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DRŽAVNI ZBOR

4794. Zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o starševskem varstvu

in družinskih prejemkih (ZSDP)

Razglašam zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 21. novembra 2001.

Št. 001-22-135/01
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH

PREJEMKIH (ZSDP)

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se ureja zavarovanje za starševsko
varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke,
pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter
druga vprašanja glede izvajanja tega zakona.

2. člen
(vrste pravic)

Pravice po tem zakonu so:
– pravice iz naslova zavarovanja za starševsko var-

stvo in
– pravice do družinskih prejemkov.
Pravice po tem zakonu uveljavlja eden od staršev, če

zakon ne določa drugače.

Pravice iz tega zakona so vezane na otroka. Pravice po
tem zakonu prenehajo s smrtjo otroka.

3. člen
(pomen posameznih pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:

1. starševski dopust je pravica do odsotnosti z dela
zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka po tem za-
konu,

2. starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziro-
ma osebni prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko
varstvo po tem zakonu,

3. druga oseba je oseba, ki neguje in varuje otroka na
podlagi odločbe centra za socialno delo (v nadaljnjem be-
sedilu: center) oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča,
izdane v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja,

4. samozaposleni so osebe, ki opravljajo katerokoli
samostojno dejavnost, kot so samostojni podjetniki
posamezniki po zakonu o gospodarskih družbah, osebe, ki
z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kak-
šno drugo kulturno dejavnost, osebe, ki samostojno oprav-
ljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti, zna-
nosti ali zasebno veterinarsko dejavnost, osebe, ki opravlja-
jo odvetniško ali notarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo
duhovniško oziroma drugo versko službo,

5. kmetje so osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost
in so vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje po posebnih predpisih,

6. za daljše obdobje se šteje najmanj 30 koledarskih
dni,

7. polna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu teden-
ske delovne obveznosti zavarovanca, ne glede na to ali gre
za polni ali krajši delovni čas,

8. delna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu, kraj-
šem od obsega tedenske delovne obveznosti zavarovanca.
Delna odsotnost z dela ne more biti daljša od polovičnega
obsega tedenske delovne obveznosti. Delna odsotnost z
dela se izračuna tako, da se pripadajoče število dni dopusta
pomnoži s količnikom, ki je razmerje med polno delovno
obveznostjo in številom ur dopusta na teden,

9. strnjen niz je odsotnost z dela v polnem trajanju
posamezne vrste starševskega dopusta na enkrat brez pre-
kinitve,

10. otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, je
otrok z motnjami v duševnem razvoju, slep in slaboviden
otrok, gluh in naglušen otrok, otrok z odpovedjo funkcije
vitalnih organov, gibalno oviran otrok, dolgotrajno hudo bo-
lan otrok, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje
skrbnejšo nego in varstvo,
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11. zunajzakonski partner je oseba, ki živi z drugo
osebo najmanj eno leto v zunajzakonski skupnosti, ki je po
zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo,

12. prispevki za socialno varnost so prispevki za ob-
vezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zavarovanje
za primer brezposelnosti in prispevki za starševsko varstvo.

4. člen
(sredstva za izvajanje zakona)

Sredstva za izvajanje tega zakona se zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.

A) PRVI DEL

5. člen
(splošna določba)

Prvi del zakona ureja sistem zavarovanja za starševsko
varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo ter postopek uveljavlja-
nja teh pravic.

Z zavarovanjem se zavarovancem po načelih vzajem-
nosti in solidarnosti zagotavljajo pravice vezane na staršev-
ske obveznosti.

Če vplačani prispevki iz naslova starševskega varstva
ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki izhajajo
iz zavarovanja, se sredstva zagotavljajo iz drugih proračun-
skih virov.

I. ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO

6. člen
(zavarovanci za starševsko varstvo)

Zavarovanci za starševsko varstvo so:
1. zaposleni na območju Republike Slovenije,
2. izvoljeni ali imenovani nosilci javne in druge funkcije

v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki
Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za
to funkcijo plačo,

3. tujci, ki so na območju Republike Slovenije zaposle-
ni pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplo-
matskih in konzularnih predstavništvih, če je tako zavarova-
nje določeno z mednarodnim sporazumom,

4. samozaposleni,
5. kmetje,
6. vrhunski športniki in šahisti,
7. brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nado-

mestilo od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
8. osebe, ki prejemajo nadomestilo med začasno

zadržanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje,

9. osebe, ki so na prestajanju kazni,
10. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po

tem zakonu.

7. člen
(pravice iz zavarovanja)

Pravice iz zavarovanja so:
1. starševski dopust,
2. starševsko nadomestilo,
3. pravice iz naslova krajšega delovnega časa.

8. člen
(prispevki za starševsko varstvo)

Za starševsko varstvo se plačuje prispevek zavarovan-
ca in prispevek delodajalca.

Višina prispevka se določi z zakonom.
Prispevki se vplačujejo v proračun Republike Slo-

venije.

9. člen
(osnova za plačilo prispevkov)

Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispev-
kov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere
zavarovanci iz 6. člena tega zakona plačujejo prispevke za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

10. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca)

Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca za staršev-
sko varstvo so zavarovanci iz 6. člena tega zakona.

11. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev)

Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev za staršev-
sko varstvo so:

1. delodajalci – za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke 6.
člena tega zakona;

2. zavarovanci iz 4. točke 6. člena tega zakona;
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za za-

varovance iz 8. točke 6. člena tega zakona;
4. Republika Slovenija za zavarovance iz 5., 6., 7., 9.

in 10. točke 6. člena tega zakona.

12. člen
(splošno o prispevkih)

Glede obračunavanja prispevka za starševsko varstvo,
rokov za plačilo, izterjave, vračila preveč plačanega prispev-
ka, zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva,
zastaranja in kaznovanja se uporabljajo posebni predpisi, ki
urejajo davčni postopek in plačevanje prispevkov za social-
no varnost.

II. PRAVICA DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA

1. Splošne določbe o starševskem dopustu

13. člen
(vrste starševskega dopusta)

Vrste starševskega dopusta so:
1. porodniški dopust,
2. očetovski dopust,
3. dopust za nego in varstvo otroka,
4. posvojiteljski dopust.
Starševski dopust je določen v koledarskih dnevih za

polno odsotnost z dela.

14. člen
(pravica do starševskega dopusta)

Starši ali druge osebe imajo pravico do starševskega
dopusta, če so zavarovanci po tem zakonu.

15. člen
(dolžnosti delodajalcev)

Delodajalci so dolžni delavcem zagotoviti odsotnost z
dela zaradi izrabe starševskega dopusta v skladu s tem
zakonom.
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16. člen
(obveščanje delodajalca)

Delavec mora obvestiti delodajalca o nameri izrabe
starševskega dopusta 30 dni pred predvidenim nastopom
dopusta, če ta zakon ne določa drugače.

Center o priznanju posamezne vrste starševskega do-
pusta obvesti delodajalca oziroma pristojni organ za regis-
tracijo samostojne dejavnosti, če začasno preneha z oprav-
ljanjem dejavnosti, v 15 dneh po priznanju pravice.

2. Porodniški dopust

17. člen
(trajanje porodniškega dopusta)

Mati ima pravico do porodniškega dopusta v trajanju
105 dni.

18. člen
(prenehanje pravice do porodniškega dopusta)

Če mati rodi mrtvega otroka ima pravico do porodni-
škega dopusta še 42 dni od dneva poroda.

Če otrok umre v času porodniškega dopusta ima mati
pravico do porodniškega dopusta v obsegu kot ga je do
dneva smrti otroka že izrabila, vendar najmanj 42 dni od
rojstva otroka. Po smrti otroka pripada materi največ 10 dni
porodniškega dopusta.

Če mati zapusti otroka ob rojstvu oziroma po rojstvu
otroka ima pravico do porodniškega dopusta še 42 dni od
dneva poroda.

Če mati zapusti otroka v času porodniškega dopusta,
pa je že izrabila 42 dni porodniškega dopusta, nima več
pravice do porodniškega dopusta od naslednjega dne, ko je
zapustila otroka.

19. člen
(način izrabe porodniškega dopusta)

Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki
polne odsotnosti z dela.

Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni, lahko pa
42 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi
ginekolog. Če mati ne nastopi porodniškega dopusta v tem
roku, neizrabljenega dela porodniškega dopusta ne more
izrabiti po otrokovem rojstvu, razen v primeru, če je porod
nastopil pred predvidenim datumom.

Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega
dopusta, nastopi porodniški dopust z dnem rojstva otroka.

20. člen
(pravica očeta do porodniškega dopusta)

Oče ima pravico do porodniškega dopusta, če mati:
1. umre,
2. zapusti otroka,
3. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno ozi-

roma začasno ni sposobna za samostojno življenje in delo.
Oče ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu

kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to
pravico že izrabila, najmanj pa za 28 dni.

Pravico do porodniškega dopusta ima v soglasju z
materjo tudi oče otroka v primerih, ko rodi otroka mati,
mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje
oziroma študentke. V tem primeru porodniški dopust traja
77 dni in se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko
oče nastopi porodniški dopust. Oče ima pravico do porod-
niškega dopusta, če dejansko neguje in varuje otroka.

21. člen
(pravica druge osebe do porodniškega dopusta)
Druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v

obsegu kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor
sta mati in oče to pravico že izrabila.

Pravico do porodniškega dopusta ima v soglasju z
materjo tudi eden od starih staršev otroka v primerih, ko rodi
otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke,
dijakinje oziroma študentke. V tem primeru porodniški do-
pust traja 77 dni in se skrajša še za toliko dni, kolikor je
otrok star, ko druga oseba nastopi porodniški dopust.

22. člen
(obveščanje delodajalca)

Če mati rodi otroka preden je o izrabi porodniškega
dopusta obvestila delodajalca, mora delodajalca o tem ob-
vestiti v 3 dneh po rojstvu otroka, razen če njeno zdravstveno
stanje tega ne dopušča. V tem primeru je treba zagotoviti
zdravniško dokazilo.

Če mati sklepa delovno razmerje v 58 dneh pred
predvidenim datumom poroda, mora delodajalca obvestiti
o nastopu porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega
razmerja.

Oče mora obvestiti delodajalca o izrabi porodniškega
dopusta najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga za izrabo
porodniškega dopusta.

Druga oseba mora obvestiti delodajalca o izrabi porod-
niškega dopusta najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga za
izrabo porodniškega dopusta iz drugega odstavka prejš-
njega člena.

3. Očetovski dopust

23. člen
(trajanje očetovskega dopusta)

Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90
dni. Pravica je neprenosljiva.

24. člen
(oče nima pravice do očetovskega dopusta)

Oče nima pravice do očetovskega dopusta, če:
1. mati rodi mrtvega otroka,
2. mu je odvzeta roditeljska pravica oziroma so pre-

povedani stiki z otrokom skladno s posebnim zakonom,
3. otrok živi pri materi ali pri drugi osebi ter oče ne

varuje in ne neguje otroka.
Če oče izrabi očetovski dopust pred nastopom raz-

logov iz prejšnjega odstavka, mu pripada pravica v obsegu,
kolikor ga je že izrabil preden so nastopili razlogi za prene-
hanje pravice.

25. člen
(način izrabe očetovskega dopusta)

Oče mora izrabiti očetovski dopust v času porodniške-
ga dopusta matere najmanj v trajanju 15 dni v obliki polne
odsotnosti z dela. Oče nima te pravice, če koristi porodniški
dopust.

Oče lahko izrabi očetovski dopust v trajanju 75 dni v
obliki polne odsotnosti z dela najdalj do 8. leta starosti
otroka. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi delodajalec
in center.

Kadar oče izrabi očetovski dopust po dnevih, se traja-
nje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva
70% pripadajočih koledarskih dni.



Stran 9348 / Št. 97 / 4. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

4. Dopust za nego in varstvo otroka

26. člen
(trajanje dopusta za nego in varstvo otroka)

Eden od staršev ima pravico do dopusta za nego in
varstvo otroka v trajanju 260 dni neposredno po preteku
porodniškega dopusta.

Ob rojstvu dvojčkov se dopust za nego in varstvo otroka
podaljša za dodatnih 90 dni.

Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se dopust za
nego in varstvo otroka podaljša za vsakega nadaljnjega
otroka za dodatnih 90 dni.

Ob rojstvu nedonošenčka se dopust za nego in varstvo
otroka podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost
krajša kot 260 dni.

Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in var-
stvo, se dopust za nego in varstvo otroka podaljša za dodat-
nih 90 dni na podlagi mnenja zdravniške komisije Pedi-
atrične klinike v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: zdravniška
komisija), ki jo imenuje minister, pristojen za varstvo družine
(v nadaljnjem besedilu: minister).

Dopust za nego in varstvo otroka se podaljša v primeru,
ko starša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj
dva otroka do starosti 8 let, za 30 dni, za tri otroke za 60 dni
in za štiri ali več otrok za 90 dni.

Pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena se seštevajo.
Del dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju največ

75 dni se lahko prenese in izrabi najdalj do 8. leta starosti
otroka.

27. člen
(prenehanje pravice do dopusta za nego in varstvo otroka)

Starša nimata pravice do dopusta za nego in varstvo
otroka, če je otrok oddan v vzgojo in varstvo drugi osebi
oziroma v zavod.

Eden od staršev nima pravice do dopusta za nego in
varstvo otroka, če je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo
drugemu od staršev ter sam ne varuje in ne neguje otroka.

Če razlog za prenehanje pravice iz prejšnjih dveh
odstavkov nastopi v času trajanja dopusta, starša nimata
pravice do neizrabljenega dela dopusta za nego in varstvo
otroka.

V primerih, ko je razlog za pravico do daljšega dopusta
za nego in varstvo otroka rojstvo dveh ali več hkrati rojenih
otrok, pa eden od otrok umre, staršema preneha pravica do
pripadajočega dela daljšega dopusta za nego in varstvo
otroka.

28. člen
(kasneje ugotovljeno zdravstveno stanje otroka)

Če je motnja v telesnem ali duševnem razvoju oziroma
dolgotrajna hujša bolezen otroka ugotovljena potem, ko sta
se starša že vrnila na delo, po poteku dopusta za nego in
varstvo otroka, otrok pa še ni dopolnil starosti osemnajst
mesecev, ima eden od staršev pravico do dopusta za nego
in varstvo otroka 90 dni od dneva priznanja pravice.

29. člen
(dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka)
Starša se pisno dogovorita o izrabi dopusta za nego in

varstvo otroka 30 dni pred potekom porodniškega dopusta.
Dogovor predložita centru skupaj z zahtevo za uveljavljanje
pravice in z njim seznanita svoja delodajalca.

Pisni dogovor preneha veljati, če:
1. nastopi smrt enega od staršev,
2. eden od staršev zapusti otroka,

3. postane eden od staršev na podlagi mnenja pristoj-
nega zdravnika, trajno oziroma začasno nesposoben za sa-
mostojno življenje in delo.

Pisni dogovor se spremeni, če:
1. nastopi razlog za podaljšanje dopusta za nego in

varstvo otroka v času dopusta za nego in varstvo otroka,
2. se pričakuje rojstvo drugega otroka,
3. nastopijo druge okoliščine, ki vplivajo na predhodno

odločitev staršev (kot je bolezen, ki traja daljše obdobje,
napotitev enega od staršev na delo v tujino, izobraževanje,
izguba oziroma sprememba zaposlitve).

Če se starša ne moreta dogovoriti o izrabi dopusta za
nego in varstvo otroka ali je njuna odločitev v nasprotju s
koristjo otroka, odloči o tem center, ki pri tem upošteva
koristi otroka.

Če izrabi dopust za nego in varstvo otroka samo eden
od staršev, se ne sklene pisnega dogovora iz prvega odstav-
ka tega člena.

30. člen
(način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka)

Dopust za nego in varstvo otroka se izrabi v strnjenem
nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.

Časovno razporeditev delne odsotnosti z dela medse-
bojno dogovorita starša in delodajalca. Če ne pride do do-
govora, odloči o pravici do izrabe dopusta center, ki pri tem
upošteva koristi otroka.

31. člen
(omejitve načina izrabe dopusta za nego in varstvo otroka)

Oba starša ne moreta hkrati izrabljati dopusta za nego
in varstvo otroka v obliki polne odsotnosti z dela, razen ob
rojstvu:

1. dveh ali več hkrati živo rojenih otrok,
2. otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
3. otroka v družini, v kateri starša že ob rojstvu otroka

varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let
oziroma, če varujeta in negujeta otroka, ki potrebuje poseb-
no nego in varstvo.

32. člen
(način izrabe prenesenega dopusta za nego

in varstvo otroka)
Starša, ki sta prenesla del dopusta za nego in varstvo

otroka, lahko le-tega izrabita v strnjenem nizu v obliki polne
ali delne odsotnosti z dela ali po dnevih v obliki polne odsot-
nosti z dela. Kadar starša izrabita dopust za nego in varstvo
otroka po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih
tako, da se upošteva 70% pripadajočih koledarskih dni pre-
nesenega dopusta za nego in varstvo otroka.

Delodajalec mora o izrabi prenesenega dopusta za
nego in varstvo otroka obvestiti pristojni center najkasneje
15 dni po nastopu dopusta. Obvestilu o izrabi dopusta mora
priložiti tudi podatke za izračun osnove iz tretjega odstavka
42. člena tega zakona.

Evidenco o izrabi prenesenega dopusta za nego in
varstvo otroka vodi delodajalec in center. Delodajalec mora
na zahtevo centra, staršev ali druge osebe izdati potrdilo o
neizrabljenem prenesenem dopustu za nego in varstvo
otroka.

33. člen
(rok obveščanja delodajalca)

Delavca morata obvestiti svojega delodajalca o spre-
membi izrabe dopusta za nego in varstvo otroka v 3 dneh,
ko je nastopil razlog za spremembo pisnega dogovora po
tem zakonu.
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V primeru izrabe prenesenega dopusta mora delavec
obvestiti svojega delodajalca o svoji odsotnosti v 3 dneh
pred nastopom le-tega, kadar ga izrabi po dnevih, v 15 dneh
pred nastopom pa, če ga izrabi v strnjenem nizu.

34. člen
(pravica druge osebe do dopusta za nego in varstvo otroka)

Druga oseba ima pravico do dopusta za nego in varstvo
otroka v obsegu kot ga imata mati oziroma oče, zmanjšanem
za toliko dni, kolikor sta mati in oče to pravico že izrabila.

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka ima v
soglasju z materjo tudi eden od starih staršev otroka v primer-
ih, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima status va-
jenke, učenke, dijakinje oziroma študentke.

5. Posvojiteljski dopust

35. člen
(trajanje posvojiteljskega dopusta)

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo
in varstvo z namenom posvojitve v skladu s posebnim predp-
isom, ima pravico do posvojiteljskega dopusta:

– za otroka starega od 1 do 4 let v trajanju 150 dni,
– za otroka starega od 4 do 10 let v trajanju 120 dni.
Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo

in varstvo z namenom posvojitve v skladu s posebnim pred-
pisom nima pravice do posvojiteljskega dopusta, če je za
istega otroka izrabila pravico do porodniškega dopusta, oče-
tovskega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka.

Če je bil dopust za nego in varstvo otroka izrabljen v
manjšem obsegu kot 150 dni, se prizna dopust v obsegu iz
prvega odstavka tega člena, zmanjšan za dneve izrabe do-
pusta za nego in varstvo otroka in očetovskega dopusta.

Pravice do posvojiteljskega dopusta nima oseba, če
posvoji otroka svojega zakonca.

36. člen
(način izrabe posvojiteljskega dopusta)

Posvojiteljski dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu
ob polni ali delni odsotnosti z dela, enega ali obeh staršev
hkrati, pri čemer skupno trajanje dopusta ne sme presegati
150 dni oziroma 120 dni.

37. člen
(obveščanje delodajalca)

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo
in varstvo z namenom posvojitve, mora obvestiti delodajalca
o izrabi posvojiteljskega dopusta najkasneje v 3 dneh od
nastopa razloga za izrabo posvojiteljskega dopusta.

III. PRAVICA DO STARŠEVSKEGA NADOMESTILA

38. člen
(vrste starševskega nadomestila)

Pravica do starševskega nadomestila obsega:
– porodniško nadomestilo,
– očetovsko nadomestilo,
– nadomestilo za nego in varstvo otroka,
– posvojiteljsko nadomestilo.

39. člen
(pravica do starševskega nadomestila)

Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste
osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile
zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa
posamezne vrste starševskega dopusta.

Pravico do starševskega nadomestila imajo tudi osebe,
ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zava-
rovane po tem zakonu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih
treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega
dopusta.

Pravica do starševskega nadomestila po tem zakonu
izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki
urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer
brezposelnosti. V tem času pravica do prejemanja drugih
nadomestil miruje.

40. člen
(trajanje pravice do starševskega nadomestila)

Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena pripada
zavarovancu:

1. v času porodniškega dopusta pravica do porodni-
škega nadomestila;

2. v času očetovskega dopusta v trajanju 15 dni pravi-
ca do očetovskega nadomestila, za 75 dni pa mu Republika
Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost
od minimalne plače;

3. v času dopusta za nego in varstvo otroka pravica do
nadomestila za nego in varstvo otroka;

4. v času posvojiteljskega dopusta pravica do posvo-
jiteljskega nadomestila.

Če se posamezna vrsta starševskega dopusta izrabi v
obliki delne odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica
do starševskega nadomestila za toliko časa, kot traja delna
odsotnost z dela v skladu s tem zakonom.

Starševsko nadomestilo po tem zakonu pripada za
delovne dni oziroma delovne ure, ko je zavarovanec na
starševskem dopustu, kot tudi za praznične in druge proste
dni, določene z zakonom.

41. člen
(osnova za izračun starševskega nadomestila)

Osnova za posamezno vrsto starševskega nadomestila
je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki
za starševsko varstvo v zadnjih dvanajstih mesecih pred
nastopom starševskega dopusta.

