem, ko je

na podlagi predlo‘ene dokumentacije in pregleda izvedenih
del ugotovljeno, da priklju~itev stavbe na javno plinovodno
omre‘je ne predstavlja nevarnosti glede po‘ara, prometa ter
‘ivljenja in zdravja ljudi v stavbi in v njeni okolici.

Distributer plina lahko zavrne priklju~itev, dokler niso
izpolnjeni pogoji iz predhodnega odstavka tega ~lena. Pred
izdajo dovoljenja za priklju~itev mora distributer plina vro~i-
ti uporabniku navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja
pri uporabi plina. Uporabnik mora podpisati prejem navodil
in se zavezati, da bo poskrbel za seznanitev morebitnih dru-
gih odjemalcev plina v stavbi z navodili.

21. ~len
Stro{ki prvega pregleda, preizkusov in atestov plinske

napeljave in plinskih tro{il v stavbi bremenijo lastnika, uprav-
ljalca ali investitorja stavbe. Stro{ki rednih in izrednih pre-
gledov po priklju~itvi objekta na javno plinovodno omre‘je
bremenijo distributerja plina.

22. ~len
V dokumentaciji za priklju~itev, ki ga izda distributer

plina potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, mora navesti imena
odgovornih oseb, ki so izvedle pregled plinske napeljave in
plinskih tro{il v stavbi.

Dokumentacijo za priklju~itev mora distributer plina
trajno hraniti v svojem arhivu.

23. ~len
Neposredno priklju~itev stavbe na javno plinovodno

omre‘je sme opraviti le distributer plina.

24. ~len
Dolo~be tega odloka o priklju~itvi se uporabljajo tudi za

pove~anje priklju~ne mo~i.

V. CENA PLINA IN PLA^EVANJE PORABLJENEGA
PLINA

25. ~len
Cena plina se dolo~a v skladu z zakonom in drugimi

predpisi tako, da pokrije vse stro{ke distributerja v zvezi z
distribucijo.

Cena plina ne sme presegati cene lahkega kurilnega olja
glede na pridobljeno toplotno energijo in na~in uporabe.

26. ~len
Podrobneje ureja na~in dolo~anja cene plina za razli~ne

kategorije uporabnikov in na~in obra~unavanja ter pla~eva-
nja plina odlok ob~inskega sveta (tarifa).

27. ~len
Ceno plina dolo~a v skladu z zakonom in drugimi pred-

pisi ter na podlagi tarife pristojni organ ob~inske uprave na
predlog distributerja ali po uradni dol‘nosti.

28. ~len
Uporabnik je dol‘an pla~ati porabljeno koli~ino plina v

dolo~enem obdobju (obra~unsko obdobje), ki ne sme biti
dalj{e od dveh mesecev.

Koli~ina dobavljenega plina se ugotavlja s predpisanim
plinomerom. Distributer plina mora plinomere redno pregle-
dovati in jih zamenjavati v skladu s predpisi, ki urejajo kon-
trolo meril.

Uporabnik je dol‘an distributerju omogo~iti dostop do
merilnih naprav zaradi od~itavanja, vzdr‘evanja ali zamenja-
ve plinomera.

^e distributer zaradi odsotnosti uporabnika ni mogel
od~itati plinomera, je uporabnik dol‘an po distributerjevem
obvestilu javiti pravilen od~itek v roku in na na~in, ki ga le-ta
dolo~i. ̂ e uporabnik ne javi od~itka plinomera, mu distribu-
ter obra~una dobavljene koli~ine plina glede na dobavo plina
v preteklem odbodju z upo{tevanjem dinamike dobave.

Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zame-
njavo dotrajanih plinomerov, opravlja distributer plina na
svoje stro{ke v skladu z veljavnimi predpisi.

29. ~len
Uporabnik in distributer se lahko v skladu s tarifo dogo-

vorita, da pla~uje uporabnik plin v enakih obrokih glede na
povpre~no porabo v preteklem letu ali ocenjeno porabo v
teko~em letu.

Vi{ina obroka mora biti dolo~ena realno in ne sme biti
o~itno v korist uporabnika ali distributerja.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da se od~ita in obra-
~una njegova dotedanja poraba. Ukrep ustavitve dobave iz
33. ~lena tega odloka lahko distributer uporabi le v primeru,
da uporabnik ne pla~a tako obra~unanega plina.

30. ~len
Prepovedan je kakr{enkoli neupravi~en odjem plina.
Za neupravi~en odjem plina se {teje vsakr{en odjem

plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na
plinomer. Neupravi~en odjem plina se odjemniku plina obra-
~una iz polne priklju~ne vrednosti plinskh tro{il ob upo{teva-
nju naslednjih ur dnevne uporabe plina:

– 6 ur dnevno za vse kuhalnike in {tedilnike,
– 4 ure dnevno za vodne grelnike,
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– 24 ur za hladilnike,
– 10 ur dnevno za razsvetljavo,
– 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do 1. maja za

vsa tro{ila, ki slu‘ijo ogrevanju prostorov,
– pri drugih tro{ilih v industriji v odvisnosti od {tevila

delovnih izmen 8, 16 in 24 ur.
Obra~unana neupravi~ena poraba plina ne odvezuje upo-

rabnika od{kodninske ali kazenske odgovornosti.

VI. DOBAVA PLINA

31. ~len
Distributer je dol‘an dobavljati plin uporabniku nepre-

trgano in mu zagotavljati standardni tlak na plinomeru.
Distributer sme zmanj{ati tlak ali prekiniti dobavo le v

primerih, dolo~enih v zakonu, drugem predpisu in tem odloku.
Distributer mora dobavljati plin tudi v primeru, ~e ima

zaradi dolo~ene cene plina s tem izgubo.
Distributer mora dobavljati plin tudi ob nepredvidljivih

okoli{~inah, nastalih zaradi vi{je sile, ~e je to le objektivno
mogo~e.

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega ~lena
ima distributer pravico zahtevati od Ob~ine Kamnik povra~i-
lo dokazane izgube, ki so mu nastali z dobavo plina.

32. ~len
Distributer sme za~asno zni‘ati obi~ajni tlak plina ali

prekiniti dobavo plina naslednjih primerih:
– pri rednih in izrednih vzdr‘evalnih delih na distribu-

cijskem omre‘ju,
– pri priklju~evanju novih delov plinskega omre‘ja,
– pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omre‘ju,
– ~e to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji cest

in drugih komunikacij, gradbenih objektov in drugih komu-
nalnih napeljav.

Zni‘anje tlaka plina ali prekinitev dobave plina sme
trajati le toliko ~asa, kolikor je nujno, da je odstranjem vzrok,
zaradi katerega je do teh ukrepov pri{lo.

Distributer je, razen v primeru nepredvidenega nujnega
posega, dol‘an predhodno obvestiti uporabnike o zni‘anju
tlaka plina ali prekinitvah dobave plina.

Obvestilo mora biti objavljeno v sredstvih javnega ob-
ve{~anja ali poslano pisno neposredno uporabniku najmanj
24 ur pred zmanj{anjem tlaka ali prekinitvijo dobave. V
obvestilu morajo biti podani vsi ukrepi za zagotovitev var-
nosti.

33. ~len
Distributer ustavi uporabniku dobavo energije po pred-

hodnem pisnem obvestilu, ~e le-ta v roku, dolo~enem v obve-
stilu, ne izpolni svoje obveznosti, v naslednjih primerih:

– ~e uporabnik moti dobavo plina drugim uporabnikom;
– ~e uporabnik na opomin dobavitelja ne zni‘a odjemne

mo~i oziroma koli~ine na dogovorjeno vrednost v zahteva-
nem roku;

– ~e uporabnik odre~e ali onemogo~i osebam, ki imajo
pooblastilo distributerja, dostop do vseh delov priklju~ka in
do objektov, naprav in napeljav distribucijske infrastrukture,

– ~e uporabnik v primeru pomanjkanja energije ne upo-
{teva posebnih ukrepov o omejevanju odvzema energije iz
omre‘ja;

– ~e odjemalec namerno po{koduje naprave dobavitelja,
– ~e se neupravi~eno odjema plin,
– ~e odjemalec ne dovoli dobavitelju dostopa do plino-

mera,
– ~e odjemalec v celoti ne pla~a dobavljenega plina.