Če je zavarovanec v obdobju iz prejšnjega odstavka
prejemal nadomestilo plače, se upošteva osnova, na podla-
gi katere se je obračunavalo nadomestilo.

Če so bili za zavarovanca obračunani prispevki za star-
ševsko varstvo za krajše obdobje kot je to določeno v prvem
odstavku tega člena, se mu za manjkajoče mesece kot
osnova upošteva 55% minimalne plače.

Za zavarovanca iz drugega odstavka 39. člena tega
zakona se kot osnova upošteva 55% minimalne plače. Tako
določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za staršev-
sko varstvo, ki ga je imel v zadnjih treh letih pred nastopom
posamezne vrste starševskega dopusta, poveča za 2%, ven-
dar največ za 50%.

42. člen
(izjeme pri določitvi osnove za izračun starševskega

nadomestila)
Če zavarovanec izrabi posamezne vrste starševskega

dopusta v strnjenem nizu brez prekinitve oziroma je preki-
nitev krajša kot 365 dni, je osnova enaka osnovi, ki je bila
določena ob izrabi prve vrste starševskega dopusta.

Če zavarovanec izrabi posamezne vrste starševskega
dopusta v več delih in je prekinitev daljša kot 365 dni, se
osnova za izračun starševskega nadomestila določi na novo
v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.
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Osnova za določitev starševskega nadomestila v času
prenesenega dopusta je enaka osnovi, ki se takrat uporablja
za izračun nadomestila zaradi začasne odsotnosti od dela
zaradi bolezni, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavaro-
vanje.

43. člen
(najvišja in najnižja osnova za izračun nadomestila)
Osnova ne more biti višja od dvainpolkratnika pov-

prečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi zad-
njih znanih uradnih podatkov o mesečnih plačah v času
odmere nadomestila, razen za porodniško nadomestilo.

Osnova ne more biti nižja od 55% minimalne plače.

44. člen
(višina starševskega nadomestila)

Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela
znaša 100% osnove.

Starševsko nadomestilo za delno odsotnost z dela je
enako sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela kot je
določeno v 8. točki 3. člena tega zakona.

45. člen
(prenehanje pravice do starševskega nadomestila)
Pravica do starševskega nadomestila preneha, če pri-

stojna inšpekcija za delo ugotovi, da oseba v času izrabe
starševskega dopusta dela.

Pravica do starševskega nadomestila preneha, če ose-
ba iz drugega odstavka 39. člena tega zakona začne delati
oziroma začne opravljati samostojno dejavnost.

Če nastopi katerikoli razlog iz prvega ali drugega odstav-
ka tega člena mora oseba, ki prejema starševsko nadomes-
tilo, vrniti neupravičeno prejeti znesek starševskega nado-
mestila, skupaj s pripadajočimi obrestmi.

46. člen
(dobroimetje)

Če starša ali druga oseba ne izrabi dopusta za nego in
varstvo otroka v obsegu določenem po tem zakonu, lahko
pripadajoči del nadomestila za dopust za nego in varstvo
otroka, izrabijo v obliki dobroimetja za:

1. plačilo varstva otroka,
2. plačilo najemnine za stanovanje,
3. reševanje stanovanjskega vprašanja.
Za reševanje stanovanjskega vprašanja po tem zakonu

se šteje nakup stanovanja ali hiše, gradnja hiše, adaptacija
stanovanja ali hiše.

Višina dobroimetja je enaka višini neizplačanega nado-
mestila za nego in varstvo otroka. Ne glede na dolžino
neizrabljenega dopusta za nego in varstvo otroka lahko znaša
dobroimetje največ petkratnik pripadajočega mesečnega
nadomestila za dopust za nego in varstvo otroka.

47. člen
(trajanje dobroimetja)

Dobroimetje se koristi v skladu z dogovorom o izrabi
dopusta za nego in varstvo otroka po tem zakonu. Do-
broimetje traja dokler se ne izkoristi celotna višina dobroimet-
ja iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

IV. PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA
ČASA ZARADI STARŠEVSTVA

48. člen
(pravica staršev do krajšega delovnega časa)

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega
leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas.

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka s težko
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka
v skladu s 84. členom tega zakona, ima pravico delati krajši
delovni čas.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mu
delodajalec zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni
obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do njegove
polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno
varnost od minimalne plače.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično
tedensko delovno obveznost.

49. člen
(uveljavljanje pravice)

Pravica iz drugega odstavka prejšnjega člena se uve-
ljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Center odloči o pravicah, ki jih zagotavlja Republika
Slovenija, na podlagi pridobljene pravice do krajšega
delovnega časa pri delodajalcu.

V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

50. člen
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku)
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljav-

ljajo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku,
če ta zakon ne določa drugače.

51. člen
(odločanje o pravicah)

O pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo odloča
na prvi stopnji center, ki ga določi minister.

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo,
pristojno za varstvo družine (v nadaljnjem besedilu: minis-
trstvo).

Pritožba na odločbo centra ne zadrži izvršitve odločbe.
V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno

delovno in socialno sodišče.

52. člen
(krajevna pristojnost)

Pravice se uveljavljajo pri centru, ki je krajevno pristo-
jen po:

1. materinem stalnem prebivališču,
2. materinem začasnem prebivališču, če v Republiki

Sloveniji nima stalnega prebivališča,
3. sedežu materinega delodajalca oziroma dejavnosti,

če nima stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki
Slovenije,

4. kraju rojstva otroka,
5. po stalnem prebivališču posvojitelja oziroma osebe,

ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvo-
jitve.

53. člen
(izvršilni predpis)

Zahteva za uveljavljanje posameznih vrst pravic se vloži
na posebnih obrazcih, katerim morajo biti priložena dokazila
o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice.

Natančnejši postopek za uveljavljanje posameznih vrst
pravic, vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister.

Natančnejše pogoje za pridobitev pravice do dopusta
za nego in varstvo otroka iz petega odstavka 26. člena tega
zakona in pravice do krajšega delovnega časa iz 48. člena
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tega zakona ter za delo in plačilo zdravniških komisij, pred-
piše minister.

54. člen
(roki za uveljavljanje pravic)

Pravico do porodniškega dopusta, očetovskega do-
pusta in porodniškega ter očetovskega nadomestila se uve-
ljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda na podlagi
potrdila ginekologa. Center v ta namen izroči stranki vse
obrazce in jo opozori na obveznosti do delodajalca ter jo
seznani z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posameznih
pravic ter tudi s posledicami zamude rokov iz 16., 22., 29.,
33. in 37. člena tega zakona.

Pravica do dopusta za nego in varstvo otroka in nado-
mestilo za nego in varstvo otroka se uveljavlja 30 dni pred
iztekom porodniškega dopusta.

Pravica do posvojiteljskega dopusta in posvojiteljskega
nadomestila se uveljavlja najkasneje 30 dni po nastopu pos-
vojiteljskega dopusta. Po tem roku se pravice ne more uve-
ljaviti.

Roki iz tega člena ne veljajo v primerih, kjer ta zakon
določa krajše roke za obveščanje delodajalca.

55. člen
(odločanje centra)

Center odloči o pravici do starševskega dopusta v
15 dneh od prejema vloge.

B) DRUGI DEL

56. člen
(splošna določba)

Ta del zakona ureja pravice do družinskih prejemkov.

I. PRAVICA DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV

57. člen
(vrste družinskih prejemkov)

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo:
1. starševski dodatek,
2. pomoč ob rojstvu otroka,
3. otroški dodatek,
4. dodatek za veliko družino,
5. dodatek za nego otroka,
6. delno plačilo za izgubljeni dohodek.

1. Starševski dodatek

58. člen
(definicija in višina starševskega dodatka)

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar
po rojstvu otroka le-ti niso upravičeni do starševskega nado-
mestila.

Starševski dodatek znaša 35.000 tolarjev mesečno.

59. člen
(pravica do starševskega dodatka)

Pravico do starševskega dodatka ima mati, ki je
državljanka Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji in če je otrok državljan Republike Slo-
venije.

Oče ima pravico do starševskega dodatka pod enakimi
pogoji kot mati, če je mati:

1. umrla,
2. zapustila otroka,
3. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno ozi-

roma začasno nesposobna za samostojno življenje in delo,
4. sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma začela oprav-

ljati kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost.
Druga oseba ima pravico do starševskega dodatka pod

enakimi pogoji kot mati, kadar dejansko neguje in varuje
otroka.

60. člen
(ni pravice do starševskega dodatka)

Pravice do starševskega dodatka nima mati, oče ali
druga oseba, ki prejema nadomestilo plače po tem in drugih
zakonih oziroma delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem
zakonu.

Pravice do starševskega dodatka tudi nima mati, katere
zakonec oziroma zunaj zakonski partner prejema nadomes-
tilo za nego in varstvo otroka za istega otroka.

61. člen
(trajanje pravice do starševskega dodatka)

Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojst-
va otroka.

Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega do-
datka v trajanju kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni,
kolikor je mati to pravico že izrabila.

62. člen
(prenehanje pravice do starševskega dodatka)

Pravica do starševskega dodatka preneha z naslednjim
dnem, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu.

2. Pomoč ob rojstvu otroka

63. člen
(definicija in višina pomoči ob rojstvu otroka)

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek,
namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pomoč znaša
50.000 tolarjev.

Namesto denarnega prejemka se lahko v enaki vred-
nosti zagotovi oprema za novorojenca v obliki zavitka. Števi-
lo različnih vrst zavitkov in minimalno opremo, ki mora biti
vsebovana v zavitku, predpiše minister.

Minister po postopku oddaje javnega naročila izbere
izvajalca, ki bo zagotavljal opremo in distribucijo opreme za
novorojenca.

64. člen
(pravica do pomoči ob rojstvu otroka)

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima vsak otrok,
katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.

3. Otroški dodatek

65. člen
(definicija in višina otroškega dodatka)

Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zago-
tovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in
izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne pre-
sega zgornje meje dohodkovnega razreda po tem zakonu.

Otroški dodatek znaša mesečno v tolarjih:
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Dohodek na družinskega člana Znesek otroškega dodatka
v % povprečne plače RS za posameznega otroka

1. otrok 2. otrok 3. in
naslednji

otrok

do 15% 17.639 19.403 21.167
nad 15% do 25% 15.081 16.669 18.256
nad 25% do 30% 11.495 12.848 14.200
nad 30% do 35% 9.055 10.349 11.642
nad 35% do 45% 7.409 8.644 9.878
nad 45% do 55% 4.704 5.880 7.056
nad 55% do 75% 3.528 4.704 5.880
nad 75% do 99% 3.058 4.234 5.410

Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne
mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Minister vsako leto v
mesecu marcu določi nominalne meje dohodkovnih razre-
dov za preteklo koledarsko leto.

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev
družine v dohodkovni razred. Glede na število otrok se
skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so
upravičeni do otroškega dodatka tako, da se seštejejo
posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

66. člen
(izjemna višina otroškega dodatka)

Kadar otrok živi v eno starševski družini, se posamezni
znesek otroškega dodatka iz prejšnjega člena poveča za
10%. Eno starševska družina je skupnost enega od staršev
z otroki, kadar roditeljsko pravico, skladno s posebnim za-
konom, izvršuje sam. Kot eno starševska družina se ne šteje
skupnost, če je tisti od staršev, ki sam izvršuje roditeljsko
pravico, osnoval novo življenjsko skupnost.

Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v
skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek
otroškega dodatka iz prejšnjega člena poveča za 20%.

Kadar otrok po 18 letu starosti sam uveljavlja pravico
do otroškega dodatka, mu pripada otroški dodatek v višini,
ki velja za prvega otroka iz prejšnjega člena.

67. člen
(pravica do otroškega dodatka)

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev
oziroma druga oseba, za otroka s prebivališčem v Republiki
Sloveniji, če:

1. je državljan Republike Slovenije,
2. ni državljan Republike Slovenije, ob pogoju vzajem-

nosti.
Ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev sklenjeno

pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki ima sedež v Repub-
liki Sloveniji, ima pravico do otroškega dodatka tudi za
otroka, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, če:

1. je državljan Republike Slovenije in nima pravice
uveljavljati pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi,

2. ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovor-
jeno z mednarodno pogodbo.

68. člen
(izjemna pravica do otroškega dodatka)

Pravico do otroškega dodatka ima, pod pogoji iz prejš-
njega člena, tudi otrok starejši od 18 let, ki je brez staršev ali
ne živi s starši v skupnem gospodinjstvu, če tako na podlagi
okoliščin odloči center.

69. člen
(otroški dodatek ne pripada za otroka)

Pravice do otroškega dodatka nima eden od staršev
oziroma druga oseba za otroka, ki:

1. je v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko
oziroma drugo samostojno dejavnost,

2. je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v
katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo,

3. je oddan v rejništvo,
4. je sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakon-

ski skupnosti oziroma ima svojega otroka,
5. ima pravico do otroškega dodatka na podlagi

mednarodne pogodbe,
6. ne živi z obema staršema in nad katerim izvršuje

roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če
preživnina ni dogovorjena na centru ali določena s sodbo
sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka se prizna
pravica do otroškega dodatka, če se dokaže, da tudi v tem
času starši materialno skrbijo za otroka. Center v tem primeru
lahko prizna pravico za dobo od 3 mesecev do 6 mesecev
na leto. Za koliko časa se prizna pravica do otroškega
dodatka, je odvisno od tega, kolikšno je letno število dni, ki
jih otrok preživi v družini.

70. člen
(trajanje pravice do otroškega dodatka)

Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba
do dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, če se
šola, dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta
na dodiplomskem študiju, vendar najdalj do dopolnjenega
26. leta starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po
tej starosti, če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali
šest let, ali če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali
služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v
predpisanem roku. Status otroka se podaljša za toliko časa,
kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega
leta.

71. člen
(določitev dohodkovnega razreda)

Za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred se
upošteva povprečni mesečni dohodek na družinskega člana
v preteklem koledarskem letu. Povprečni mesečni dohodek
na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni do-
hodek družine deli s številom mesecev, na katere se do-
hodek nanaša in s številom družinskih članov po tem za-
konu.

Kadar se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju,
februarju ali marcu se upošteva povprečni mesečni dohodek
na družinskega člana v predpreteklem koledarskem letu.

Kadar otrok po 18. letu starosti sam uveljavlja pravico
do otroškega dodatka se za uvrstitev v posamezni dohod-
kovni razred upošteva skupni bruto dohodek njegovega sam-
skega gospodinjstva v skladu s prvim in drugim odstavkom
tega člena. Otrok je dolžan v teh primerih predložiti sodbo
ali dogovor o preživljanju.

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka
ni imela dohodkov, se upoštevajo skupni dohodki družine iz
tekočega leta. Za uvrstitev družine v dohodkovni razred se
tekoče dohodke preračuna na povprečno raven dohodkov
preteklega leta na način, ki ga določi minister.

Natančnejši način izračuna povprečnega mesečnega
dohodka na družinskega člana predpiše minister.

72. člen
(skupni dohodek družine)

Skupni dohodek družine je vsota vseh bruto dohodkov
vseh družinskih članov za isto koledarsko leto, razen:
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1. pomoči ob rojstvu otroka,
2. otroškega dodatka,
3. dodatka za nego otroka,
4. dodatka za pomoč in postrežbo ter varstvenega

dodatka,
5. dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v

rejniški družini (materialni stroški za rejenca),
6. dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so

vključeni v institucionalno varstvo in jih pridobivajo zunaj
oblik redne zaposlitve,

7. solidarnostna pomoč.

73. člen
(vštevanje bruto dohodkov)

Med bruto dohodke se vštevajo vsi dohodki, ki so vir
dohodnine, transferni dohodki in vsi drugi dohodki.

Dohodek od kmetijske dejavnosti se všteva v skladu z
metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen
za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
kmetijstvo in ministrom, pristojnim za finance.

Med bruto dohodek se vštevajo transferni dohodki
kot so:

1. denarne dajatve po zakonu o socialnem varstvu,
2. nagrada rejnici,
3. nadomestila za brezposelnost,
4. denarna pomoč za brezposelnost,
5. štipendije,
6. starševski dodatek s prispevki,
7. delno plačilo za izgubljeni dohodek s prispevki,
8. plačani prispevki za rejnice,
9. plačani prispevki za samostojne ustvarjalce na po-

dročju kulture,
10. plačani prispevki za vrhunske športnike in šahiste,
11. nadomestila preživnin,
12. denarne dajatve vojnim invalidom, veteranom in

žrtvam vojnega nasilja.
Med bruto dohodke se vštevajo tudi vsi drugi dohodki

kot so:
1. nagrade vajencev,
2. prejemki učencev in študentov, prejeti preko poob-

laščenih organizacij in delodajalcev za posredovanje dela
dijakom in študentom, zmanjšani za normirane stroške po
zakonu o dohodnini,

3. preživnine v višini pravnega izvršilnega naslova, ra-
zen v primerih, ko se dokaže, da je storjeno vse, da bi
preživninski upravičenec preživnino izterjal. V ta namen je
treba priložiti predlog za izvršbo s potrdilom sodišča o njegovi
vložitvi ali sklep o izvršbi ali dokazilo o neuspeli izvršbi ali
potrdilo pristojnega ministrstva, da je pričel teči postopek za
izterjavo preživnine iz tujine,

4. dediščine in darila,
5. dohodki od iger na srečo, rente od zavarovanj,

odškodnine pri nezgodnem zavarovanju.

74. člen
(družinski člani)

Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na
družinskega člana se upoštevajo naslednji člani družinskega
gospodinjstva, ki imajo v odnosu do vlagatelja zahtevka za
otroški dodatek položaj:

1. zakonca ali zunajzakonskega partnerja;
2. otroka, pastorka, otroka zunajzakonskega partnerja

ali posvojenca, ki živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu
in ga je ta ali njegov zakonec ali zunajzakonski partner
dolžan preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska
razmerja;

3. vnuka, nečaka, varovanca, ki nima staršev, ali je
staršem odvzeta roditeljska pravica, kadar živi z vlagateljem
v skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolžan preživljati;

4. starša vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega part-
nerja, če sta ga dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki
urejajo družinska razmerja.

75. člen
(prenehanje pravice do otroškega dodatka)

Pravica do otroškega dodatka preneha s prvim dnem
naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem
zakonu.

4. Dodatek za veliko družino

76. člen
(definicija in višina dodatka za veliko družino)

Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen
družini z več otroki.

Dodatek za veliko družino znaša 70.000 tolarjev in se
izplačuje v enkratnem znesku.

77. člen
(pravica do dodatka za veliko družino)

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od
staršev, če so starši in otroci državljani Republike Slovenije
in imajo skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Velika družina po tem zakonu je družina, ki ima tri ali
več otrok, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
70. člena tega zakona.

Pravico do dodatka ima tudi eden od otrok, kadar trije
ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

78. člen
(trajanje pravice do dodatka za veliko družino)

Pravica do dodatka za veliko družino se pridobi, če se
tretji otrok rodi najkasneje do 30. junija v letu, v katerem se
pravica uveljavlja.

Pravica do dodatka za veliko družino traja toliko časa,
kolikor časa so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. Šteje se,
da so pogoji izpolnjeni, če so izpolnjeni do 30. junija za leto,
v katerem se uveljavlja pravico.

79. člen
(prenehanje pravice do dodatka za veliko družino)
Pravica do dodatka za veliko družino preneha nasled-

nje leto, ko najstarejši otrok dopolni z zakonom določeno
starost oziroma preneha s šolanjem.

5. Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo

80. člen
(definicija in višina dodatka za nego otroka)

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju
povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi
nege in varstva takega otroka.

Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi po-
višanih življenjskih stroškov je 18.000 tolarjev.

Za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju (otrok se
lahko usposobi le za sodelovanje pri aktivnostih; potrebuje
stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje; je omejen v giba-
nju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja;
razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno; ori-
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entacijski rezultat na testu inteligentnosti je pod 20 IQ, men-
talna starost do 2 let) in težko gibalno ovirane otroke (otrok
ima malo uporabnih gibov, samostojno gibanje ni možno; v
celoti je odvisen od tuje pomoči; otrok je lahko težko moten
v komunikaciji, sporazumeva se s pomočjo neverbalne
komunikacije oziroma nadomestne komunikacije), ki
potrebujejo posebno nego in varstvo, znaša dodatek 36.000
tolarjev.

81. člen
(pravica do dodatka za nego otroka)

Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od star-
šev, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima v Re-
publiki Sloveniji stalno prebivališče.

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi
mnenja zdravniške komisije.

82. člen
(dodatek za nego otroka ne pripada za otroka)

Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od star-
šev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje
ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno
oskrbo.

Ne glede na prejšnji odstavek se prizna pravica do
dodatka za nego otroka, če se dokaže, da tudi v tem času
materialno skrbi za otroka. Center mu v tem primeru lahko
prizna pravico za dobo od 3 mesecev do 6 mesecev na leto.
Za koliko časa se prizna pravica do dodatka za nego otroka,
je odvisno od tega, kolikšno je letno število dni, ki jih otrok
preživi v družini.

Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od star-
šev za otroka, ki je v rejništvu.

83. člen
(trajanje pravice)

Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko
se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih
razlogov, oziroma do 18. leta starosti, po tej starosti pa, če
se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopol-
njenega 26. leta starosti.

6. Delno plačilo za izgubljeni dohodek

84. člen
(definicija in višina delnega plačila za izgubljeni dohodek)

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek,
ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno raz-
merje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varst-
va otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibal-
no oviranega otroka (v nadaljnjem besedilu tega podpoglav-
ja: otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo).

Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek
je minimalna plača, od katerega upravičenec plačuje prispe-
vke za socialno varnost. Če začne eden od staršev delati s
krajšim delovnim časom, mu pripada sorazmerni delež del-
nega plačila za izgubljeni dohodek.

85. člen
(pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek)
Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima

eden od staršev, če je državljan Republike Slovenije in ima v
Republiki Sloveniji stalno prebivališče in je otrok državljan
Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno pre-
bivališče.

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi
mnenja zdravniške komisije.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek lahko uveljavi ose-
ba iz prvega odstavka tega člena, če se odloči, da bo zaradi
skrbi za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, za-
pustila trg dela.

Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prekinila
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas oziroma če je
zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb. Ne šteje se,
da je oseba zapustila trg dela, če je prenehala opravljati
samostojno oziroma kmetijsko dejavnost.

86. člen
(delno plačilo za izgubljeni dohodek ne pripada)

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima
eden od staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposablja-
nja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno
brezplačno oskrbo.

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima
eden od staršev, če je otrok v rejništvu.

87. člen
(trajanje pravice)

Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima
eden od staršev, dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljan-
je pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja oziroma največ tri mesece po smrti otroka.

Kadar zdravniška komisija iz 85. člena tega zakona na
podlagi mnenja pristojnega centra ugotovi, da prejemnik
plačila za izgubljeni dohodek otroku ne zagotavlja primerne
nege in varstva na domu, mu pravica preneha s prvim dnem
naslednjega meseca po ugotovitvi.

II. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC DO DRUŽINSKIH
PREJEMKOV

88. člen
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku)
Pravice do družinskih prejemkov se uveljavljajo v skladu

z zakonom o splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne
določa drugače.

89. člen
(odločanje o pravicah)

O pravicah o družinskih prejemkih odloča na prvi stop-
nji center, ki ga določi minister.

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo.
V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno

delovno in socialno sodišče.

90. člen
(krajevna pristojnost)

Pravica do starševskega dodatka se uveljavlja pri cen-
tru, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebiva-
lišču.

Pravica do pomoči ob rojstvu otroka se uveljavlja pri
centru, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem preb-
ivališču. Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki Slo-
veniji, pravico uveljavlja oče pri centru, ki je krajevno pristo-
jen po njegovem stalnem prebivališču.

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja pri centru,
ki je krajevno pristojen glede na otrokovo stalno prebiva-
lišče.

Če otrok nima stalnega prebivališča v Republiki Slo-
veniji, se pravica do otroškega dodatka uveljavlja pri cen-
tru, ki je krajevno pristojen glede na otrokovo začasno
prebivališče.
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Če otrok nima ne stalnega ne začasnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, se uveljavlja pravica do otroškega dodat-
ka pri centru, ki je krajevno pristojen glede na sedež deloda-
jalca enega od staršev.

Za otroke brez staršev oziroma otroke pod skrbništvom,
center, kjer ima otrok stalno prebivališče, uvede postopek
za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in dodatka za
nego otroka po uradni dolžnosti. V primeru, da otrok nima
stalnega prebivališča, je pristojen center, kjer je nastal po-
vod za postopek.

Otrok po 18 letu starosti, ki sam uveljavlja pravico do
otroškega dodatka, uveljavlja pravico pri centru, ki je kra-
jevno pristojen glede na njegovo stalno prebivališče.

Pravica do dodatka za veliko družino se uveljavlja pri
centru, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče
družine.

Pravica do dodatka za nego otroka in delno plačilo za
izgubljeni dohodek se uveljavlja pri centru, ki je krajevno
pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče.

91. člen
(izvršilni predpis)

Zahteva za uveljavljanje posameznih vrst pravic se vloži
na posebnih obrazcih, ki jim morajo biti priložena dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice.

Natančnejši postopek za uveljavljanje posameznih vrst
pravic, vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister.

Natančnejše pogoje za pridobitev pravice do dodatka
za nego otroka iz 81. člena tega zakona in pravice do
delnega plačila za izgubljeni dohodek iz 85. člena tega
zakona ter za delo in plačilo zdravniških komisij, predpiše
minister.

Roki za uveljavljanje posameznih pravic

92. člen
(rok za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka)

Mati uveljavlja pravico do starševskega dodatka 30 dni
pred predvidenim datumom poroda, vendar najkasneje
30 dni po rojstvu otroka. Oče uveljavlja pravico najkasneje
30 dni po nastanku dogodka, ki je razlog, da oče pridobi
pravico. Če mati ali oče ne uveljavljata pravice v tem roku,
pripada pravica do starševskega dodatka od prvega dne
naslednjega meseca. Trajanje pravice se skrajša, sorazmer-
no zamujenemu roku za uveljavljanje pravice.

93. člen
(rok za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka)

Pomoč ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev
najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni
mogoče uveljaviti.

94. člen
(rok za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka)
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90 dneh

po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega roj-
stva. Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim
dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

95. člen
(rok za uveljavljanje dodatka za veliko družino)

Pravico do dodatka za veliko družino določi center po
uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka. Pravi-
ca se prizna prejemniku otroškega dodatka. Center po urad-
ni dolžnosti preverja upravičenost do dodatka za veliko
družino vsako leto, pred rokom, ki je določen za izplačilo.

Tisti, ki ni uveljavil pravice do otroškega dodatka, mora
vložiti zahtevek za priznanje dodatka za veliko družino naj-

kasneje do 15. julija za tekoče leto. Po tem roku pravice za
tekoče koledarsko leto ni mogoče uveljaviti.

96. člen
(rok za uveljavljanje pravice do dodatka za nego otroka)

Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja v
90 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokove-
ga rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s
prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

97. člen
(rok za uveljavljanje pravice do delnega plačila za izgubljeni

dohodek)
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se

uveljavlja 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja ozi-
roma najkasneje 60 dni po prenehanju delovnega razmerja.
Po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti.

C) TRETJI DEL

98. člen
(splošna določba)

Ta del zakona ureja izplačevanje nadomestil in
družinskih prejemkov, usklajevanje zneskov posameznih
pravic, nadzor, zbirke podatkov in evidence ter kazenske
določbe.

I. IZPLAČEVANJE NADOMESTIL IN DRUŽINSKIH
PREJEMKOV

99. člen
(rok izplačevanja)

Ministrstvo izplačuje:
1. posamezne vrsto starševskega nadomestila,
2. starševski dodatek,
3. otroški dodatek,
4. dodatek za nego otroka,
5. delno plačilo za izgubljeni dohodek,
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Varstvo otroka plačuje ministrstvo mesečno na podlagi

izstavljenega računa pravne ali fizični osebe, ki ima do-
voljenje za opravljanje dejavnosti varstva otrok. Izplačilo se
opravi v rokih, ki veljajo za izplačila iz proračuna.

Plačilo najemnine plačuje ministrstvo na podlagi skle-
njene najemniške pogodbe. Izplačilo se opravi v rokih, ki
veljajo za izplačila iz proračuna.

Sredstva za reševanje stanovanjskega problema izplača
ministrstvo v enkratnem znesku na podlagi pri notarju over-
jene kupoprodajne pogodbe ali na podlagi veljavnega grad-
benega dovoljenja oziroma priglasitve del, ki se glasi na ime
osebe, ki ji je bila priznana pravica do nadomestila za nego
in varstvo otroka.

Pomoč ob rojstvu otroka se izplača do 15. v nasled-
njem mesecu po vložitvi zahtevka.

Dodatek za veliko družino se izplača do 15. v mesecu
avgustu za tekoče leto, če je bila pravica priznana do 31. ju-
lija oziroma do 15. septembra, če je bila pravica priznana do
31. avgusta.

100. člen
(materialna oblika družinskih prejemkov)

Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne
denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za
namene, ki so s tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena
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socialnoekonomska varnost otroka, lahko center odloči, da
se posamezni prejemek ne izplača v denarju ampak v obliki
konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno bla-
go, plačila posameznih računov in podobno.

Center odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, kadar
njegovo domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje
poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so
lahko: alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemar-
janje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti in
podobno.

II. USKLAJEVANJE PREJEMKOV

101. člen
(usklajevanje zneskov)

Starševska nadomestila se usklajujejo z rastjo izho-
diščne plače za negospodarske dejavnosti. O uskladitvah
odloča minister.

Družinski prejemki se usklajujejo enkrat letno z indek-
som rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi
januarja, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen
življenjskih potrebščin v predhodnem obdobju. Usklajeni
zneski se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uskladitev velja od prvega dne meseca, v katerem se
opravi uskladitev.

Usklajeni zneski se zaokrožijo na desetice.

III. POVRNITEV ŠKODE

102. člen
(obveznost sporočanja sprememb)

Pogoji za pridobitev pravic po tem zakonu morajo biti
izpolnjeni ves čas prejemanja pravic.

Vsakdo mora sporočiti centru dejstva in okoliščine ozi-
roma vse spremembe, ki vplivajo na priznane pravice, nji-
hovo višino in obdobje prejemanja, v 8 dneh od dne, ko je
taka sprememba nastala oziroma je zanjo zvedel.

Spremembe, ki jih je treba sporočiti centru so: spre-
memba števila družinskih članov, zaposlitev ali izguba za-
poslitve enega od vzdrževalcev družine, začetek opravljanja
samostojne dejavnosti ali zaposlitev otroka po 15. letu sta-
rosti, namestitev otroka v rejniško družino ali drugo obliko
institucionalnega varstva.

Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi kate-
rih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma
odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega zakona,
center začne postopek po uradni dolžnosti.

103. člen
(dolžnost povračila stroškov)

Če se v času priznanja pravic ugotovi, da so bili posre-
dovani neresnični podatki ob vložitvi zahteve za uveljavljanje
posamezne pravice po tem zakonu, center izda odločbo o
prenehanju te pravice oziroma o njeni spremembi.

Center zahteva vračilo neupravičeno pridobljenih de-
narnih sredstev po tem zakonu.

Če center ne izterja neupravičeno pridobljenih denarnih
sredstev v 90 dneh od pravnomočne odločbe, mora vso
dokumentacijo v treh izvodih poslati ministrstvu. Le-ta preko
državnega pravobranilstva začne postopek zaradi vračila ne-
upravičeno pridobljene premoženjske koristi z zamudnimi
obrestmi.

Ministrstvo lahko na predlog posameznika odloži plači-
lo dolga, dovoli obročno odplačevanje dolga ali odpiše dolg
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

Ministrstvo lahko odobri obročno odplačevanja dolga
ali dovoli, da se opravi poračun dolga z drugo priznano
pravico po tem zakonu tako, da se le-ta začne izplačevati
šele, ko je dolg poravnan.

IV. NADZOR

104. člen
(nadzor nad izvajanjem zakona)

Nadzor nad izvajanjem določb zakona o izrabi staršev-
skega dopusta opravlja pristojna inšpekcija za delo.

Nadzor nad izvajanjem določb zakona o priznanju pravic
do starševskega nadomestila in družinskih prejemkov oprav-
lja ministrstvo.

V. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

105. člen
(namen zbiranja podatkov)

Za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja
družinske politike, za znanstveno raziskovalne namene in za
statistične namene, določene v programu statističnih raz-
iskovanj, vodi ministrstvo zbirke podatkov, ki opredeljujejo
socialni in ekonomski položaj družin.

Za potrebe odločanja o višini in trajanju pravic iz tega
zakona vodijo centri zbirke podatkov.

106. člen
(vrste evidenc)

Ministrstvo in centri vodijo evidence o:
1. porodniškem dopustu,
2. očetovskem dopustu,
3. dopustu za nego in varstvo otroka,
4. posvojiteljskem dopustu,
5. prenesenem dopustu,
6. porodniškem nadomestilu,
7. očetovskem nadomestilu,
8. nadomestilu za nego in varstvo otroka,
9. posvojiteljskem nadomestilu,
10. dobroimetju,
11. krajšem delovnem času zaradi nege in varstva

otroka,
12. starševskem dodatku,
13. pomoč ob rojstvu otroka,
14. otroškem dodatku,
15. dodatku za veliko družino,
16. dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno

nego in varstvo,
17. delnem plačilu za izgubljeni dohodek.

107. člen
(zbirke podatkov)

Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje os-
ebne podatke za posameznika oziroma njegove družinske
člane:

1. ime in priimek,
2. rojstne podatke (datum in kraj rojstva),
3. spol,
4. enotno matično številko občana,
5. podatke o državljanstvu,
6. podatke o prebivališču,
7. podatke o šolanju,
8. podatke o zdravstvenem stanju,
9. podatke o zaposlitvi,
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10. podatke o plačah in osnovah za plačevanje prispev-
ka,

11. podatke o dohodkih in premoženju,
12. davčno številko,
13. podatke o gospodinjstvu,
14. številko tekočega računa, hranilne knjižice ali ne-

rezidenčnega računa tujca.
Ministrstvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirke

osebnih podatkov.

108. člen
(dolžnost sporočanja podatkov)

Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za
njega in njegove družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk,
ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in
organizacije.

Ministrstvo in centri pridobivajo osebne podatke iz ob-
stoječih zbirk osebnih podatkov od naslednjih upravljavcev:

1. Ministrstva za notranje zadeve – podatke o številu
družinskih članov in skupnem gospodinjstvu iz centralnega
registra prebivalstva (ime in priimek, rojstne podatke, enot-
no matično številko občana, podatke o državljanstvu, po-
datke o prebivališču);

2. Ministrstva za šolstvo in šport in izvajalcev vzgojne in
izobraževalne dejavnosti – podatke o vključitvi v vzgojni ali
izobraževalni zavod;

3. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije – podatke o zavarovancih vključenih v pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje, podatke o izplačani pokojni-
ni, varstvenem dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo,
nadomestilu iz naslova pokojninskega in invalidskega za-
varovanja;

4. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – po-
datke o zavarovancih vključenih v zdravstveno zavarovanje,
podatke o izplačanem nadomestilu iz naslova zdravstvenega
zavarovanja;

5. izvajalcev zdravstvenih dejavnosti – podatke o
zdravstvenem stanju družinskih članov;

6. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – po-
datke o brezposelnih osebah, izplačanem nadomestilu iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, denarni po-
moči, štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslo-
va;

7. Jamstvenega in preživninskega sklada Republike
Slovenije – podatke o izplačanem nadomestilu preživnine;

8. Davčne uprave Republike Slovenije – podatke o
dohodkih in premoženju davčnih zavezancev ter podatke o
obračunanih prispevkih za socialno varnost iz registrov in
evidenc, ki jih vodi davčni organ;

9. Geodetske uprave – podatke o višini katastrskega
dohodka;

10. centrov – podatke o izplačani denarni socialni
pomoč, rejnini in materialnih stroških, prispevkih za rejnice,
preživnine;

11. izvajalcev socialno varstvene dejavnosti – podatke
o vključitvi v socialno varstveni zavod;

12. delodajalcev – podatke o zaposlitvi, podatke o
izplačilih plač in nadomestil, podatke o drugih izplačilih.

Upravljavci zbirk osebnih podatkov iz prejšnjega odstav-
ka posredujejo podatke brezplačno.

109. člen
(varstvo podatkov)

Ministrstvo in centri lahko podatke, ki jih dobijo od
zavezancev iz prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe
postopka odločanja in za vodenje evidenc po tem zakonu.

Drugim uporabnikom lahko ministrstvo in centri
posredujejo podatke samo, če so za njihovo uporabo poob-
laščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve
osebe, na katero se podatki nanašajo.

110. člen
(hramba podatkov)

Podatki iz evidenc iz 106. člena tega zakona se hranijo
5 let po prenehanju pravice, razen podatkov iz evidenc pod
6., 7., 8., 9., 11., 12. in 17. točko 106. člena tega zakona,
ki se hranijo trajno.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

111. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000

tolarjev se za prekršek kaznuje oseba upravičena do de-
narnih prejemkov po tem zakonu, ki v 15 dneh po nastanku
spremembe centru ne sporoči vsake spremembe, ki ima za
posledico prenehanje pravice.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se za prekršek kaznujeta starša, če izrabljata starše-
vski dopust v nasprotju z določbami tega zakona in podza-
konskega predpisa, izdanega na podlagi tega zakona.

112. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za

prekršek kaznuje delodajalec, pri katerem je oseba upraviče-
na do denarnih prejemkov zaposlena, ter upravljavce zbirk
podatkov iz drugega odstavka 108. člena tega zakona, ki na
zahtevo ministrstva oziroma centra ne posredujejo podatkov.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe.

113. člen
Delodajalec – pravna oseba se kaznuje za prekršek z

denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolar-
jev, če ne omogoči:

– materi pravice do odsotnosti v skladu z določbami
tega zakona;

– očetu pravice do odsotnosti v skladu z določbami
tega zakona;

– drugi osebi pravic v skladu z določbami tega zakona.
Delodajalec – samostojni podjetnik posameznik ali fi-

zična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 250.000 tolarjev.

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000
tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca –
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

114. člen
Z denarno kaznijo do 300.000 tolarjev se kaznuje

takoj na kraju prekrška delodajalec – pravna oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje
takoj na kraju prekrška delodajalec – samostojni podjetnik
posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja de-
javnost kot poklic, ki stori prekršek iz prvega odstavka prejš-
njega člena.

Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev se kaznuje
takoj na kraju prekrška tudi odgovorna oseba delodajalca –
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka prejš-
njega člena.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

115. člen
(postopki uveljavljanja pravic)

Postopek za uveljavitev pravic iz delovnega razmerja, ki
se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

Postopek za uveljavitev pravic iz družinskih prejemkov,
ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

116. člen
(pravice do starševskega dopusta in nadomestila
za čas njegove izrabe)
Oseba, ki je uveljavila pravico do porodniškega dopus-

ta, dopusta za nego in varstvo otroka oziroma podaljšanega
dopusta za nego in varstvo otroka na podlagi zakona o
delovnih razmerjih, in prejema denarno nadomestilo za po-
rodniški dopust na podlagi zakona o družinskih prejemkih,
do uveljavitve tega zakona zadrži te pravice v obsegu in
trajanju, kot je veljalo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve
tega zakona.

117. člen
(pravica do krajšega delovnega časa zaradi starševstva)

Delavka, ki uveljavlja pravico delati polovico polnega
delovnega časa na dan v skladu s 84. členom zakona o
delovnih razmerjih do uveljavitve tega zakona in eden od
staršev, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno ali težko
duševno prizadetega otroka, in je uveljavil pravico delati
polovico polnega delovnega časa na dan v skladu s 85.
členom zakona o delovnih razmerjih do uveljavitve tega za-
kona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju, kot je veljalo po
predpisu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona. Center na
zahtevo stranke odloči o pravici v skladu s tem zakonom.

118. člen
(pravica do očetovskega dopusta)

Ne glede na določbo 23. člena tega zakona se s 1. 1.
2003 prizna pravica do očetovskega dopusta v trajanju 15
dni, ki ga oče izrabi v skladu s prvim odstavkom 25. člena
tega zakona.

Od 1. 1. 2004 se pravica iz prejšnjega odstavka po-
daljša za 30 dni in se mu v skladu z 2. točko prvega odstav-
ka 40. člena tega zakona zagotavlja plačilo prispevkov za
socialno varnost od minimalne plače.

Od 1. 1. 2005 se pravica prizna v trajanju 90 dni.

119. člen
(pravica do nadomestila)

Prvi odstavek 39. člena tega zakona se začne upora-
bljati po enem letu od uveljavitve tega zakona, drugi odstavek
pa po treh letih od uveljavitve.

Do uveljavitve določb iz prejšnjega odstavka se šteje,
da so izpolnjeni pogoji, če je bila oseba zavarovana za
pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela po pred-
pisih o zdravstvenem zavarovanju kot to določa veljavni za-
kon o družinskih prejemkih.

120. člen
(pravica do starševskega dodatka)

Oseba, ki je uveljavila pravico do starševskega dodatka
do uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in
trajanju, kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uveljavitve
tega zakona.

121. člen
(pravica do otroškega dodatka)

Oseba, ki je uveljavila pravico do otroškega dodatka do
uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju
kot ji je bila priznana z odločbo centra.

Ne glede na določbo prvega odstavka 66. člena tega
zakona se posamezni znesek otroškega dodatka iz 65. čle-
na tega zakona poveča za 10% od 1. 1. 2004 dalje.

Ne glede na določbo drugega odstavka 66. člena tega
zakona se posamezni znesek otroškega dodatka iz 65. čle-
na tega zakona poveča za 20% od 1. 1. 2003.

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal izvrševanje rejniške
dejavnosti, se 3. točka prvega odstavka 69. člena tega
zakona ne uporablja.

122. člen
(pravica do dodatka za veliko družino)

Ne glede na določbo drugega odstavka 76. člena tega
zakona znaša dodatek za veliko družino v letu 2002 25.000
tolarjev, v letu 2003 50.000 tolarjev in v letu 2004 70.000
tolarjev.

123. člen
(pravica do dodatka za nego otroka)

Oseba, ki je uveljavila pravico do dodatka za nego
otroka do uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu
in trajanju, kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uve-
ljavitve tega zakona. Center po uradni dolžnosti izvede post-
opek za uveljavljanje pravice do dodatka za nego otroka po
tem zakonu in izda novo odločbo o priznanju pravice do
dodatka za nego otroka. Center izda nove odločbe najkas-
neje v 6 mesecih od uveljavitve tega zakona.

124. člen
(delo zdravniških komisij)

Do uveljavitve izvršilnega predpisa iz tega zakona, naj-
dalj pa do 31. 12. 2002, o pravici iz petega odstavka
26. člena tega zakona odločajo zdravniške komisije Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, o pravici iz 81. člena
tega zakona pa zdravniške komisije, imenovane s sklepi
ministra za delo, družino in socialne zadeve, na podlagi
43.b člena zakona o družinskih prejemkih.

125. člen
(pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek)
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek po

tem zakonu se prizna od 1. 1. 2003 dalje.

126. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
Do sprejema izvršilnih predpisov, določenih v 53. in

91. členu tega zakona, se uporabljata pravilnik o izvajanju
dopusta za nego in varstvo otroka (Uradni list RS, št. 2/97)
in pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka
(Uradni list RS, št. 26/96 in 19/99), razen določb, ki so v
nasprotju s tem zakonom.

Minister izda izvršilne predpise po tem zakonu v treh
mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon.