34. ~len
Distributer ustavi uporabniku dobavo energije brez pred-

hodnega obvestila:
– ~e uporabnik z obratovanjem svojih plinskih objek-

tov, naprav ali napeljav ogro‘a ‘ivljenje ali zdravje ljudi ali
ogro‘a premo‘enje;

– ~e uporabnikove naprave ovirajo redno dobavo plina
drugim uporabnikom in uporabnik tega no~e prepre~iti,

– ~e uporabnik namerno po{koduje naprave distributerja.

35. ~len
Uporabnik plina mora vzdr‘evati plinske napeljave in

plinska tro{ila v stavbi v brezhibnem stanju.
Distributer plina ima pravico in dol‘nost redno pregle-

dovati plinsko napeljavo in plinska tro{ila v stavbi, izvajati
preizkus brezhibnosti plinske napeljave ter izvajati funkcio-
nalni preizkus priklju~enih plinskih tro{il.

Distributer plina ima pravico do izrednega pregleda ali
preizkusa plinske napeljave in plinskih tro{il v stavbi, kadar
obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski napeljavi,
o brezhibnosti plinskih tro{il ali o neupravi~enem odjemu
plina.

36. ~len
Redne in izredne preglede in preizkus izvajajo poobla-

{~eni predstavniki distributerja plina, ki imajo za ta opravila
pisna pooblastila.

Uporabnik je dol‘an omogo~iti poobla{~enim predstav-
nikom distributerja plina dostop v prostore stavbe zaradi
izvajanja pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih
tro{il.

Redni pregledi se opravljajo po predhodnem obvestilu.

37. ~len
Uporabnik plina je dol‘an nemudoma javiti distributer-

ju plina vsako zaznano okvaro na distribucijskem omre‘ju ali
na plinski napeljavi v stavbi ter izvesti potrebne nujne ukre-
pe.

38. ~len
Distributer je dol‘an organizirati de‘urno slu‘bo tako:
– da na vsak telefonski klic odgovori najkasneje v 30

sekundah;
– da usposobljeni delavci distributerja pridejo k uporab-

niku, ki je sporo~il neobvladano izhajanje plina najkasneje v
60 minutah po obvestilu;

– da usposobljeni delavci distributerja pridejo k uporab-
niku, ki je sporo~il okvaro, pri kateri ni neobvladanega izha-
janja plina, najkasneje v dveh urah po obvestilu.

Dolo~be prej{njega odstavka se uporabljajo tudi v pri-
meru, da sporo~i izhajanje ali okvaro na distribucijskem
omre‘ju tretja oseba.

39. ~len
V primeru pomanjkanja plina, ki nastane zaradi nepred-

vidljivih razmer, katerih posledic ni mogo~e prepre~iti, lahko
pristojni organ ob~ine odlo~i, da se dolo~enim uporabnik
za~asno zmanj{a tlak ali prekine dobava plina.

Pri tem mora upo{tevati naslednji vrstni red uporabni-
kov:

– industrijski uporabniki, ki uporabljajo plin za ogreva-
nje in imajo na razpolago rezervni na~in ogrevanja;

– ostali industrijski uporabniki;
– vsi drugi poslovni uporabniki, razen vrtcev, {ol, domov

ostarelih in zdravstvenih zavodov, kar se nana{a tudi prostore
oseb, ki opravljajo to dejavnost na podlagi koncesije;

– vsi ostali uporabniki.
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Prekinitev dobave ne sme trajati ve~ kot 8 ur. V primeru
dalj{e prekinitve dobave so uporabniki upravi~eni do povrni-
tve nastale {kode.

VII. KON^NA DOLO^BA

40. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-1/95
Kamnik, dne 4. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Kamnik

Igor Podbre�nik, dipl. in�. l. r.

2924. Obvezna razlaga 19. ~lena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94 -
odlo~ba US, 45/94 - odlo~ba US, 57/94, 14/95
in 20/95 - odlo~ba US) - (ORZLS19) 4941

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
2925. Uredba o dolo~itvi najvi{jih cen sve�ega

svinjskega mesa 4941

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

2926. Odredba o dopolnitvi seznama proizvodov
in sklopov, sestavnih delov in pribora, ki se
upo{teva pri vezavi uvoza cestnih vozil, nji-
hovih delov in pribora za opravljeni izvoz 4941

2927. Odredba o dolo~itvi cen uteko~injenega naft-
nega plina iz republi{kih blagovnih rezerv 4941

2928. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih
ukrepih za prepre~evanje {irjenja in za za-
tiranje podlubnikov v letu 1995 4942