S tem zakonom se pojem “prispevek za porodniško
varstvo“, ki je določen v posameznih zakonih in podzakon-
skih predpisih nadomešča s pojmom “prispevek za starše-
vsko varstvo“.
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127. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)

Z dnem začetka uporabe tega zakona se prenehajo
uporabljati določbe zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90) ter prene-
hajo veljati določbe zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 14/90, 5/91, 29/92, 71/93, 19/94, 12/99 in
36/00), ki urejajo varstvo materinstva in starševstva v zvezi z
odsotnostjo z dela ter zakon o družinskih prejemkih (Uradni
list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99).

128. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 541-01/98-2/3
Ljubljana, dne 21. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4795. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ekonomskih conah (ZEC-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah
(ZEC-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o ekonomskih conah (ZEC-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.

Št. 001-22-136/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O EKONOMSKIH CONAH (ZEC-A)

1. člen
V zakonu o ekonomskih conah (Uradni list RS, št.

45/98) se 15. člen spremeni, tako da se glasi:
“(1) Uporabnik ekonomske cone lahko za namene iz

drugega odstavka tega člena in pod pogoji iz tega zakona
uveljavlja davčne ugodnosti iz 20. člena tega zakona.

(2) Uporabnik ekonomske cone lahko v skladu s tem
zakonom, uveljavlja davčne ugodnosti zaradi:

1. začetnih investicij v dejavnostih, ki jih opravlja oziro-
ma jih namerava opravljati v ekonomski coni (pri čemer pa

ne gre za preselitev dejavnosti iz preostalega območja Slo-
venije v ekonomsko cono ali za nadomestitev že obstoječih
osnovnih sredstev z novimi) ter zagotavljanja novih delovnih
mest, povezanih z začetno investicijo, s čimer se povečuje
skupno število zaposlenih v ekonomski coni ter

2. zagotavljanja novih delovnih mest, ki niso povezana
z začetno investicijo, s čimer se povečuje skupno število
zaposlenih v ekonomski coni.

(3) Davčnih ugodnosti v skladu s tem zakonom ni mo-
goče dodeliti:

1. za namen iz 1. točke prejšnjega odstavka za dejav-
nosti kmetijstva, ribištva, premogovništva in jeklarstva;

2. uporabniku ekonomske cone, ki je v postopku prisil-
ne poravnave, stečaja ali likvidacije ali uporabniku ekonom-
ske cone, ki se v skladu z zakonom o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) šteje za kapi-
talsko neustrezno podjetje;

3. uporabniku ekonomske cone, ki ima sam ali katere-
ga ustanovitelj ima neporavnane zapadle davčne ali carinske
obveznosti ali je v postopku zaradi prekrška ali suma kazni-
vega dejanja v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti.

(4) Davčne ugodnosti za namen iz 1. točke drugega
odstavka tega člena, je mogoče uporabniku na področju
dejavnosti transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vla-
ken in industrije motornih vozil dodeliti le, če so poleg pogo-
jev po tem zakonu izpolnjeni tudi posebni pogoji, določeni s
posebnimi pravili, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči
za ta področja. V tem primeru je potrebna predhodna prigla-
sitev s strani pristojnega organa v skladu z zakonom o nad-
zoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01; v
nadaljevanju: individualna priglasitev).

(5) Če uporabnik ekonomske cone uveljavlja davčne
ugodnosti v skladu s tem zakonom v povezavi z investicij-
skim projektom, ki se v skladu s predpisi o nadzoru državnih
pomoči šteje za regionalni projekt velikega obsega, lahko
davčne ugodnosti uveljavi v skladu s pogoji iz tega zakona in
le na podlagi individualne priglasitve.

(6) O davčnih ugodnostih iz 20. člena tega zakona
odloči davčni organ, pri katerem uporabnik ekonomske co-
ne vlaga obračun davka od dobička pravnih oseb.“

2. člen
20. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Uporabnik ekonomske cone lahko v skladu s tem

zakonom za dejavnost, ki jo opravlja v ekonomski coni,
pridobi davčno ugodnost v naslednjih oblikah:

1. stopnja davka na dobiček pravnih oseb, določena z
zakonom, ki ureja obdavčitev dobička pravnih oseb, se zni-
ža, vendar ne sme biti nižja od 10%,

2. uporabnik ekonomske cone lahko v posameznem
koledarskem letu za vlaganja v osnovna sredstva na območ-
ju ekonomske cone uveljavlja znižanje davčne osnove za
davek od dobička pravnih oseb za znesek vlaganj v osnovna
sredstva, vendar to znižanje ne sme preseči 50% vlaganja v
koledarskem letu;

3. uporabnik lahko uveljavlja znižanje davčne osnove
za davek od dobička pravnih oseb za znesek izplačanih plač
zaposlenih pripravnikov in drugih delavcev, ki jih je zaposlil v
koledarskem letu in so bili pred sklenitvijo delovnega raz-
merja najmanj šest mesecev prijavljeni pri Zavodu RS za
zaposlovanje, vendar to znižanje ne sme preseči 50% tega
zneska.“

3. člen
Za 20. členom se dodata nova 20.a in 20.b člen, ki se

glasita:
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“20.a člen
(začetne investicije)

(1) Uporabnik ekonomske cone lahko pod pogoji iz
tega člena uveljavlja davčne ugodnosti iz 20. člena tega
zakona za sofinanciranje začetnih investicij ali za odpiranje
novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo v:

– postavitev novega obrata,
– širitev obstoječega obrata,
– začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spre-

membo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem
obratu,

– nakup obrata, ki se je ukinil oziroma bi se ukinil, če
ne bi bil prodan.

(2) Zgornja meja pomoči v obliki davčne ugodnosti za
začetno investicijo ali za odpiranje novih delovnih mest po-
vezanih z začetno investicijo iz prejšnjega odstavka ne sme
preseči 40% upravičenih stroškov investicije ali odprtja no-
vih delovnih mest. Kolikor je uporabnik ekonomske cone
majhno oziroma srednjeveliko podjetje, se zgornja meja lah-
ko poveča za 15 odstotnih točk.

(3) Kot upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se
štejejo v primeru začetne investicije:

– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremlja-

nja zemljišč,
– stroški gradnje ali nakupa objekta oziroma objektov,
– stroški za nakup strojev in opreme, razen stroškov za

nakup osebnih motornih vozil,
– stroški investiranja v neopredmetena osnovna sred-

stva, vendar le v skladu s posebnimi pogoji, ki so določeni s
predpisi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči,

– stroški priprave investicijskih študij in projektov za-
četnih investicij.

(4) Kot upravičeni stroški iz drugega odstavka tega
člena se v primeru odprtja novih delovnih mest povezanih z
začetno investicijo štejejo stroški dela novo zaposlenih de-
lavcev za največ dveletno obdobje, ki zajemajo bruto plače
in obvezne prispevke za socialno varnost.

(5) Davčne ugodnosti v skladu s tem členom lahko
uveljavlja le uporabnik ekonomske cone, ki zagotovi sofi-
nanciranje začetne investicije (brez državnih pomoči oziro-
ma drugih oblik državnih sredstev), v višini, ki je enaka
najmanj 25% upravičenih stroškov.

(6) Kot nova delovna mesta, povezana z začetnimi inve-
sticijami, v zvezi s katerimi je mogoče pridobiti državno
pomoč, se štejejo delovna mesta, ki se nanašajo na dejav-
nost, za katero je bila izvršena začetna investicija in so na
novo odprta najpozneje v treh letih po dokončani investiciji
ter delovna mesta, ki so na novo odprta v enakem obdobju
zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti zaradi
nove investicije. Povečanje števila delovnih mest pri upora-
bniku ekonomske cone se ugotavlja kot neto povečanje v
primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev.

(7) Začetna investicija oziroma novo odprta delovna
mesta, povezana z začetno investicijo v zvezi s katero je
uporabnik ekonomske cone uveljavil davčne ugodnosti iz
20. člena tega zakona, morajo biti zadržana v okviru eko-
nomske cone najmanj pet let po zaključku investicije. Če
uporabnik ekonomske cone pred potekom tega roka odsvo-
ji ali prenese osnovno sredstvo iz ekonomske cone ali ukine
tako ustvarjena delovna mesta, mora v davčnem obdobju, v
katerem izvrši prenos ali odsvojitev oziroma ukinitev delov-
nega mesta, vrniti sorazmerni del pridobljene državne po-
moči.

(8) Če uporabnik ekonomske cone v zvezi s posamez-
no začetno investicijo prejema poleg davčnih ugodnosti po
tem zakonu še drugo državno pomoč, skupna državna po-

moč ne sme presegati višin, določenih v skladu z drugim
odstavkom tega člena.

20.b člen
(pomoč za zaposlovanje)

(1) Uporabnik ekonomske cone lahko pod pogoji iz
tega člena uveljavlja davčne ugodnosti iz 20. člena tega
zakona za sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest, ki
niso povezana z začetnimi investicijami, nanašajo pa se na
zaposlovanje pripravnikov in drugih delavcev, ki so bili pred
sklenitvijo delovnega razmerja najmanj šest mesecev prijav-
ljeni pri Zavodu RS za zaposlovanje.

(2) Zgornja meja pomoči v obliki davčne ugodnosti za
zaposlovanje iz prejšnjega odstavka ne sme preseči 40%
upravičenih stroškov odpiranja novega delovnega mesta.
Če je uporabnik ekonomske cone majhno oziroma srednje-
veliko podjetje, se zgornja meja lahko poveča za 15 odstot-
nih točk.

(3) Kot upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se
štejejo stroški dela novo zaposlenih delavcev za največ dve-
letno obdobje, ki zajemajo bruto plače in obvezne prispevke
za socialno varnost.

(4) Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja dav-
čno ugodnost v skladu s tem členom le, če poveča skupno
število delovnih mest v koledarskem letu, pri čemer se kot
povečanje števila delovnih mest šteje neto povečanje v pri-
merjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev. Pri ugo-
tavljanju povečanja števila delovnih mest se delovna mesta,
odprta za delovni čas, krajši od polnega časa, upoštevajo
sorazmerno.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek, uporabnik ekonom-
ske cone lahko uveljavlja davčno ugodnost v skladu s tem
členom za zaposlovanje težje zaposljive kategorije delavcev
tudi v primeru, če ne povečuje skupnega števila delovnih
mest v koledarskem letu, pod pogojem, da gre za nadome-
stno zaposlitev, ki je posledica prenehanja delovnega ra-
zmerja na zahtevo zaposlenega.

(6) Novo odprta delovna mesta, v zvezi s katerimi je
uporabnik ekonomske cone uveljavil davčno ugodnost v
skladu s tem členom, morajo biti ohranjena najmanj dve
leti po poteku leta, v katerem jo je uporabnik uveljavil. Če
uporabnik ekonomske cone pred potekom roka iz prej-
šnjega stavka ukine delovno mesto, v zvezi s katerim mu je
bila dodeljena državna pomoč, mora v davčnem obdobju, v
katerem je ukinil delovno mesto vrniti sorazmerni del dode-
ljene davčne ugodnosti.

(7) Če uporabnik ekonomske cone v zvezi z odpira-
njem delovnih mest prejema poleg davčnih ugodnosti po
tem zakonu še drugo državno pomoč, skupna državna po-
moč ne sme presegati višin, določenih v skladu z drugim
odstavkom tega člena.“

4. člen
Črta se 29. člen.

5. člen
V 32. členu se besedilo: “kakor tudi o postopku za

izdajo odločbe davčnega organa iz 15. člena tega zakona“
nadomesti z besedilom “kakor tudi o uveljavljanju davčnih
ugodnosti v skladu s tem zakonom“.

6. člen
(1) Uporabniki ekonomskih con, ki so na dan uveljavi-

tve tega zakona poslovali v ekonomskih conah in uveljavljali
davčne olajšave v skladu s 15. in 20. členom zakona o
ekonomskih conah pri plačevanju akontacij davka od dobič-
ka pravnih oseb za koledarsko leto 2001, obračunajo davek
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od dobička pravnih oseb za koledarsko leto 2001 v skladu s
predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.

(2) Uporabniki ekonomskih con, ki so na dan uveljavi-
tve tega zakona poslovali v ekonomskih conah, lahko uve-
ljavljajo davčne ugodnosti v skladu s tem zakonom, če izpol-
njujejo pogoje, predpisane s tem zakonom.

(3) Kot začetne investicije, v zvezi s katerimi lahko
uporabniki ekonomskih con uveljavljajo davčne ugodnosti v
skladu z 20.a členom tega zakona se štejejo tudi začetne
investicije, ki so jih uporabniki ekonomskih con, ki so na
dan uveljavitve tega zakona poslovali v ekonomskih conah,
začeli pred uveljavitvijo tega zakona in so v trenutku začetka
investicije izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 20.a člena
tega zakona, pa do trenutka uveljavitve tega zakona še niso
bile zaključene.

(4) Kot nova delovna mesta, povezana z začetnimi inve-
sticijami, v zvezi s katerimi lahko uporabniki ekonomskih
con uveljavljajo davčne ugodnosti v skladu z 20.a členom
tega zakona, se štejejo tudi nova delovna mesta, ki so bila
predvidena v sklopu projekta začetne investicije, ki so jih
uporabniki ekonomske cone začeli pred uveljavitvijo tega
zakona in so v trenutku začetka investicije izpolnjevale po-
goje iz prvega odstavka 20.a člena tega zakona ter bodo
odprta v treh letih po zaključku investicije.

(5) V primeru iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
se pri določitvi zgornje meje pomoči upoštevajo vsa sred-
stva državne pomoči, ki jih je uporabnik ekonomske cone že
prejel za isti namen pred uveljavitvijo tega zakona.

(6) Uporabnikom ekonomskih con iz prvega odstavka
tega člena se lahko v koledarskem letu 2002, zaradi prila-
goditve spremenjenim pogojem za pridobitev davčnih ugo-
dnosti za poslovanje v ekonomski coni, dodeli posebna
pomoč, v skladu s pravili, določenimi na podlagi zakona o
nadzoru državnih pomoči.

(7) Uporabniki ekonomskih con iz prvega odstavka
tega člena lahko v letu 2002 zaradi prilagoditve spreme-
njenim pogojem za pridobitev davčnih ugodnosti za poslo-
vanje v ekonomski coni uveljavljajo dodatno davčno ugo-
dnost in sicer največ do višine 40% sorazmernega dela
upravičenih stroškov začetnih investicij, začetih v ekonom-
ski coni pred uveljavitvijo tega zakona, ki so v trenutku
začetka investicije izpolnjevale pogoje iz prvega odstavka
20.a člena tega zakona. Za mala in srednja podjetja se
zgornja meja lahko poveča za 15 odstotnih točk. Upora-
bniki ekonomskih con iz tega odstavka lahko posebno
pomoč po tem odstavku uveljavljajo le na podlagi individu-
alne priglasitve.

7. člen
Davčne ugodnosti v zvezi s plačevanjem davka od do-

bička pravnih oseb se v skladu s tem zakonom lahko izkori-
stijo prvič za koledarsko leto 2002.

8. člen
Ta zakon začne veljati s 1. januarjem 2002.

Št. 310-08/91-8/28
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4796. Zakon o amnestiji (ZA-1)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o amnestiji (ZA-1)

Razglašam zakon o amnestiji (ZA-1), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.

Št. 001-22-137/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O AMNESTIJI (ZA-1)

1. člen
Obsojencem, ki so bili do uveljavitve tega zakona prav-

nomočno obsojeni na kazen zapora pred sodiščem Repu-
blike Slovenije, pa do uveljavitve tega zakona kazni zapora
še niso prestali, se odpusti izvršitev ene četrtine izrečene
kazni zapora (v nadaljnjem besedilu: amnestija).

Obsojencem iz prejšnjega odstavka, ki so bili že obso-
jeni na kazen zapora za istovrstna kazniva dejanja (specialni
povratniki) in so to kazen prestajali v kazenskem zavodu, ta
kazen pa še ni bila izbrisana, se odpusti izvršitev ene petine
izrečene kazni zapora.

2. člen
Če ta zakon ne določa drugače, amnestija ne velja:
1. za obsojence, ki so bili obsojeni za:
– kaznivo dejanje umora po prvem in drugem odstavku

127. člena KZ oziroma po prvem, drugem in tretjem odstav-
ku 46. člena KZ SRS (Uradni list SRS, št. 12/77),

– kaznivo dejanje hude telesne poškodbe po drugem
odstavku 134. člena KZ oziroma po tretjem odstavku
53. člena KZ SRS,

– kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, določe-
na v devetnajstem poglavju KZ, oziroma kazniva dejanja
zoper spolno nedotakljivost in moralo, določena v enajstem
poglavju KZ SRS,

– kaznivo dejanje neopravičene proizvodnje in prome-
ta z mamili po 196. členu KZ oziroma po 245. členu KZ
SFRJ,

– kaznivo dejanje omogočanja uživanja mamil po
197. členu KZ oziroma po 246. členu KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje velike tatvine po tretjem odstavku
212. člena KZ oziroma po drugem in tretjem odstavku
166. člena KZ SRS,

– kaznivo dejanje ropa po 213. členu KZ oziroma po
168. členu KZ SRS,

– kaznivo dejanje roparske tatvine po 214. členu KZ
oziroma po 167. členu KZ SRS,

– kaznivo dejanje goljufije po drugem odstavku
217. člena KZ oziroma po četrtem odstavku 171. člena KZ
SRS (Uradni list SRS, št. 12/77),

– kaznivo dejanje izsiljevanja po 218. členu KZ oziro-
ma po 172. členu KZ SRS,
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– kaznivo dejanje poslovne goljufije po drugem odstav-
ku 234.a člena KZ,

– kaznivo dejanje organiziranja denarnih verig in nedo-
voljenih iger na srečo po tretjem odstavku 234.b člena KZ,

– kaznivo dejanje poneverbe po drugem odstavku
245. člena KZ oziroma po tretjem odstavku 141. člena KZ
SRS,

– kaznivo dejanje ponarejanja denarja po prvem, dru-
gem in tretjem odstavku 249. člena KZ oziroma po prvem,
drugem in tretjem odstavku 168. člena KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje ponarejanja in uporabe ponarejenih
vrednotnic ali vrednostnih papirjev po drugem, tretjem in
četrtem odstavku 250. člena KZ oziroma kaznivo dejanje
ponarejanja vrednotnic po drugem, tretjem in četrtem od-
stavku 169. člena KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje pranja denarja po 252. členu KZ,
– kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali urad-

nih pravic po 261. členu KZ oziroma po 191. členu KZ SRS
ali kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja po
174. členu KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje jemanja podkupnine po 267. členu
KZ oziroma po 195. členu KZ SRS ali 179. členu KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje hudodelskega združevanja po prvem
in drugem odstavku 297. člena KZ oziroma po prvem in
drugem odstavku 217. člena KZ SRS ali kaznivo dejanje
združevanja za kazniva dejanja, določena z zveznim zako-
nom, po prvem in drugem odstavku 254. člena KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa
orožja ali razstrelilnih snovi po drugem in tretjem odstavku
310. člena KZ oziroma po drugem odstavku 220. člena KZ
SRS,

– kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez držav-
no mejo po drugem odstavku 311. člena KZ oziroma po
drugem odstavku 249. člena KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje ugrabitve letala ali ladje po
330. členu KZ oziroma kaznivo dejanje ugrabitve letala po
prvem, drugem in tretjem odstavku 240. člena KZ SFRJ,

– kaznivo dejanje onesnaženja pitne vode po četrtem
odstavku 337. člena KZ oziroma po prvem in drugem od-
stavku 242. člena v zvezi z 247. členom KZ SRS,

– kaznivo dejanje onesnaženja živil ali krme po četrtem
odstavku 338. člena KZ oziroma po prvem in tretjem odstav-
ku 243. člena v zvezi z 247. členom KZ SRS,

– kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in
njeno ustavno ureditev, določena v triintridesetem poglavju
KZ,

– kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pra-
vo, določena v petintridesetem poglavju KZ oziroma v šest-
najstem poglavju KZ SFRJ;

2. za obsojence, ki jim je bila v enotno kazen všteta
tudi kazen zapora, izrečena za kazniva dejanja iz prejšnje
točke tega člena;

3. za obsojence, ki so na dan uveljavitve tega zakona
na begu.

3. člen
Obsojencem, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja iz

1. in 2. točke prejšnjega člena, razen za kazniva dejanja po
prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deseti in
dvaindvajseti alinei 1. točke prejšnjega člena, se odpusti
izvršitev ene petine izrečene kazni zapora, če so na dan
uveljavitve tega zakona starejši od šestdeset let.

Obsojencem, ki so bili za kazniva dejanja iz 1. in
2. točke prejšnjega člena obsojeni na mladoletniški zapor,
se odpusti izvršitev ene petine izrečene kazni.

4. člen
Postopek o amnestiji po tem zakonu uvede za obsojen-

ce, ki so na prestajanju kazni zapora ali na pogojnem odpu-
stu, upravnik zavoda za prestajanje kazni zapora, v katerem
obsojenci prestajajo kazen zapora oziroma iz katerega so
bili pogojno odpuščeni, po uradni dolžnosti.

Postopek po prvem odstavku tega člena za pravno-
močno obsojene, ki kazni zapora še niso nastopili, uvede
sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji po uradni dol-
žnosti.

Če postopek po prvem in drugem odstavku tega člena
v posamičnem primeru ni bil uveden po uradni dolžnosti, se
mora uvesti na zahtevo državnega tožilca, obsojenca ali
osebe, ki lahko v korist obdolženca vloži pritožbo (367. člen
zakona o kazenskem postopku).

5. člen
Odločbo o amnestiji ali odločbo, s katero se ugotovi,

da niso izpolnjeni pogoji za amnestijo, izda upravnik zavoda
za prestajanje kazni zapora, v katerem obsojenec prestaja
ali je prestajal kazen zapora, oziroma sodišče iz prejšnjega
člena.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko
v treh dneh od dneva vročitve pisne odločbe vložijo pritožbo
državni tožilec, obsojenec in oseba, ki lahko v korist obdol-
ženca vloži pritožbo (367. člen zakona o kazenskem po-
stopku).

6. člen
O pritožbi zoper odločbo upravnika zavoda za prestaja-

nje kazni zapora iz prejšnjega člena odloča minister, pristo-
jen za pravosodje, o pritožbi zoper odločbo sodišča, ki je
izdalo odločbo na prvi stopnji, pa pristojno višje sodišče.

Pristojni minister oziroma pristojno sodišče odloči o
pritožbi v treh dneh.

7. člen
Če je obsojenec na podlagi tega zakona kazen zapora

v celoti prestal, se ga na podlagi odločbe iz 5. člena tega
zakona takoj odpusti s prestajanja kazni zapora.

8. člen
V postopku za izvedbo tega zakona se uporabljajo do-

ločbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 713-04/90-1/12
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4797. Zakon o spremembah zakona o prispevkih za
socialno varnost (ZPSV-D)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-D)

Razglašam zakon o spremembah zakona o prispevkih
za socialno varnost (ZPSV-D), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.

Št. 001-22-138/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O PRISPEVKIH

ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV-D)

1. člen
V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list

RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 3/98, 7/98 – odl.
US in 81/00) se v 11. členu v 1. točki v drugi alinei in v 1.a
točki v drugi alinei številka “6,36“ nadomesti s številko
“6,56“.

V 2. točki se številka “5,76“ nadomesti s številko
“5,96“.

2. člen
V 16. členu se črta tretji odstavek.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne
meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen.

Št. 433-02/96-11/10
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4798. Zakon o spremembi zakona o davčnem
postopku (ZDavP-E)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona

o davčnem postopku (ZDavP-E)

Razglašam zakon o spremembi zakona o davčnem po-
stopku (ZDavP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 22. novembra 2001.

Št. 001-22-139/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DAVČNEM

POSTOPKU (ZDavP-E)

1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št.

18/96, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98, 108/99
in 37/01 – odl. US) se 34. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi
organi in organi lokalnih skupnosti, morajo dostaviti davčne-
mu organu do 31. januarja tekočega leta naslednje podatke
za odmero dohodnine za preteklo leto: svojo davčno števil-
ko, davčno številko zavezanca za dohodnino, vrsto in zne-
sek osebnih prejemkov in drugih dohodkov, ki so vir doho-
dnine, zneske akontacij, zneske normiranih stroškov oziro-
ma zneske normiranih odhodkov in zneske prispevkov za
socialno varnost; podatke o vrsti, načinu, datumu, količini in
ceni vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu ob
pridobitvi in ob odsvojitvi vrednostnih papirjev in drugih dele-
žev v kapitalu; ter podatke v zvezi s pokojninskimi načrti
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in si-
cer: davčno številko izvajalca pokojninskega načrta, davčno
številko delodajalca, ki financira pokojninski načrt, in dav-
čno številko zavarovanca, datum vstopa in izstopa delodajal-
ca in zavarovanca v oziroma iz pokojninskega načrta prosto-
voljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter datum in
način plačila in znesek plačane premije za prostovoljno do-
datno pokojninsko zavarovanje.

Izpis podatkov o vrsti in znesku osebnih prejemkov in
drugih dohodkov, ki so vir dohodnine, zneske akontacij,
zneske normiranih stroškov oziroma zneske normiranih od-
hodkov in zneske prispevkov za socialno varnost se v roku iz
prejšnjega odstavka posreduje tudi zavezancem za doho-
dnino.

Podrobnejšo vsebino podatkov, obliko in način dosta-
ve podatkov predpiše minister, pristojen za finance.“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 432-01/94-8/26
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994–2003 (ZZSR-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev
za realizacijo temeljnih razvojnih programov

obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994–2003 (ZZSR-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–
2003 (ZZSR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 22. novembra 2001.

Št. 001-22-140/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REALIZACIJO
TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAMBNIH SIL REPUBLIKE SLOVENIJE
V LETIH 1994–2003 (ZZSR-A)

1. člen
V naslovu zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo

temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slov-
enije v letih 1994–2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00
– obvezna razlaga) se številka “2003“ nadomesti s številko
“2007“.

2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“S tem zakonom se ureja tudi zagotavljanje sredstev,

potrebnih za nadaljevanje programov organizacije in oprem-
ljanja sil za posredovanje Slovenske vojske, in za nadaljevan-
je temeljnih razvojnih programov, s katerimi se podpira sis-
tem poveljevanja in kontrole, dopolnjuje logistika in sistem
zračne obrambe.“

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

3. člen
V 2. členu se za besedami “realizacijo programov iz“

dodata besedi “prvega odstavka“, besedilo “s tem, da v
posameznem letu znesek praviloma ne bo presegal 8.800
milijonov tolarjev po cenah na dan 30. 11. 1993, ki se bo
letno usklajeval z gibanjem tečaja DEM.“ pa se nadomesti z
besedilom “po cenah na dan 30. 11. 1993, ki se bodo
letno usklajevala z gibanjem tečaja DEM.“

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Republika Slovenija bo za realizacijo programov iz

drugega odstavka prejšnjega člena do vključno leta 2007

zagotovila sredstva do skupne višine 65.000 milijonov tolar-
jev po cenah na dan 31. 12. 2001, s tem, da se bodo letno
usklajevala z gibanjem tečaja DEM. V ta znesek se ne všte-
vajo obresti in stroški za najeta posojila, s katerimi se v
skladu s prvim odstavkom 4. člena tega zakona zagotavljajo
potrebna sredstva.“

4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “temeljnih raz-

vojnih programov po tem zakonu“ nadomesti z besedilom
“programov iz prvega in drugega odstavka 1. člena tega
zakona“.

Tretji odstavek se črta.

5. člen
Ob dokončni uveljavitvi EUR, kot valute posameznih

držav članic Evropske unije, se z dnem 1. 1. 2002 neizko-
riščeni del sredstev iz prvega in drugega odstavka 2. člena
tega zakona preračuna iz DEM v EUR po menjalnem raz-
merju, kot je določeno s predpisi Evropske unije. Od vk-
ljučno 1. 1. 2002 dalje se za izvrševanje tega zakona,
podzakonskih aktov v zvezi s tem zakonom, aktov pristojnih
državnih organov in pogodb, sprejetih ali sklenjenih na pod-
lagi tega zakona, namesto DEM uporablja EUR.

6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/93-32/19
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4800. Zakon o spremembi zakona o posebnih pogojih
za vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona

o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice
na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo

(ZPPLPS-A)

Razglašam zakon o spremembi zakona o posebnih
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stav-
be v zemljiško knjigo (ZPPLPS-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.

Št. 001-22-141/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O POSEBNIH POGOJIH

ZA VPIS LASTNINSKE PRAVICE
NA POSAMEZNIH DELIH STAVBE

V ZEMLJIŠKO KNJIGO (ZPPLPS-A)

1. člen
V zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice

na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list
RS, št. 89/99 in 43/01 – odl. US) se 7. člen spremeni
tako, da se glasi:

“Če predlagatelj nima listine, ki je potrebna za vpis
lastninske pravice na posameznem delu stavbe, se za vpis
njegove pravice smiselno uporabijo določbe od 109. do
123. člena zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.
33/95).“

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

listu Republike Slovenije.

Št. 720-02/99-2/4
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4801. Splošni dolgoročni program razvoja in
opremljanja Slovenske vojske

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 82. člena zakona
o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in
13/98 – odločba US) je Državni zbor na seji dne 27. no-
vembra 2001 sprejel

S P L O Š N I   D O L G O R O Č N I
 P R O G R A M

razvoja in opremljanja Slovenske vojske

1. UVOD

Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slo-
venske vojske (v nadaljnjem besedilu: program) določa te-
meljne usmeritve za nadaljnji razvoj Slovenske vojske ter za
njeno kadrovsko popolnjevanje in opremljanje v obdobju
2002–2007.

Cilj programa je oblikovanje sodobne, učinkovite in
racionalne vojaške organizacije, ki bo lahko zagotavljala na-
cionalno obrambo, se vključila v sistem kolektivne obrambe
in aktivno prispevala k stabilnosti v strateškem in regional-
nem okolju. Z uresničevanjem programa se bo doseglo višjo
pripravljenost Slovenske vojske in večja stopnja njene po-
vezljivosti z zavezniki in partnerskimi državami.

Program temelji na resoluciji o strategiji nacionalne
varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/01),
obrambni strategiji Republike Slovenije (Vlada RS, št.
820-00/98-4 z dne 31. 8. 2000), zakonu o obrambi, akcij-
skem načrtu za članstvo v NATO ter dosedanjem izvrševanju
splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja
Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 32/00).

Ključne vsebine obrambne politike Republike Sloveni-
je, ki opredeljujejo nadaljnji razvoj Slovenske vojske, so
določene z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Repu-
blike Slovenije in z obrambno strategijo Republike Sloveni-
je. Republika Slovenija izvaja aktivno varnostno politiko, ki
presega izključno varovanje integritete lastnega ozemlja. Pri
izvajanju te politike je Republika Slovenija na političnem in
vojaškem področju usmerjena v bilateralno in multilateralno
sodelovanje, še posebej v okviru Organizacije združenih
narodov, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi,
Partnerstva za mir ter v bodoče članstva v NATO in Evropski
uniji.

Strateška cilja Republike Slovenije na obrambnem po-
dročju sta članstvo v NATO in sodelovanje v skupni evropski
varnostni in obrambni politiki. Strateški koncept NATO je
dodatno vodilo preoblikovanja in priprav Slovenske vojske
za članstvo v zvezi NATO in za izvajanje kolektivne obrambe
oziroma sodelovanje z zavezniki in partnerji. V okviru priprav
na članstvo v Evropski uniji je priprava na delovanje v okviru
skupne evropske varnostne in obrambne politike ključnega
pomena.

Obrambni sistem Republike Slovenije se mora prilaga-
jati spremembam v strateškem okolju. Pri tem je pomemben
selektivni pristop glede na zmogljivosti in razpoložljive vire.
Preoblikovanje obrambnega sistema mora voditi k poveča-
nju sposobnosti obrambnega sistema v skladu z razpoložlji-
vimi viri, vendar z jasnim razumevanjem in sprejemanjem
tveganja, ki ga povzroča omejenost virov. Preoblikovanje
obrambnega sistema mora biti usmerjeno v zagotavljanje sil
in zmogljivosti za izvajanje lastne in kolektivne obrambe ter
aktivno sodelovanje v operacijah v podporo miru.

Obramba države, sodelovanje v operacijah v podporo
miru, morebitno sodelovanje Republike Slovenije v kolektiv-
ni obrambi in izvajanje operacij izven ozemlja NATO, zahteva
večjo prožnost in večnamenskost zmogljivosti obrambnega
sistema. Slovenska vojska mora biti zato sposobna izvajati
premike na večje razdalje, z ustrezno ognjeno močjo in
zaščito. Imeti mora visoko kakovosten kader in opremo ter
zadostno bojno in logistično podporo. Glede na razpoložlji-
ve vire bo Republika Slovenija prispevala predvsem k pre-
prečevanju in obvladovanju regionalnih konfliktov v njeni
bližini. Sodelovanje v obvladovanju regionalnih konfliktov
izven ozemlja NATO in Evropske unije pa bo temeljilo na
razpoložljivosti virov, povezanih s povečanim ogrožanjem
nacionalnih interesov. S članstvom v NATO bo Republika
Slovenija prevzela aktivno sodelovanje v kolektivni obrambi.

2. PREGLED STANJA

2.1. Temeljne značilnosti dosedanjega razvoja
Slovenske vojske

Slovensko vojsko sestavljajo sile za posredovanje, glav-
ne in prostorske sile. Sile za posredovanje so združene v
1. brigadi Slovenske vojske. V dveh operativnih poveljstvih
so glavne in prostorske sile. V operativnem poveljstvu voja-
škega letalstva in zračne obrambe pa so samo glavne sile.

V glavnih silah je 7 brigad (2 motorizirani, 2 pehotni,
1 brigada vojaškega letalstva, 1 zračne obrambe in 1 obalne
obrambe). V prostorskih silah je 6 vojaško teritorialnih po-
veljstev s 15 polki.

Najpomembnejše značilnosti dosedanje strukture in
stanja v Slovenski vojski, ki jih je treba upoštevati pri njenem
nadaljnjem preoblikovanju, so:

– bojna sposobnost in pripravljenost mirnodobne se-
stave Slovenske vojske omogočata omejeno reagiranje v
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miru (angažiranje v bojnih nalogah, pri zaščiti in reševanju
ter v mednarodnem vojaškem sodelovanju);

– mirnodobne kadrovske in materialne zmogljivosti Slo-
venske vojske so razdrobljene in razporejene v številne mir-
nodobne enote in razvojna jedra, kar negativno vpliva na
pripravljenost;

– Slovenska vojska ohranja in vzdržuje preobsežno in-
frastrukturo, ki zahteva znatna finančna sredstva;

– predvidene bojne zmožnosti vojne sestave Sloven-
ske vojske odstopajo od tistih, ki jih je objektivno mogoče
doseči z uspešnim operativnim razvojem ob mobilizaciji;

– sedanji ter s splošnim dolgoročnim programom raz-
voja in opremljanja Slovenske vojske predvideni obseg in
struktura Slovenske vojske do leta 2010 sta prevelika glede
na ogroženost in zmožnosti Republike Slovenije;

– v kadrovski strukturi stalne sestave je vrsta neskladij,
ki se kažejo kot odstopanje splošne izobrazbe zaposlenih
od zahtevane, odstopanje pri vojaškostrokovni izobrazbi,
razkorak med osebnimi in nazivnimi čini, neuravnotežena
struktura častniških in podčastniških činov, prehitro napred-
ovanje in nedoločena karierna pot vojaških oseb, razlike v
plačah, pomanjkljivo urejen status in vloga podčastnikov v
poveljstvih ter poklicnih vojakov v enotah in previsoka pov-
prečna starost pripadnikov stalne sestave;

– razmerje med stalno in rezervno sestavo Slovenske
vojske je 1:10, kar kaže na poudarjanje pomena rezervne
sestave. Razmerje med častniki in podčastniki stalne sesta-
ve je 1:1,4, med podčastniki in vojaki stalne sestave pa
1:0,5, kar je neustrezno in ni primerljivo s sodobnimi voja-
škimi organizacijami;

– razpoložljiva naborna populacija, uveljavljanje ugovo-
ra vesti vojaški dolžnosti ter zdravstveno stanje nabornikov
zahtevajo tudi spremembe sistema usposabljanja vojakov na
služenju vojaškega roka ter iskanje možnosti za ustreznejše
popolnjevanje Slovenske vojske;

– Slovenska vojska je dosegla pomembne rezultate na
področju mednarodne povezljivosti in uveljavljanja vojaških
standardov, ki veljajo v NATO. Z dosedanjim sodelovanjem v
mednarodnih operacijah in misijah ter na usposabljanjih in
vajah si je Slovenska vojska pridobila tudi pomembne izkuš-
nje.

Uresničevanje temeljnih razvojnih programov ter drugih
razvojnih dokumentov je omogočilo dosedanji razvoj Slo-
venske vojske in njen prehod od članice v Partnerstvu za mir
do resne kandidatke za članstvo v evroatlantskem zavez-
ništvu. Vzpostavljene so tudi temeljne organizacijske, mate-
rialne in druge rešitve za nadaljevanje njenega preoblikova-
nja in vzpostavitev sodobne, racionalne in učinkovite voja-
ške organizacije.

2.2. Spremembe v strateškem okolju Republike
Slovenije

Za spremenjeno mednarodno varnostno okolje sta zna-
čilna hitro spreminjanje in pojavljanje novih virov ogrožanja
ter zmanjšanje pomena vojaškega ogrožanja. Spreminjanje
virov in oblik ogrožanja zahteva spreminjanje zlasti strukture
in obsega oboroženih sil. Navedeno velja tudi za Republiko
Slovenijo. Značilnosti sprememb v varnostnem okolju so
opredeljene v resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Re-
publike Slovenije.

Med stalne vire ogrožanja Republike Slovenije spadajo
naravne in druge nesreče, neustrezni posegi v okolje in
zdravstveno-epidemiološka ogrožanja.

V prihodnje bodo lahko tudi za Republiko Slovenijo
aktualne grožnje, kot so terorizem, povezanost terorističnih
in kriminalnih združb, uporaba nekonvencionalnih orožij in
druge.

Spremembe v varnostnem okolju in virih so pomemben
temelj za nadaljevanje in dokončanje preoblikovanja Sloven-
ske vojske. S temi spremembami je potrebno uskladiti tudi
razvojne programe za prihodnje srednjeročno obdobje.
Spremembe v varnostnem okolju omogočajo tudi zmanjša-
nje skupnega obsega Slovenske vojske.

2.3. Izhodišča za nadaljnjo preoblikovanje, razvoj
in opremljanje Slovenske vojske

Bistvo nadaljnjega preoblikovanja Slovenske vojske je,
da se bo vojna sestava zmanjšala na največ 26.000 pripa-
dnikov. Povečati bo potrebno sile za posredovanje (poklicna
sestava), razviti glavne in dopolnilne sile. Zlasti sile za posre-
dovanje in glavne sile bo potrebno ustrezno opremiti. Nada-
ljevati in zaključiti bo treba opremljanje s ključnimi bojnimi
sistemi, ki so se začeli uvajati s temeljnimi razvojnimi progra-
mi in izboljšati splošno pripravljenost vojske. Spremeniti bo
potrebno notranjo strukturo stalne sestave, ki je bila vsa leta
postavljena najprej za 66.700, nato pa za 47.000 pripadni-
kov. Srednjeročno jo je treba prilagoditi zmanjšani vojni
sestavi. To bo omogočilo tudi učinkovitejšo usmerjanje raz-
položljivih finančnih sredstev za njen razvoj.

Republika Slovenija je v procesu približevanja in vklju-
čevanja v zvezo NATO z akcijskim načrtom za članstvo v
NATO in v procesu planiranja sprejela 52 partnerskih ciljev.
Ti cilji določajo osnovne naloge in aktivnosti, ki jih mora
država uresničiti do vključno leta 2006. Poleg dokončanja
oblikovanja sil za posredovanje so prednostni cilji dopolnitve
sistema poveljevanja in kontrole, logistike in zračne obram-
be. Zato je potrebno že začete projekte na teh področjih
nadaljevati in zaključiti.

Razvoj je treba usmeriti tako, da bo država sposobna
zavarovati svojo varnost tudi z vojaško obrambo, ne glede na
to, ali bo povabljena v članstvo v NATO. Ta interes in potre-
bo še posebej potrjujejo širše spremembe v varnostnem
okolju po terorističnih napadih v ZDA.

S preoblikovanjem Slovenske vojske bo potrebno za-
gotoviti prehod v razvoju od količine h kakovosti. Izboljšati je
treba njeno pripravljenost za izvajanje temeljnih nalog nacio-
nalne obrambe, zaščite in reševanja ter zmožnosti za med-
narodno vojaško sodelovanje in vključevanje Republike Slo-
venije v evroatlantske integracije.

Program razvoja Slovenske vojske mora določiti usme-
ritve preoblikovanja do leta 2007, za spreminjanje zakon-
skih, dolgoročnih razvojnih in doktrinarnih dokumentov ter
omogočiti načrtovanje spremenjene organizacijske struktu-
re Slovenske vojske.

Republika Slovenija bo tudi v naslednjem srednjeroč-
nem obdobju ohranila naborni sistem in na njem temelječe
popolnjevanje vojske in hkrati uvajala potrebne novosti pri
popolnjevanju s poklicnimi pripadniki.

S programom za obdobje do leta 2007 se mora obram-
bno planiranje v Republiki Sloveniji uskladiti s sistemom
obrambnega planiranja v NATO.

3. PREOBLIKOVANJE SLOVENSKE VOJSKE

3.1. Namen in temeljne naloge Slovenske vojske
v prihodnje

Temeljni namen Slovenske vojske bo tudi v prihodnje
odvračanje vojaških groženj, vojaška obramba države v pri-
meru napada, izvajanje obveznosti, prevzetih z mednarodni-
mi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija, ter
sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in
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drugih nesrečah v skladu z njeno organizacijo ter zmoglji-
vostmi.

Naloge Slovenske vojske v miru bodo:
– zagotavljanje pripravljenosti za delovanje;
– preprečevanje ogrožanja ter zaščita vojaških objek-

tov, opreme in osebja;
– sodelovanje v zaščiti, reševanju in pomoči ob narav-

nih in drugih nesrečah;
– sodelovanje v operacijah v podporo miru in humani-

tarnih operacijah;
– ustvarjanje zaupanja s sodelovanjem v bilateralnih in

multilateralnih partnerskih programih ter v verifikacijskih po-
stopkih pri nadzoru oborožitve.

Naloge Slovenske vojske v kriznih razmerah v širšem
strateškem oziroma regionalnem okolju bodo:

– preventivna razmestitev sil z ukrepi za zaščito in pri-
pravljenost;

– pripravljenost za posredovanje z ustreznimi silami;
– priprave za dopolnitev angažiranih sil in mobilizacijo;
– sodelovanje v operacijah v podporo miru in v humani-

tarnih operacijah.
Naloge Slovenske vojske v primeru obrambe bodo:
– izvedba operativnega razvoja;
– izvajanje vojaške obrambe na težiščnih smereh oziro-

ma objektih;
– priprava in zagotavljanje pogojev za prihod in name-

stitev zavezniških sil;
– izvajanje vojaške obrambe v okviru zavezništva ali ob

podpori prijateljskih držav.