2929. Odlo~ba o osnovah za mese~ne prejemke 4942

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2930. Poslovnik o varuhu ~lovekovih pravic 4942

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
2931. Sklep o revalorizaciji vrednosti to~ke nado-

mestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v
Mestni ob~ini Celje 4945

2932. Sklep o podalj{anju veljavnosti odloka o us-
tanovitvi sklada stavbnih zemlji{~ (Ig) 4945

2933. Sklep o opravljanju dimnikarskih storitev
na obmo~ju Ob~ine Ig 4946

2934. Sklep o financiranju politi~nih strank v Ob-
~ini Ig 4947

2935. Odlok o na~inu izvajanja gospodarske jav-
ne slu�be distribucije zemeljskega plina
(Kamnik) 4947

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR

2916. Zakon o vojnih invalidih (ZVojI) 4917
2917. Zakon o �rtvah vojnega nasilja (ZZVN) 4930
2918. Zakon o vojnih veteranih (ZVV) 4933
2919. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-

na o deviznem poslovanju (ZDP-B) 4936
2920. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-

na o kreditnih poslih s tujino (ZKPT-A) 4938
2921. Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-

na o prepre~evanju pranja denarja
(ZPPDPEN-A) 4938

2922. Odlok o potrditvi letnega obra~una Banke
Slovenije za leto 1994 in o razporeditvi pre-
se�ka prihodkov nad odhodki (OdLOBS94) 4940

2923. Odlok o potrditvi finan~nega na~rta Banke
Slovenije za leto 1995 (OdFNBS95) 4940

Stran

Stran
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Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo – telefaks 125 01 99 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

URADNI LIST
NA ELEKTRONSKEM MEDIJU

Pospe{enemu razvoju informacijskih tehnologij sledi tudi Uradni list RS. Najprej je bila
uvedena tak{na priprava za tisk, ki omogo~a, da je celotna {tevilka pripravljena, urejana in
stavljena v elektronski obliki. Kot samoumevna se pojavlja dilema, v tak{ni obliki (elek-
tronski) vsebino UL tudi distribuirati tistim, ki so za to zainteresirani.

Med tremi mo‘nostmi (diskete, CD-ROMi, on-line) se kot realni pojavljata (slednji) dve.
Uradni list bo prvi~ iz{el na CD-ROMu v za~etku leta 1996, na njem pa bo celotna
vsebina letnika 1995. Kasneje bodo CD-ROMi izhajali pogosteje, predvidoma mese~no.

Uradni list prou~uje tudi mo‘nost sprotnega (on-line) izhajanja, tako da ga bodo naro~niki
lahko prebirali s pomo~jo ra~unalnika, modema in ustrezne komunikacijske povezave
(telefonska linija, Internet itd.). Kot prva stopnja (prakti~ni preizkus poteka ‘e drugo leto)
je bila uvedena sprotna (on-line) uporaba razglasnega dela uradnega lista (javni razpisi,
razpisi delovnih mest, privatizacijski programi, ste~aji). Baza je name{~ena na Pravnem in
poslovnem informacijskem sistemu IUS-INFO, uporablja pa se na naslednji na~in:

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA
DELA URADNEGA LISTA RS

Razglasni del UL (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikova-
nja, in ste~aji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na Pravnem in poslovnem informacij-
skem sistemu IUS-INFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne {tevilke
uradnega lista.

Na~in dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom je potrebno poklicati na tele-
fonsko {tevilko 090-7230. Ob prijavi je potrebno DVAKRAT (kot uporabni{ko ime in kot
geslo) vnesti ~rki “ul”. V terminalskem na~inu uporabe so dostopni menuji in sprotna
pomo~. Uporabnikom se manipulativni stro{ki vzdr`evanja baze zara~unavajo tako, da
TELEKOM obra~unava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze. Od
septembra 1995 naprej bo mo`no nabaviti tudi poseben program, s katerim bo mogo~e z
enim klikom na mi{ko spro`iti samodejen prenos podatkov npr. o (zadnjih) javnih razpisih
do uporabnikovega ra~unalnika.

Podrobne informacije: tel., faks (061) 371-473, 16-12-464, e-mail: ul@ius-software.si

^Z Uradni list RS
Ljubljana, Slovenska 9