3.2. Osnove, cilji in izhodišča nadaljnjega
preoblikovanja Slovenske vojske

Temeljne osnove preoblikovanja Slovenske vojske so:
– vojska se mora organizirati in razviti za vojaško obram-

bo države in verodostojno partnerstvo v zavezništvu;
– vojska bo enotna, brez zvrsti, temeljila bo na rodov-

ski zasnovi;
– struktura vojske mora biti primerljiva s strukturo ko-

penskih vojsk razvitih industrijskih držav;
– vojaške enote se oblikujejo največ do brigadne ravni;
– težišče mora biti na razvoju, opremljanju in popolnje-

vanju sil za posredovanje.
Cilji preoblikovanja Slovenske vojske so:
– izboljšati je potrebno pripravljenost z organizacijskimi

in strukturnimi spremembami ter spremembami načina delo-
vanja;

– krepiti je potrebno mirnodobni del vojske za delova-
nje v miru in kriznih razmerah v širšem strateškem oziroma
regionalnem okolju;

– obseg vojne sestave je treba zmanjšati glede na spre-
menjeno ogroženost in dejanske kadrovske in materialne
zmožnosti za oblikovanje enot;

– struktura osebja se mora izboljšati s postopnim ka-
drovskim prestrukturiranjem;

– posodobiti je treba sistem poveljevanja in kontrole
ter dopolniti razmejitev pristojnosti med strateško in opera-
tivno ravnijo poveljevanja in kontrole;

– posodobiti je treba sistem vojaške logistike.
Najpomembnejša izhodišča za načrtovanje spre-

memb so:
– načrtovanje obsega in strukture mora biti skladno z

razpoložljivimi finančnimi viri, z upoštevanjem stroškov in
zmogljivosti;

– obseg vojne sestave Slovenske vojske se bo obliko-
val do največ 26.000 pripadnikov;

– posnemanje in prenašanje tujih modelov mora biti
kritično in selektivno;

– vzpostaviti je treba takšno strukturo in pripravljenost
sil, ki bo zagotavljala čim enostavnejši prehod iz mirnodo-
bne v vojno organiziranost;

– obseg in struktura sil, namenjenih za uporabo na
podlagi bilateralnih in multilateralnih sporazumov, se mora
načrtovati realno in v okviru razpoložljivih virov;

– spremeniti je treba strukturna razmerja med častniki,
podčastniki in vojaki ter okrepiti bojni del;

– uvajati je treba dopolnitve pri popolnjevanju in karier-
nem razvoju osebja;

– vojaška infrastruktura se mora prilagoditi obsegu in
strukturi Slovenske vojske;

– izobraževanje in usposabljanje se mora prilagoditi
spremembam v strukturi Slovenske vojske.

3.3. Preoblikovanje Slovenske vojske

3.3.1. Strategija preoblikovanja Slovenske vojske

Pri vzpostavitvi nove strukture vojske bodo uveljavljene
spremembe v sestavi in namembnosti sil za posredovanje.
Glavne sile bodo strukturno dokončno preoblikovane, uve-
ljavljen bo tudi nov koncept dopolnilnih sil na podlagi seda-
njih prostorskih sil.

V naslednjih letih bo zmanjšan obseg vojne sestave
Slovenske vojske. Obseg mirnodobne sestave bo povečan
ob zmanjšanju števila brigad, polkov in bataljonov ter
zmanjšanju številčnosti formacij.

V operativnem razvoju vojske bodo uveljavljeni novi
mobilizacijski časi, ki bodo ustrezali spremenjeni ogroženo-
sti države, namembnosti in strukturi sil. Primerljivi bodo z
državami članicami NATO.

Kadrovsko prestrukturiranje bo postopno, s centralnim
vodenjem kadrovskih postopkov in ob oblikovanju sistema
kariernega razvoja častnikov in podčastnikov ter celovitega
sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

S posodobitvijo sistema nadzora in upravljanja s komu-
nikacijsko-informacijskim sistemom bo zagotovljeno njego-
vo učinkovito delovanje ter uporaba.

Pri posodobitvi vojaške logistike bo uveljavljen nov mo-
del organiziranosti logistike ter nova struktura logističnih
elementov in enot. Skladno s tem bodo usklajeni tudi obseg
in naloge materialne in zdravstvene oskrbe Slovenske voj-
ske. Določeni in uveljavljeni bodo standardi logistične avto-
nomnosti po nivojih in po strukturi sil. Na podlagi navedene-
ga bodo razmejene pristojnosti za upravljanje in izvajanje
logistične podpore. Oblikovan bo celovit informacijski si-
stem za zagotovitev večje povezanosti in odzivnosti vojaške
logistike.

3.3.2. Spremembe strukture Slovenske vojske

Slovensko vojsko bodo sestavljale sile za posredova-
nje (reakcijske sile), glavne sile ter dopolnilne sile.

Glede na način popolnjevanja bo imela Slovenska voj-
ska enote poklicne sestave (A-ešalon), enote s poklicnim
jedrom in vojaškimi obvezniki na služenju vojaškega roka ter
pripadniki rezervne sestave (B-ešalon) in enote rezervne
sestave (R-ešalon).

Sile za posredovanje
Temeljni namen oblikovanja sil za posredovanje je za-

gotovitev pripravljenih sil za zaščito ali podporo nacionalnih
interesov v miru in kriznih razmerah v strateškem oziroma
regionalnem okolju ter nudenje pomoči ob naravnih in dru-
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gih nesrečah. Sile za posredovanje bodo oblikovane tako,
da bodo lahko uporabljene pri nalogah za podporo miru ter
za hitro posredovanje in okrepitev enot glavnih sil. Sile bodo
imele največ 30-dnevni rok za doseganje polne pripravljeno-
sti. Opremljene in usposobljene bodo za delovanje na celot-
nem območju države in izven nje, za sodelovanje v humani-
tarnih dejavnostih, operacijah v podporo miru ter za izvrše-
vanje drugih vojaških mednarodnih obveznosti države.

V silah za posredovanje bo do leta 2007 do 2300
poklicnih pripadnikov. Sile bodo sestavljali do trije bataljoni
in spremljajoče enote za bojno in logistično podporo. Pred-
viden obseg bo dosežen s postopnim kadrovskim popolnje-
vanjem posameznih modulov. Ob tem bo uveljavljeno tudi
popolnjevanje z vojaki po pogodbi za določen čas nekaj let
in z rezervnimi pripadniki po pogodbi za posamezno misijo.

Glavne sile
Glavne sile Slovenske vojske bodo sestavljene iz dveh

brigad, enot letalstva in zračne obrambe ter enot za podpo-
ro. Sile bodo morale doseči polno pripravljenost za delova-
nje v največ 90 dneh.

Obe brigadi bosta oblikovani iz treh bojnih bataljonov
(eden oklepno mehanizirani), dveh do treh bataljonov bojne
podpore, poveljniškega in logističnega bataljona. Obseg
mirnodobnega dela brigade bo odvisen od popolnitve s
stalno sestavo in od števila vojakov na služenju vojaškega
roka. Brigadi bosta oblikovani tako, da lahko prepodredita
del svojih enot ali sprejmeta določene enote ali taktične
skupine.

Poveljstvo letalstva in zračne obrambe bo imelo v dveh
letalskih bazah tri eskadrilje in podporne enote, polk zračne
obrambe in bataljon za nadzor zračnega prostora.

Poveljstvo enot za podporo bo združevalo dosedanje
samostojne bataljone (bataljon zvez, gardni bataljon, inženir-
ski bataljon, bataljon za radiološko, kemijsko in biološko
obrambo) in logistične enote Slovenske vojske.

Dopolnilne sile
Dopolnilne sile bodo sestavljene iz enot, teritorialnih

logističnih elementov ter dopolnilnih centrov. Sile bodo ime-
le za doseganje polne pripravljenosti za delovanje največ
180 dni časa.

Nalogam, razpoložljivi vojaški infrastrukturi, velikosti in
geografskim značilnostim območja odgovornosti bo prilago-
jena organizacijska struktura, vrste ter velikost enot in osta-
lih strukturnih elementov posameznega vojaškega teritorial-
nega poveljstva. Enote do velikosti samostojne čete bodo
oblikovane po modularnem načelu. V okviru dopolnilnih sil
bodo oblikovane enote za zavarovanje objektov in nadzor
ozemlja, izvidniške, inženirske, protidiverzantske enote, eno-
te za zveze, logistične in druge enote.

Za izvajanje nalog vojaške teritorialne logistične pod-
pore v miru in vojni bodo organizirane logistične enote voja-
šnic, delavnice in skladišča, vadišča in strelišča ter drugi
elementi.

Dopolnilni centri, ki se bodo razvili iz učnih enot, bodo
v miru v primeru potrebe in v vojnem času pripravljali ter
usposabljali kadre za popolnitev enot Slovenske vojske.

3.3.3. Spremembe obsega Slovenske vojske

Manjši obseg vojne sestave Slovenske vojske bo dose-
žen z zmanjšanjem števila brigad in preoblikovanjem seda-
njih prostorskih sil ter z zmanjševanjem številčnosti formacij.
V vojno sestavo Slovenske vojske bo razporejen okoli 1%
državljanov.

3.3.4. Struktura poveljevanja in kontrole Slovenske
vojske

Generalštabu bodo od leta 2004 dalje neposredno
podrejeni Poveljstvo sil, Center vojaških šol, Vojaška zdrav-
stvena služba in Verifikacijski center.

Poveljstvu sil bo podrejenih predvidoma pet poveljstev
brigadne ravni (poveljstvo sil za posredovanje, dve poveljstvi
brigad, poveljstvo sil letalstva in zračne obrambe ter povelj-
stvo enot za podporo) in predvidoma do šest vojaških terito-
rialnih poveljstev do polkovne ravni.

Poveljstvo sil za posredovanje bo odgovorno za sile za
posredovanje, ki bodo v državi, in za sile, angažirane na
misijah v tujini.

Poveljstvo sil letalstva in zračne obrambe bo pristojno
za nadzor zračnega prostora, odgovorno bo za zračno
obrambo na območju države ter za zračno podporo enotam
Slovenske vojske.

Vojaška teritorialna poveljstva bodo odgovorna za po-
veljevanje silam, ki bodo organizirane po teritorialnem nače-
lu, dopolnilne centre, teritorialne logistične enote in druge
enote v njihovem sestavu. Poveljnikom vojaških teritorialnih
poveljstev bodo funkcionalno podrejeni vsi poveljniki voja-
šnic v območju odgovornosti poveljstva. V njihovi pristojno-
sti bo organiziranje in izvajanje nalog, povezanih s podporo
in sprejemom zavezniških sil v Republiki Sloveniji.

Preoblikovanje strukture poveljevanja in kontrole bo
opravljeno postopoma, glede na spremembe in prenos pri-
stojnosti na operativno raven poveljevanja. Sistem povelje-
vanja in kontrole bo izboljšan, dokončno bodo uvedeni novi
štabni postopki ter posodobljeni informacijski sistemi za po-
vezave med poveljstvi in enotami na vseh ravneh. Zagotov-
ljene bodo povezave s poveljniškimi strukturami v mednaro-
dnem okolju, predvsem pri nadzoru zračnega prostora.

3.3.5. Kadrovsko preoblikovanje Slovenske vojske

S preoblikovanjem Slovenske vojske bo vzpostavljeno
novo razmerje med posameznimi kategorijami pripadnikov
stalne sestave ter zagotovljena ustrezna popolnjenost enot.
To bo doseženo z ustreznejšim vrednotenjem zahtevnosti
posameznih dolžnosti, pri čemer se bo postopoma zame-
njevalo nekatere častniške dolžnosti s podčastniškimi in
podčastniške z vojaškimi. Večji del odliva častnikov se bo
postopoma nadomestilo s podčastniki in vojaki.

V letih od 2001 do 2007 se bo letno v vojski dodatno
zaposlilo v povprečju 300 oseb, od tega predvidoma 270
vojakov in 30 častnikov. Podčastniki se bodo praviloma
kadrovali med profesionalnimi vojaki. Kadrovsko strukturo
Slovenske vojske bo možno izboljšati z upokojitvami in dru-
gimi načini. Nadomestno zaposlovanje bo namenjeno zlasti
zaposlovanju vojakov. Ciljno stanje 7.700 pripadnikov stal-
ne sestave bo doseženo leta 2010.

Izdelan bo celovit načrt razvoja kadrov in kariernih poti.
V strukturo vojaških oseb bo predvidoma uvedena nova
kategorija vojaški uslužbenci. Uveljavljena bo dopolnjena
metodologija za novačenje in popolnjevanje Slovenske voj-
ske s poklicnimi in pogodbenimi pripadniki. Ustrezneje bo
urejen status poklicnih pripadnikov stalne sestave kot del
uslužbenskih razmerij v državnih organih. Izoblikovan in uve-
ljavljen bo prenovljen sistem nagrajevanja in nadomestil, ki
bo zagotavljal ustrezno plačilo in dodatke za zaposlene v
Slovenski vojski kot del novega celovitega plačnega sistema
v javnem sektorju. Odpravljene bodo dosedanje pomanjklji-
vosti pri kadrovskih postopkih. Posebna pozornost bo na-
menjena vzpostavitvi dopolnjenega celovitega sistema izo-
braževanja in usposabljanja kadrov Slovenske vojske.



Uradni list Republike Slovenije Št. 97 / 4. 12. 2001 / Stran 9369

3.3.6. Dopolnitve vojaškega izobraževanja
in usposabljanja

Osnovno, dopolnilno ter dodatno izobraževanje in uspo-
sabljanje podčastnikov in častnikov Slovenske vojske bo
potekalo v okviru domačih izobraževalnih civilnih institucij
oziroma v sodelovanju s Centrom vojaških šol ter z enotami
Slovenske vojske ter domačimi civilnimi izobraževalnimi in-
stitucijami. Dopolnilno in dodatno izobraževanje se bo lahko
izvajalo tudi v tujini.

Dopolnilno in dodatno vojaško izobraževanje podča-
stnikov in častnikov bo organizirano kot redna oblika, kot
izobraževanje in usposabljanje ob delu in na daljavo.

Vojaško izobraževanje in usposabljanje podčastnikov,
kandidatov za častnike in častnikov stalne sestave bo orga-
nizirano z vojaškimi moduli v programih višjih in visokih stro-
kovnih šol ter na fakultetah oziroma kot podiplomski študij.
Za izobraževanje in usposabljanje višjih podčastnikov bo
organizirano višje strokovno izobraževanje.

Usposabljanje poklicnih in pogodbenih vojakov bo po-
tekalo po programih v okviru sil za posredovanje in glavnih
sil. Usposabljanje vojne sestave Slovenske vojske bo prila-
gojeno novi strukturi in nalogam. Organizirano bo na podlagi
srednjeročnih programov usposabljanja, ki bodo zagotavljali
ustrezno stopnjo bojne sposobnosti pripadnikov in enot.

3.3.7. Ureditev infrastrukture

Zagotovljena bo racionalnejša uporaba infrastrukture in
izvedena njena prilagoditev predvideni dopolnjeni organiza-
cijski strukturi Slovenske vojske. Enote bodo razporejene v
perspektivne vojašnice. Za neperspektivne vojašnice bo iz-
delan načrt njihovega opuščanja.

3.4. Dejavnosti v zvezi s preoblikovanjem
Slovenske vojske

Deseti motorizirani bataljon Slovenske vojske bo do-
končno oblikovan do konca leta 2002. Oblikovanje 20.
motoriziranega bataljona se bo začelo leta 2004.

Spremembe v strukturi glavnih sil bodo opravljene v
letih 2002–2003. Potekale bodo usklajeno s sprememba-
mi usposabljanja nabornega kontingenta in usposabljanja
poklicnih pripadnikov.

Dopolnilne sile bodo oblikovane z zmanjšanjem obse-
ga obstoječih prostorskih sil do konca leta 2003.

V letih 2004 in 2005 bosta obseg in struktura sil po-
novno preverjena ter po potrebi spremenjena glede na do-
seženo stopnjo razvoja in oceno ogroženosti. Proučen bo
sistem služenja vojaškega roka in predlagane morebitne
dolgoročne spremembe pri opravljanju državljanskih dol-
žnosti.

4. PROGRAM MODERNIZACIJE IN OPREMLJANJA
SLOVENSKE VOJSKE

4.1. Prednostna področja opremljanja

Za nadaljnjo modernizacijo Slovenske vojske bo potre-
bno v obdobju do vključno leta 2007 zagotoviti dodatno
sredstva v skupni višini 65.000 milijonov tolarjev po cenah
ob sprejemu programa. Ta sredstva bodo omogočila dokon-
čanje opremljanja sil za posredovanje, dopolnitev sistema
poveljevanja in kontrole, logistike in zračne obrambe. Zato
se bodo nadaljevali in dokončali nekateri programi, ki so se
začeli uvajati v prvem delu izvajanja temeljnih razvojnih pro-

gramov. Z vsakoletnimi proračuni pa bo potrebno v nadalj-
njih letih zagotoviti najnujnejša sredstva za redno dejavnost
Slovenske vojske.

Program nadaljnjega oblikovanja in opremljanja sil za
posredovanje obsega nadaljevanje opremljanja 10. motori-
ziranega bataljona in 17. bataljona vojaške policije ter formi-
ranje 20. motoriziranega bataljona z bojnimi vozili, protiokle-
pnimi sistemi, pehotno oborožitvijo, inženirsko opremo, tran-
sportnimi vozili in ostalo opremo. Okvirna vrednost progra-
ma je 29.500 milijonov tolarjev.

Program dopolnjevanja sistema poveljevanja in kontro-
le obsega vzpostavitev primerljivosti in povezljivosti z NATO
na področju medsebojnega posredovanja sporočil, vzposta-
vitev sistema frekvenčnega upravljanja za frekvenčno har-
monizacijo z NATO, dopolnjevanje informacijske podpore
poveljstev in povezav z NATO ter zagotovitev avtomatizirane
obdelave in logističnega poročanja med najvišjimi nacional-
nimi logističnimi ter podrejenimi enotami. Dokončati je po-
trebno tudi taktični telekomunikacijski sistem Slovenske voj-
ske, ki ga ni bilo mogoče zaključiti v okviru dosedanjega
izvajanja temeljnih razvojnih programov, ter zagotoviti ročne
radijske postaje za Slovensko vojsko. Skupna vrednost pro-
grama je okvirno 8.000 milijonov tolarjev.

Program dopolnjevanja logistike Slovenske vojske ob-
sega vzpostavitev avtomatskega prenosa podatkov regional-
nim poveljstvom in vključitev v sistem vodenja in poveljeva-
nja NATO. Vzpostaviti bo potrebno sistem za rokovanje z
gorivi v skladu z NATO standardi. Oblikovati bo potrebno
nacionalno enoto za logistično podporo silam v operacijah s
predpisanimi rezervami, sanitetne zmogljivosti ter dopolniti
urejenost in opremljenost letališke infrastrukture. Potrebno
bo povečati tudi transportne zmogljivosti, zmogljivosti za
vzdrževanje in zagotoviti ostalo opremo ter rezervne dele za
zagotavljanje zahtevane razpoložljivosti enot za posredova-
nje. Načrtno se bo začelo obnavljati predpisane bojne kom-
plete najnujnejših vrst streliva. Okvirna vrednost programa je
20.000 milijonov tolarjev.

V sistemu zračne obrambe bo potrebno zagotoviti
opremljenost enot s taktičnimi nadzornimi centri ter organizi-
rati in usposobiti dve enoti za zaščito enot za hitro posredo-
vanje. Dokončati bo potrebno vzpostavitev avtomatskega
nadzora nad orožji zračne obrambe in se vključiti v integriran
sistem zračne obrambe. Skupno bodo potrebna sredstva v
okvirni višini 7.500 milijonov tolarjev.

Izvedba oziroma nadaljevanje navedenih projektov in
programov je nujno tudi v primeru, če država ne bo povablje-
na v članstvo v NATO. Uresničitev teh projektov namreč
pomeni, da se bo zagotovila sposobnost Slovenske vojske
za odvračanje vojaškega ogrožanja oziroma za vojaško
obrambo države ter izvrševanje drugih, z zakonom predpisa-
nih nalog. Tako oblikovana Slovenska vojska pa bo povezlji-
va in sposobna sodelovati z vojaškimi organizacijami članic
NATO.

4.2. Razporeditev virov za opremljanje
in modernizacijo Slovenske vojske

V projekciji sredstev, potrebnih za financiranje razvoja
in opremljanja Slovenske vojske za obdobje 2002–2007,
se poleg stroškov proračuna Ministrstva za obrambo, ki so
le del obrambnih stroškov države, upoštevajo tudi sredstva
za investicije v dopolnjene temeljne razvojne programe
obrambnih sil ter sredstva za pokojnine vojaških oseb.

V opremljanje Slovenske vojske z vojaško opremo in
oborožitvijo se bo v skladu s svojimi tehnološkimi in ustrezni-
mi programi vključila tudi domača obrambna industrija, pra-
viloma pod konkurenčnimi pogoji. Z vključevanjem obram-
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bne industrije bo zagotovljeno tudi učinkovitejše vzdrževanje
sredstev vojaške opreme in oborožitve.

Projekcija razvoja in opremljanja Slovenske vojske v
naslednjem srednjeročnem obdobju temelji na predvideni
rasti obrambnih izdatkov. Pri tem je upoštevano, da naj bi se
število zaposlenih v Ministrstvu za obrambo v obdobju 2002–
2010 povečalo tako, da bi bilo v letu 2010 skupno zaposle-
nih okoli 9100 oseb, od tega v Slovenski vojski 7700 oseb,
v drugih delih Ministrstva za obrambo pa 1400 oseb. Z
letnimi proračuni naj bi se poleg sredstev za redno dejav-
nost zagotavljala tudi sredstva za tekoče vzdrževanje obsto-
ječe oborožitve in opreme ter za tekoče vzdrževanje tistih
tehničnih sredstev, ki bodo kot nova uvedena v operativno
uporabo z nabavami po temeljnih razvojnih programih.

Leta 2001 bodo obrambni izdatki (po NATO metodolo-
giji) države v tekočih cenah znašali okrog 66.700 milijonov
tolarjev ali 1,46% BDP, kar je več kot leta 2000, do katere-
ga so obrambni izdatki padali vsa zadnja leta. Ti izdatki
obsegajo sredstva za plače, sredstva za tekočo dejavnost in
investicije, ki so se v tem letu financirale iz proračuna Mini-
strstva za obrambo, sredstva za vojaške pokojnine in sred-
stva za nove nabave iz investicij v temeljne razvojne progra-
me obrambnih sil Republike Slovenije.

V projekciji za obdobje 2002–2007 je ob upoštevanju
predvidene realne letne rasti BDP v celotnem obdobju pred-
videno povečanje obrambnih izdatkov Republike Slovenije
do predvidoma nekaj nad 1,6% BDP na koncu načrtovane-
ga obdobja. Po letu 2007 naj bi obrambni proračun realno
naraščal za 7% letno, kar bi Slovenski vojski zagotavljalo
postopen razvoj, modernizacijo in sodelovanje v mednaro-
dnih operacijah.

5. ZAKLJUČEK

Slovenska vojska mora biti v naslednjem srednjeroč-
nem obdobju preoblikovanja sposobna reagirati na spre-
membe v strateškem okolju, predvsem pa na vse oblike
ogroženosti, ki iz teh sprememb izhajajo.

Z načrtovanimi spremembami se mora zaključiti preo-
blikovanje Slovenske vojske v majhno, učinkovito in racio-
nalno vojsko, sposobno zagotavljati nacionalno obrambo,
hkrati pa mora omogočiti članstvo in aktivno sodelovanje v
NATO in evropski varnostni ter obrambni politiki. Slovenska
vojska se bo razvijala v vojsko, prepoznavno in povezljivo z
drugimi zahodnoevropskimi vojskami. Nadaljnji razvoj Slo-
venske vojske bo skladen z materialnimi in kadrovskimi viri
države, pri čemer je prednostno doseganje boljše pripravlje-
nosti vojske z njeno nadaljnjo modernizacijo, izboljšanje
sistema usposabljanja ter izboljšave v kadrovski strukturi.
Oblikovanje sil za posredovanje in večja profesionalizacija
sta ključna dejavnika nadaljnjega razvoja Slovenske vojske.

Slovenska vojska bo postala sodobna vojska, sposo-
bna izvajati svoje naloge pri obrambi države, kot tudi v okviru
mednarodne skupnosti v operacijah v podporo miru in ko-
lektivni obrambi.

Z dnem objave tega programa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije preneha veljati splošni dolgoročni program raz-
voja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št.
32/00).

Št. 200-03/89-1/116
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA

4802. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o
izvajanju civilne službe

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena zakona o voja-
ški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe

o uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti
in o izvajanju civilne službe

1. člen
V uredbi o uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti

in o izvajanju civilne službe (Uradni list RS, št. 34/96) se v
tretjem odstavku 2. člena za besedilom “za priznanje ugo-
vora vesti vojaški dolžnosti” doda besedilo “najkasneje v
roku petnajstih dni po prejemu poziva na služenje vojaške-
ga roka,”.

2. člen
Drugi in tretji odstavek 7. člena se nadomestita z novim

drugim odstavkom, ki se glasi:
“Komisija je sklepčna, če je prisotna večina članov

oziroma njihovih namestnikov. Komisija sprejema odločitve
z večino na seji prisotnih članov.”.

Četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in
peti odstavek.

3. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se dodajo nov tretji,

četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Posameznik mora ob razgovoru pred komisijo poja-

sniti okoliščine, ki so pomembne za odločitev o priznanju
pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti in praviloma
predložiti ustrezna dokazila, ki potrjujejo njegove navedbe
v pisni vlogi.

Pri ugotavljanju splošnega načina življenja in ravnanja
nabornika in odločanju v posameznih primerih uveljavljanja
ugovora vesti vojaški dolžnosti komisija praviloma upošteva:

– pri religioznih razlogih dokazila, da vojaškemu obvez-
niku njegova vera preprečuje uporabo orožja v vseh okoli-
ščinah;

– pri filozofskih razlogih dokazila o aktivnostih in član-
stvih v raznih organizacijah in združenjih, ki delujejo v smeri
prepovedi uporabe orožja v vseh okoliščinah;

– pri humanitarnih razlogih dokazila o prostovoljnih ak-
tivnostih v okviru humanitarnih organizacij.”.

Državljanu, ki na lastno željo želi opraviti nadomestno
civilno službo, pa je ocenjen kot nesposoben za vojaško
službo, ni potrebno dokazovati razlogov iz prejšnjega od-
stavka.

Tretji odstavek postane šesti odstavek.

4. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
“V odločbi iz prejšnjega odstavka komisija opredeli tudi

pravne posledice odpovedi pravici do ugovora vesti vojaški
dolžnosti oziroma nadomestni civilni službi v skladu z zako-
nom.”.

Drugi odstavek postane tretji odstavek.
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5. člen
V drugem odstavku 12. člena se prva alinea spremeni

tako, da se glasi:
“- dokazati, da opravljajo dejavnost iz prvega odstavka

tega člena;”.
V drugi alinei se za besedami “izpolnjevati pogoje za”

doda beseda “celodnevno”.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se

glasi:
“Prednost pri določitvi organizacij in služb, v katerih se

opravlja nadomestna civilna služba, imajo organizacije in
službe, ki zagotavljajo celodnevno oskrbo ter nastanitev, in
ki na podlagi zakona delujejo v sistemu zaščite, reševanja in
pomoči ter organizacije, ki opravljajo humanitarno dejav-
nost.”.

6. člen
V prvem odstavku 14. člena se v prvi alinei za beseda-

ma “pogoji za” doda besedo “celodnevno”.

7. člen
V 15. členu se v drugem odstavku na koncu besedila

doda stavek, ki se glasi:
“O izvedeni prerazporeditvi se obvesti upravni organ,

pristojen za obrambne zadeve.”.

8. člen
V 16. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Organizacija ali služba, v kateri se izvaja nadomestna

civilna služba, je dolžna obvestiti upravni organ, pristojen za
obrambne zadeve, ki državljana vodi v evidenci, o času
nastopa nadomestne civilne službe v roku 5 dni po pričetku
služenja in v roku 8 dni po končani nadomestni civilni službi
o času zaključka službe.”.

9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 821-04/2001-1
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4803. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda protokolarne storitve Republike
Slovenije

Na podlagi 18. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 73. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda

protokolarne storitve Republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja Javni gospodarski zavod

Protokolarne storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju:
zavod) kot samostojno pravno osebo.

2. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda je Republi-

ka Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršu-
je Vlada Republike Slovenije.

II. IME IN SEDEŽ

3. člen
Ime zavoda je: Javni gospodarski zavod Protokolarne

storitve Republike Slovenije.
Skrajšana firma zavoda je: JGZ Brdo Protokolarne sto-

ritve RS.
Prevod firme je: State Protocol Services of the Repu-

blic of Slovenia.
Prevod firme se lahko uporablja pri poslovanju s tujimi

partnerji poleg firme zavoda v slovenskem jeziku.
Sedež in naslov zavoda je: Kranj, Predoslje 39.

4. člen
Zavod uporablja v pravnem prometu žig, ki je okrogle

oblike in obrobljen z dvema krogoma. V sredini žiga je grb
Brda, ob zgornjem obodu je napis »protokolarne storitve«, v
spodnjem delu oboda pa napis »Republike Slovenije«.

Žigi zavoda imajo v spodnjem delu pod grbom Brda
zaporedno številko. Zavod vodi knjigo žigov.

Direktor zavoda lahko s splošnim aktom podrobneje
uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
Dejavnost zavoda je:
A/01.110 pridelovanje žit in drugih poljščin,
A/01.120 pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-

men in sadik,
A/01.210 reja govedi,
A/01.220 reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-

gov,
A/01.250 reja drugih živali,
A/01.300 mešano kmetijstvo,
A/01.411 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih športnih površin,
A/01.412 druge storitve za rastlinsko pridelavo,
A/01.420 storitve za živinorejo, razen veterinarskih

storitev,
A/01.500 lov in gojitev divjadi ter lovske storitve,
A/02.010 gozdarstvo,
B/05.010 ribištvo,
B/05.020 ribogojstvo, ribiške storitve,
DA/15.820 proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-

izvodnja trajnega peciva in slaščic,
DA/15.840 proizvodnja kakava, čokolade in slad-

kornih izdelkov,
DA/15.890 proizvodnja drugih živil, d.n.,
DD/20.400 proizvodnja lesene embalaže,
DD/20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
G/51.220 trgovina na debelo s cvetjem in rastli-

nami,
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G/51.340 trgovina na debelo z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami,

G/51.350 trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G/51.420 trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
G/51.450 trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-

ko,
G/51.470 trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-

ke porabe,
G/52.230 trgovina na drobno z ribami, raki, meh-

kužci,
G/52.240 trgovina na drobno s kruhom, pecivom,

testeninami, sladkornimi izdelki,
G/52.420 trgovina na drobno z oblačili,
G/52.430 trgovina na drobno z obutvijo in usnjeni-

mi izdelki,
G/52.471 dejavnost knjigarn,
G/52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami,
G/52.473 dejavnost papirnic,
G/52.481 trgovina na drobno s športno opremo,
G/52.482 dejavnost cvetličarn,
G/52.485 trgovina na drobno z urami, nakitom,

bižuterijo,
G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdel-

ki,
G/52.488 trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah, d.n.,
H/55.100 dejavnost hotelov in podobnih obratov,
H/55.210 dejavnost planinskih domov in mladin-

skih prenočišč,
H/55.220 dejavnost kampov,
H/55.301 dejavnost restavracij in gostiln,
H/55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrež-

nih restavracij, picerij,
H/55.401 točenje pijač in napitkov v točilnicah in

dnevnih barih,
H/55.402 točenje pijač in napitkov v diskotekah in

nočnih barih,
H/55/403 točenje pijač in napitkov v drugih loka-

lih,
H/55.510 dejavnost menz,
H/55.520 priprava in dostava hrane (catering),
I/60.230 drug kopenski potniški promet,
I/60.240 cestni tovorni promet,
K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/71.401 izposojanje športne opreme,
K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke pora-

be,
K/74.810 fotografska dejavnost,
K/74.820 pakiranje,
K/74.831 prevajanje,
K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.833 druga splošna tajniška opravila,
K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.842 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
K/74.843 druge poslovne dejavnosti, d.n.,
L/75.140 dejavnost pomožnih služb vlade,
M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.,
N/85.141 samostojne zdravstvene dejavnosti, ki

jih ne opravljajo zdravniki,
N/85.142 alternativne oblike zdravljenja,
N/85.143 druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
N/85.200 veterinarstvo,
O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prire-

ditve,
O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
O/92.521 dejavnost muzejev,
O/92.522 varstvo kulturne dediščine,

O/92.530 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov,

O/92.610 obratovanje športnih objektov,
O/92.623  druge športne dejavnosti,
O/92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
O/93.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
O/93.021 dejavnost frizerskih salonov,
O/93.022 dejavnost kozmetičnih salonov,
O/93.023 dejavnost pedikerskih salonov,
O/93.040 druge dejavnosti za nego telesa,
O/93.050 druge storitve dejavnosti, d.n.

6. člen
V okviru dejavnosti iz prejšnjega člena zavod kot go-

spodarsko javno službo prednostno opravlja strokovne in
tehnične naloge pri upravljanju protokolarnih in reprezentan-
čnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja, ter ostale naloge, ki
omogočajo njihovo smotrno in gospodarno rabo ter razvoj, v
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije o določitvi pro-
tokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 36/94) in ostalimi pred-
pisi, ki določajo opravljanje protokolarnih storitev.

V okviru dejavnosti iz prejšnjega člena zavod zaradi
smotrne in gospodarne rabe objektov in zemljišč, opravlja
tudi tržne dejavnosti za zunanje uporabnike.

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

7. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja s premoženjem, s kate-

rim ima pravico razpolagati.
Brez soglasja ustanovitelja javni gospodarski zavod ne

more razpolagati z nepremičninami, ki so pod posebnim
režimom upravljanja in z premičninami, ki imajo značaj naro-
dnega bogastva in kulturno zgodovinske dediščine.

8. člen
Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti zavoda, ki na-

stanejo v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe. Za
ostale obveznosti zavoda ustanovitelj ne odgovarja.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
DO UPRAVLJANJA ZAVODA

9. člen
Ustanovitelj ima, poleg z zakonom določenih pristojno-

sti, še naslednje pristojnosti:
– daje soglasje na srednje- in dolgoročni razvojni načrt

zavoda;
– daje soglasje na letni program dela in finančni načrt

ter letno poročilo;
– daje soglasje na način razporejanja presežka prihod-

kov nad odhodki in odloča o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad

100,000.000 SIT;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– imenuje revizorja na predlog upravnega odbora;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z zemlji-

šči in objekti, ki jih ima zavod v upravljanju.

10. člen
Neposredni odgovorni organ za nadzor nad delom in

poslovanjem zavoda je Generalni sekretariat Vlade Republi-
ke Slovenije.
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VI. ORGANI ZAVODA

11. člen
Organa zavoda sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.

Upravni odbor

12. člen
Upravni odbor ima šest članov, od tega pet članov

imenuje ustanovitelj, in sicer:
– enega člana na predlog generalnega sekretarja Vla-

de Republike Slovenije;
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za kulturo;
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za okolje in

prostor;
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za gospodar-

stvo;
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za kmetijstvo

in gozdarstvo.
Enega člana upravnega odbora izvolijo zaposleni v za-

vodu z večino glasov vseh redno zaposlenih v zavodu, ki
imajo aktivno volilno pravico. Kandidata za člana upravnega
odbora lahko v pisni obliki predlaga skupina najmanj 20
zaposlenih. Postopek volitev s svojim aktom podrobneje
določi organ, ki zastopa interese delavcev v zavodu.

Člani upravnega odbora so imenovani za dobo štirih let
in so lahko ponovno imenovani.

Ustanovitelj lahko odpokliče člane upravnega odbora,
ki jih je sam imenoval, pred iztekom mandata. O odpoklicu
predstavnika zaposlenih v upravnem odboru odloča organ,
ki ga je imenoval.

13. člen
Upravni odbor izvoli predsednika in namestnika pred-

sednika upravnega odbora z večino glasov vseh članov
upravnega odbora.

Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje,
izjavlja voljo in objavlja odločitve upravnega odbora ter za-
stopa upravni odbor napram ostalim organom zavoda in
tretjim osebam.

V primeru zadržanosti ali odsotnosti predsednika uprav-
nega odbora njegove naloge prevzame namestnik predsed-
nika upravnega odbora.

14. člen
Upravni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsed-

nik upravnega odbora na predlog direktorja ali posamezne-
ga člana upravnega odbora. Na zahtevo najmanj dveh čla-
nov upravnega odbora ali direktorja zavoda mora predsed-
nik sklicati sejo.

Odločanje upravnega odbora je veljavno, če je na seji
navzoča večina vseh članov. Upravni odbor odloča z nava-
dno večino navzočih članov. V primeru neodločenega izida
odloča glas predsednika.

Direktor zavoda se je dolžan udeleževati sej upravnega
odbora.

Potek seje in sprejeti sklepi upravnega odbora morajo
biti jasno zapisani v zapisniku seje, ki ga podpiše predsed-
nik upravnega odbora. Zapisnik se posreduje vsem članom
upravnega odbora najkasneje v roku 7 delovnih dni po seji.

Seja upravnega odbora je lahko tudi dopisna (kore-
spondenčna), če temu ne nasprotuje noben član upravnega
odbora. Korespondenčno sejo lahko skliče le predsednik
upravnega odbora na predlog člana upravnega odbora ali
direktorja zavoda.

Tehnično in administrativno pomoč za izvedbo seje
upravnega odbora mora zagotoviti zavod.

Upravni odbor sprejme poslovnik o delu upravnega
odbora, s katerim podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z
delovanjem upravnega odbora.

15. člen
Naloge in pristojnosti upravnega odbora so:
– sprejme statut, akt o notranji organizaciji in sistemiza-

ciji delovnih mest in druge splošne akte, ki jih je potrebno
predložiti v soglasje ustanovitelju;

– sprejme razvojni načrt (za področje gostinstva in turi-
zma, protokolarne dejavnosti,…) na predlog direktorja in ga
predloži v soglasje ustanovitelju;

– obravnava vprašanja v zvezi z režimom varstva kultur-
ne in naravne dediščine, vprašanja v zvezi s protokolarno
dejavnostjo, konjerejo, rekreativno dejavnostjo in gozdar-
stvom in pri tem sodeluje z ustreznimi inštitucijami ter stro-
kovnjaki;

– sprejme letni program dela in finančni načrt na pre-
dlog direktorja in ga predloži v soglasje ustanovitelju;

– sprejme letno poročilo in ga skupaj z revizijskim po-
ročilom predloži v soglasje ustanovitelju;

– imenuje prvo in drugostopenjske organe, ki odločajo
o pravicah, odgovornostih in obveznostih zaposlenih;

– sprejme cenik storitev javne službe zavoda in ga pred-
loži v soglasje ustanovitelju;

– sprejme cenik storitev tržne dejavnosti zavoda;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad

30,000.000 SIT;
– sprejme merila (ključe) za delitev stroškov, odhodkov

in prihodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti
na predlog direktorja in po predhodnem mnenju revizorja;

– spremlja in nadzoruje poslovanje zavoda skladno z
letnim načrtom.

16. člen
Člani upravnega odbora so za svoje delo upravičeni do

sejnine v višini, kot jo določi ustanovitelj. Upravičeni so tudi
do povrnitve utemeljenih potnih stroškov.

Direktor

17. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog

upravnega odbora.
Na podlagi prispelih prijav kandidatov iz javnega razpi-

sa, ki ga objavi upravni odbor vsaj v enem od večjih dnevnih
časopisov najmanj tri mesece pred iztekom mandata direk-
torja, upravni odbor izbere najustreznejšega kandidata in ga
predlaga v imenovanje ustanovitelju.

Ustanovitelj s sklepom imenuje direktorja zavoda, po-
godbo o zaposlitvi z njim pa sklene predsednik upravnega
odbora. Pogodba o zaposlitvi mora biti skladna z vsemi
merili in kriteriji, ki jih določa Vlada Republike Slovenije s
svojimi predpisi za zaposlovanje direktorjev zavodov. Za čas
trajanja mandata oziroma do razrešitve je direktor v delov-
nem razmerju v zavodu.

Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja
naprej in je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg pogo-
jev, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja v držav-
nih organih, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– je poslovno sposobna,
– ima univerzitetno izobrazbo s področja ekonomije,

prava ali organizacijskih ved,
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– ima ustrezne izkušnje pri vodenju podjetja ali zavoda
in reference s prejšnjih delovnih mest,

– obvlada vsaj en tuj svetovni jezik.

18. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, če:
– to sam zahteva,
– huje krši obveznosti ali prekorači pooblastila,
– upravni odbor ugotovi, da ni sposoben voditi poslov

in zastopati zavoda,
– sprejema odločitve v nasprotju s predpisi,
– mu ustanovitelj ali upravni odbor izreče nezaupnico

zaradi doseganja slabih poslovnih rezultatov.
V primeru razrešitve direktorja ustanovitelj na predlog

upravnega odbora imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ven-
dar najdlje za dobo enega leta.

19. člen
Direktor zavoda ima naslednje pristojnosti in naloge:
– vodi, organizira in usklajuje poslovanje zavoda ter

zastopa in predstavlja zavod;
– izvršuje sklepe upravnega odbora;
– predlaga upravnemu odboru v sprejem akt o notranji

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in druge splošne
akte, ki jih sprejme upravni odbor;

– predlaga upravnemu odboru v sprejem letni načrt
zavoda, sprejema ukrepe za njegovo izvajanje ter poroča
upravnemu odboru o rezultatih dela in poslovanja zavoda;

– je odredbodajalec in skladno s tem podpisuje po-
slovne akte, listine in druge dokumente, ki se nanašajo na
finančno poslovanje zavoda;

– v skladu z veljavnim letnim načrtom zavoda odloča o
prodaji in nabavi osnovnih sredstev, o dokončnih odpisih
osnovnih sredstev, opreme in neizterljivih obveznosti, o na-
jemanju kreditov in plasiranju finančnih sredstev;

– predpisuje oziroma izdaja vse akte s področja delo-
vanja zavoda, za katere niso pristojni drugi organi zavoda,

– odloča o pravicah in obveznostih delavcev s podro-
čja delovnih razmerij v skladu s predpisi;

– predpisuje urnik poslovanja posameznih enot zavo-
da, določa urnik ogledov in določa delovni čas;

– določa prodajne cene in cene za opravljanje vseh
vrst storitev v okviru potrjene politike cen;

– predlaga upravnemu odboru stroškovne osnove na-
jemnih pogodb;

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno
pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti.

20. člen
Direktor zavoda samostojno sklepa posle do zneska

30,000.000 SIT, nad tem zneskom pa le s soglasjem uprav-
nega odbora, kolikor ni s tem odlokom za posamezne vrste
poslov določeno drugače.

Direktor zavoda lahko posamezna opravila iz svoje pri-
stojnosti s splošnim ali posebnim pisnim pooblastilom pre-
nese na druge delavce.

VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA TER
NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE

21. člen
Zavod upravlja z vsem premoženjem, s katerim je

upravljal do uveljavitve tega odloka Servis za protokolarne
storitve in ki je izkazano v njegovi premoženjski bilanci na
dan 31. decembra 2000.

Zavod kot pravni naslednik Servisa za protokolarne
storitve prevzame tudi vse njegove obveznosti iz dosedanje-
ga poslovanja.

22. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last Republike

Slovenije. Zavod mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

VIII. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA
ZAVODA

23. člen
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti zavod prido-

biva:
– iz proračuna Republike Slovenije;
– s prihodki od plačil uporabnikov protokolarnih stori-

tev;
– s prihodki od najemnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev;
– s prihodki nadomestil tretjih oseb za opravljanje de-

javnosti v zavarovanem območju;
– z dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov.
Zavod pridobiva sredstva iz prve alinee prejšnjega od-

stavka tega člena na podlagi potrjenega letnega programa
dela in finančnega načrta in na podlagi sklenjene pogodbe.

Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sred-
stva za izvedbo najmanjšega obsega dejavnosti zavoda, ki
zagotavlja nemoteno delovanje reprezentančne in protoko-
larne funkcije (kadri, prostori, oprema).

Sredstva, ki jih zavod pridobiva na podlagi druge do
šeste alinee, so prihodki zavoda in se praviloma namenjajo
za razvoj in širitev dejavnosti zavoda, predvsem pa za vzdrže-
vanje premoženja, ki ga ima zavod v upravljanju, v skladu s
potrjenim finančnim načrtom zavoda.

24. člen
Plače in pravice z delovnih razmerij delavcev zavoda se

zagotavljajo v skladu s predpisi, kot veljajo za zaposlene v
državnih organih.

IX. NOTRANJA ORGANIZIRANOST ZAVODA

25. člen
Zavod je organiziran v štirih organizacijskih enotah:
1. gostinsko-turistični sektor,
2. tehnični sektor,
3. splošni sektor in
4. finančno-informacijski sektor.
Podrobnejšo organizacijo zavoda določa akt o notranji

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

X. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE, FINANČNO
POSLOVANJE

26. člen
Zavod vodi računovodstvo skladno z določili zakona, ki

ureja gospodarske družbe in slovenskimi računovodskimi
standardi ter pravilnikom o računovodstvu.

Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z dr-
žavnim proračunom zavod vodi tudi posebno knjigovodsko
evidenco proračunskih prihodkov po načelu plačane reali-
zacije.
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27. člen
Zavod mora zagotoviti ločene knjigovodske evidence

za dejavnost javne gospodarske službe in za tržne dejavno-
sti v skladu z merili, ki jih sprejme upravni odbor zavoda.

28. člen
Zavod mora imeti revidirane letne računovodske izka-

ze. Pri reviziji se skladno s predpisi ugotavlja tudi namen-
skost, učinkovitost in racionalnost porabe proračunskih
sredstev.

29. člen
Zavod vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni

in poslovnofinančnimi načeli.
Za skladnost finančnega poslovanja zavoda s predpisi

in poslovnofinančnimi načeli je poleg direktorja zavoda po-
sebno odgovoren delavec, ki skrbi za finančno poslovanje
zavoda.

XI. SPLOŠNI AKTI

30. člen
Poleg statuta ima zavod še naslednje splošne akte:
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih

mest;
– poslovnik o delu upravnega odbora;
– akti poslovne politike;
– pravilnik o računovodstvu;
– akt o delovnih razmerjih;
– akt o varstvu pri delu;
– akt o določanju plač zaposlenih;
– akt o poslovni skrivnosti;
– druge akte, ki jih določajo predpisi.
Akte od prve do tretje alinee sprejme upravni odbor,

ostale pa direktor zavoda.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

31. člen
Za poslovno skrivnost zavoda se štejejo listine in po-

datki, ki jih zaradi njihove narave in pomena za poslovanje
zavoda ni dovoljeno sporočati, posredovati ali dajati na vpo-
gled nepooblaščenim osebam, razen na način predpisan z
aktom zavoda.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preide upravljanje vseh

objektov Servisa za protokolarne storitve z opremo, ki je
namenjena za nemoteno poslovanje, na zavod.

Servis za protokolarne storitve izdela letno poročilo po
stanju na dan 31. decembra 2001 in ga najkasneje v dveh
mesecih po pričetku uporabe tega odloka predloži ustanovi-
telju v sprejem.

Zavod izdela otvoritveno bilanco stanja na dan 1. janu-
arja 2002 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi
in jo najkasneje v dveh mesecih po pričetku uporabe tega
odloka predloži ustanovitelju v sprejem.

33. člen
Splošni akti iz 30. člena tega odloka morajo biti sprejeti

najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

Do sprejetja splošnih aktov zavoda se uporabljajo pred-
pisi in splošni akti, kot so veljali v Servisu za protokolarne
storitve.

34. člen
Dosedanji direktor Servisa za protokolarne storitve na-

daljuje z delom kot direktor zavoda do izteka štiriletnega
mandatnega obdobja.

35. člen
Zavod prevzame vse delavce, ki so bili do sedaj zapo-

sleni v Servisu za protokolarne storitve.
Za delovno pravna vprašanja se za zavod uporabljajo

vsi predpisi, ki urejajo položaj zaposlenih v državnih organih.

36. člen
V poslovnem letu 2002 se pravice porabe iz finančne-

ga načrta Servisa za protokolarne storitve prenesejo v finan-
čni načrt Generalnega sekretariata Vlade Republike Sloveni-
je in uporabijo za financiranje zavoda v letu 2002. Pogodbo
o financiranju zavoda skleneta generalni sekretar Vlade Re-
publike Slovenije in direktor zavoda.

37. člen
Direktor zavoda mora predlagati vpis ustanovitve zavo-

da v sodni register.
Direktor zavoda mora sklicati konstitutivno sejo uprav-

nega odbora zavoda najpozneje v dveh tednih po imenova-
nju oziroma izvolitvi članov upravnega odbora.

38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi Servisa za protokolarne storitve (Uradni list SRS,
št. 29/88).

39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. januarjem 2002.

Št. 023-23/2001-1
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4804. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta za območje naravnega rezervata
Škocjanski zatok

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) v povezavi z 12. členom
zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list
RS, št. 20/98) je Vlada Republike Slovenije na 51. seji dne
22. novembra 2001 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za
območje naravnega rezervata Škocjanski zatok
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I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnut-

ka ureditvenega načrta za območje naravnega rezervata
Škocjanski zatok (v nadaljevanju: osnutek ureditvenega na-
črta), ki ga je izdelal ACER Novo mesto, d.o.o., pod št.
projekta J-2/00 v juniju 2001.

Sočasno z javno razgrnitvijo osnutka ureditvenega na-
črta se javno razgrne tudi Poročilo o vplivih na okolje, ki ga
je izdelal E-NET, d.o.o., pod št. projekta 213400-JH/MŽ v
januarju 2001.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek ure-

ditvenega načrta skladen z zasnovo varstva naravne dedišči-
ne v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Sloveni-
je za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS,
št. 1/86, 41/87 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99) in s prostorskimi
sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87,
23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski
del, 11/99) (v nadaljevanju: republiški prostorski planski
akti) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Me-
stne občine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave,
št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98, 16/99 in 33/01) in prostorskimi sestavinami sred-
njeročnega družbenega plana Mestne občine Koper za ob-
dobje 1986-1990 (Uradne objave, št. 36/86, 11/92,
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in 33/01).

III
Mestna občina Koper v sodelovanju z Ministrstvom za

okolje in prostor, Uradom Republike Slovenije za prostorsko
planiranje, poskrbi za izvedbo javne razgrnitve in organizaci-
jo javnih obravnav osnutka ureditvenega načrta. Javna razgr-
nitev traja en mesec in se prične peti dan po objavi sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

IV
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnje-

ni osnutek ureditvenega načrta pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.

V
Mestna občina Koper mora v roku 15 dni po preteku

javne razgrnitve poslati Ministrstvu za okolje in prostor, Ura-
du Republike Slovenije za prostorsko planiranje, vse zbrane
pripombe in predloge. Če v tem roku Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,
ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje,
da na osnutek ureditvenega načrta ni pripomb oziroma, da
je ta usklajen.

VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 636-06/2001-2
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

 

4805. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o
ustanovitvi in sestavi Komisije za nadzor nad
državnimi pomočmi

Na podlagi 4. člena zakona o nadzoru državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 1/00) in šestega odstavka 21. člena
zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96,
47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), je Vlada Republike
Slovenije v vlogi skupščine na 51. seji dne 22. 11. 2001
sprejela

S K L E P
o dopolnitvi in spremembi sklepa o ustanovitvi

in sestavi Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi

1. člen
Prvi odstavek 1. člena sklepa o ustanovitvi in sestavi

Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS,
št. 23/00, 59/00, 62/00 in 31/01) se spremeni tako, da
se na začetku doda besedilo, ki se glasi:

“Predsednica:
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka na Ministrs-

tvu za finance,”
in nadomesti besedilo:
“Dimitrij Grčar, državni podsekretar v Ministrstvu za

ekonomske odnose in razvoj”
z besedilom
“mag. Maja Bogataj, univ. dipl. prav., Levstikova 2,

Žiri, predstavnica Ministrstva za gospodarstvo,”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Člani, ki niso delavci v državni upravi, so upravičeni do

povračila stroškov v zvezi z delom in udeležbo na sejah in
sicer kilometrine za pot od stalnega bivališča do sedeža
Komisije in nazaj ter polne dnevnice za dan dejanske udele-
žbe na seji. Kilometrina in dnevnice se obračunavajo v skla-
du z zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98
in 48/01).”

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 117-83/2001
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4806. Odredba o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 20/95), drugega odstavka 3. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 53. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.
23/99) izdaja minister za finance
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O D R E D B O
o določitvi neposrednih in posrednih

uporabnikov državnega in občinskih proračunov

1. člen
S to odredbo se določajo neposredni in posredni upo-

rabniki državnega in občinskih proračunov ter opredeljuje
vsebina in način vodenja seznama neposrednih in posre-
dnih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

2. člen
Neposredni in posredni uporabniki državnega in občin-

skih proračunov so našteti v seznamu, ki je v prilogi te
odredbe (v nadaljnjem besedilu: seznam) in je njen sestavni
del.

Neposredni ali posredni uporabnik državnega in občin-
skih proračunov se vključi v seznam z objavo seznama v
Uradnem listu Republike Slovenije ali na podlagi obvestila
Ministrstva za finance.

3. člen
Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih

proračunov (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki)
so:

1. državni oziroma občinski organi ali organizacije,
občinska uprava, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim
odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega
odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01: v nadaljnjem besedilu: ZJF)
in

2. ožji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek
1. člena ZJF).

4. člen
Posredni uporabniki državnega ali občinskega prora-

čuna (v nadaljnjem besedilu: posredni uporabniki) so pravne
osebe, ki:

1. so organizirane v pravno organizacijski obliki javni
zavodi, agencije in javni skladi in

2. katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma obči-
ne in

3. izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali
druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in

4. sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali
občinskih proračunov, ali iz Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije in drugih virov.

Kot posredni uporabniki se štejejo tudi:
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Za-

vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
2. javni zavodi, agencije in javni skladi, katerih ustano-

vitelj so posredni uporabniki, določeni s to odredbo in
3. samoupravne narodnostne skupnosti.
Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega pro-

računa se ne šteje pravna oseba, ki je organizirana kot
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali javni
gospodarski zavod, čeprav ima v firmi besedo zavod, sklad
ali agencija.

5. člen
Ministrstvo za finance vodi seznam neposrednih in po-

srednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, pri

čemer operativne naloge vodenja seznama izvaja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedi-
lu: agencija), ki skrbi tudi za pravilnost in ažurnost podatkov
iz seznama.

Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov držav-
nega in občinskih proračunov upoštevaje veljavno zakono-
dajo vsebuje naslednje podatke:

1. šifra neposrednega ali posrednega uporabnika pro-
računa,

2. kontrolna številka neposrednega ali posrednega
uporabnika proračuna,

3. naziv neposrednega ali posrednega uporabnika pro-
računa,

4. popolno ime neposrednega ali posrednega upora-
bnika proračuna,

5. naslov neposrednega ali posrednega uporabnika
proračuna,

6. pošta, v kateri je sedež neposrednega ali posredne-
ga uporabnika proračuna,

7. občina, v kateri je sedež neposrednega ali posre-
dnega uporabnika proračuna,

8. številka računa neposrednega ali posrednega upo-
rabnika proračuna, preko katerega posluje,

9. matična številka neposrednega ali posrednega upo-
rabnika proračuna,

10. davčna številka neposrednega ali posrednega upo-
rabnika proračuna,

11. šifra ustanovitelja neposrednega ali posrednega
uporabnika proračuna,

12. šifra standardne klasifikacije dejavnosti, ki jo izvaja
neposredni ali posredni uporabnik proračuna,

13. šifra pravno organizacijske oblike neposrednega
ali posrednega uporabnika proračuna.

V seznamu, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, se objavijo podatki iz 1., 2., 3., 7., 9. in 11.
točke prejšnjega odstavka.

6. člen
Neposredni ali posredni uporabnik mora agencijo naj-

pozneje v petih dneh obvestiti o:
1. ustanovitvi,
2. statusnih spremembah,
3. prenehanju in
4. spremembah drugih podatkov, potrebnih za ažurno

vodenje seznama.
Neposredni ali posredni uporabnik mora predlogu za

uvrstitev, spremembo ali izbris iz seznama neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
priložiti:

1. listino, ki je podlaga za njegovo ustanovitev, statu-
sno spremembo ali prenehanje in

2. druge listine, s katerimi dokazuje podatke iz 5. čle-
na te odredbe, ki so potrebni za vodenje tega seznama.

O dejstvih iz prvega odstavka tega člena lahko agencijo
obvesti tudi ustanovitelj posrednega uporabnika, državni or-
gan, občina ali druga pravna oseba.

7. člen
Šifro in kontrolno številko neposrednega ali posredne-

ga uporabnika določi na predlog agencije Ministrstvo za
finance.
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Šifra neposrednega ali posrednega uporabnika se upo-
rablja za enoznačno identificiranje uporabnika, kadar je s
posebnimi predpisi tako določeno.

Šifra ustanovitelja označena s:
1. številko 1 pomeni, da je ustanovitelj uporabnika

država in
2. številko 2 pomeni, da je ustanovitelj uporabnika

občina ali več občin.

8. člen
Posredni uporabniki, ki so določeni v tej odredbi in so v

letu 2000 izpolnjevali pogoje iz drugega odstavka 53. člena
zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), morajo
v letu 2002 vzpostaviti notranje revidiranje.

9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državne-
ga in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00).

10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-23/2000
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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OBČINE

DOL PRI LJUBLJANI

4807. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2002

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 56/98 in 61/99) in 20. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, odl. US, 45/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96, odl. US 44/98 – odl. US 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99, odl. US 70/00),
16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri
Ljubljani na 25. seji dne 28. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani

za leto 2002

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Ob-

čine Dol pri Ljubljani za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu:
proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
premoženjem in dolgovi.

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Dol
pri Ljubljani.

Splošni del proračuna zajema bilanco prihodkov in od-
hodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihod-
ki, ki obsegajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapital-
ske prihodke in transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki
obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske od-
hodke in investicijske transfere.

3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se dolo-

ča v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki proračuna 2002 v SIT
7 Prihodki in drugi prejemki 457,783.446
70 Davčni prihodki 370,331.726
700 Davki na dohodek in dobiček 233,217.282
703 Davki na premoženje 133,337.244
704 Domači davki na blago in storitev 3,777.200
71 Nedavčnl prihodkl 54,641.720
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 9,682.400
711 Takse in pristojbine 1,915.200
712 Denarne kazni 164.920
714 Drugi nedavčni prihodki 42,879.200
72 Kapitalski prihodki 20,150.000
720 Prodaja osnovnih sredstev 150.000
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja 20,000.000
74 Transferni prihodki 12,660.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 12,660.000

II. Odhodki proračuna 2002 v SIT
4 Skupaj odhodki 493,525.000
40 Tekoči odhodki 168,510.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 30,290.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4,841.000
402 Izdatki za blago in storitve 128,779.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 4,600.000
41 Tekoči transferi 164,315.000
410 Subvencije 11,500.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 52,550.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 22,915.000
413 Drugi tekoči domači transferi 77,350.000
42 Investicijski odhodki 137,200.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 137,200.000
43 Investicijski transferi 23,500.000
430 Investicijski transferi 23,500.000

III. Proračunski primanjkljaj 35,741.554

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih

deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremeba kapitalskih

deležev 0
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje 0
VIII. Odplačilo dolga 0
IX. Spremeba stanja sredstev na računu –35,741.554
X. Neto zadolževanje 35,741.554
XI. Neto financiranje 35,741.554

4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in

odhodkov se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko rezer-
vo Občine Dol pri Ljubljani ter 0,5% v splošno proračunsko
rezervacijo.

II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabni-

kom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom.

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svo-
jim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi
uporabi oziroma razpolaganju z njimi.

6. člen
Uporabniki so dolžni finančni službi Občine Dol pri Ljub-

ljani predložiti usklajene finančne načrte za leto 2002 s poroči-
lom in primerjalnimi podatki za preteklo leto v 30 dneh po
sprejemu tega odloka.

Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela
za leto 2003 in 2004 do 31. julija 2002.

7. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ozi-

roma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zma-
njša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega
odstavka odloča župan in o tem šestmesečno pisno poroča
občinskemu svetu.

8. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne

prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenese-
jo v splošno proračunsko rezervacijo.
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9. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna prora-

čunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov za financi-
ranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih prihodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo-
ča župan do višine 1,500.000 SIT na posamezen zahtevek,
preko te višine pa Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.

III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV

10. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače in prispevke,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za druge odhodke.

11. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabni-

kom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih delovnih
mest ter v skladu s sistemizacijo, koeficienti za določanje plač
za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo
za obračun plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno
obremenjenost in posebnimi predpise za posebne pogoje dela.

12. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom

dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo
in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade,
pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni upokojitvi.

13. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom pravilo-

ma dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki dva-
najstine.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo
za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem
delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča
delovanje uporabnikov.

14. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrže-

valna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega
razpisa in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se
uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz kate-
re je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na
podlagi javnega razpisa.

Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela
le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.

Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospo-
darja.

15. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi

obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvaja-
lec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.

16. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v

javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je
določeno v 10., 11. in 12. členu tega odloka v skladu s
kolektivno pogodbo in zakoni.

17. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihod-

ki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan
začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži
zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni
za posamezne namene.

Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med
posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odo-
brenih za leto 2002, vendar skupno največ v višini petkratne
vsote tekoče proračunske rezerve iz 4. člena odloka.

18. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini

kot je predvideno, se sredstva namenijo za izgradnjo in dokon-
čanje primarnega vodovoda Senožeti ter za prenovo občinske
upravne zgradbe. Župan odloči o vključitvi te obveznosti v
proračun in določitvi obsega izdatkov za ta namen v okviru
večjih pričakovanih prejemkov.

Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če
so posledica sprejetja novih odlokov in zakonov ter o obvezno-
stih za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna
ali drugih virov.

IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI

19. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v

premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o nabavi občinskega premoženja v vredno-

sti do 10% občinskega proračuna.

V. KONČNE DOLOČBE

20. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je

odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena
oseba.

Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakoni-
to porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.

Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev prora-
čuna odgovoren tudi vodja računovodstva Občine Dol pri Ljub-
ljani in vodja računovodstva pri uporabniku.

21. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih,

ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu
sprejem potrebnih ukrepov;

– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom
poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih
dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;

– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo
prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohra-
nitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za
financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januar-
ja 2002.

Št. 40502-2/01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.
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4808. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), VI. poglavja zakona o stavbnih zemljišč
(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št.
24/92 – odl. US) v povezavi s 56. členom zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), določb odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
72/98 in 101/00) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet
občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

(Uradni list RS, št. 72/98 in 101/00) se v 7. členu 1. točka
spremeni tako, da se glasi:

1. zazidano stavbno zemljišče, na katerem je zgrajen ob-
jekt, in sicer za:

a) stanovanjske površine in površine za počitniške name-
ne, v katere spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodni-
kov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih
prostorov (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti ipd.),
čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile ter čista
tlorisna površina drugih objektov na stavbnem zemljišču, ka-
mor spadajo: samostojno stoječe garaže, zidana gospodarska
poslopja in drugi objekti namenjeni izključno individualni rabi,

b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna površi-
na poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladi-
šča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.)

2. člen
V 13. členu odloka se spremeni četrti odstavek v celoti in

se glasi:
Plačila nadomestila so, na podlagi obrazložene zahteve,

oproščeni tudi občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč.
Pri oprostitvi plačila se upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa
zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 26/01), zaveza-
nec pa mora predložiti tudi pisno mnenje pristojnega Centra za
socialno delo.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2002. Ta odlok
se objavi tudi v Uradnem vestniku občine Dol pri Ljubljani.

Št. 42008-3/98-01
Dol pri Ljubljani, dne 25. novembra 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

4809. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 65/95, 73/95, 9/96, 14/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) in 10. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/98 in 101/00)
je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11.
2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto
2002 znaša 0,0969 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002. Sklep
se objavi tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.

Št. 42306-0012/01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

4810. Sklep o določitvi cene za 1 m3 porabljene pitne
vodo lokalnih vodovodov na območju Občine
Dol pri Ljubljani

Na podlagi 2. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS,
št. 63/99) in odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Dol pri Ljubljani (Uradni vestnik, št. 1/96) je Občinski svet
občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cene za 1 m3 porabljene pitne vodo

lokalnih vodovodov na območju Občine
Dol pri Ljubljani

1
Cena za 1 m3 porabljene pitne vode je 67,30 SIT od 1. 1.

2002. V ceni ni vračunan 8% DDV in predpisane takse za
obremenjevanje vode.

2
Obračun priključne moči znaša 1000 SIT na porabnika.

3
Cena za priključek na vodovodno omrežje 100.000 SIT.

4
Upravljalec vodovoda pobira vodarino za porabljeno vodo

mesečno po veljavnem ceniku.

5
Najemnino za porabljeno vodo oziroma pristojbino je upo-

rabnik dolžan plačati po položnici.

6
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se uporablja od

1. 1. 2002.

7
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35205-018/01
Dol pri Ljubljani, dne 27. novembra 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.
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KRŠKO

4811. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odločba – US RS,
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo) je Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 8. 11.
2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občine Krško za obdobje 1986–2000

in družbenega plana občine Krško
za obdobje 1986–1990

1. člen
odlok določa spremembe in dopolnitve dolgoročnega pla-

na občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94,
69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99 in
69/99) in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št.
38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97,
62/98, 8/99, 10/99 in 69/99), ki se nanašajo na: obvoznico
in most v Kostanjevici na Krki.

2. člen
Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartograf-

skem delu plana Občine Krško:
– zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavaro-

vanimi območji, TTK 1:25000, list št. 2
– zasnova prometnega omrežja, TTN Kostanjevica

1:5000, list št. 25
Dopolni se preglednica prostorsko izvedbenih načrtov

(PIN), tako da se:
v točki 7.3.1. Prostorski izvedbeni načrti (PIN), str. 762, v

tabeli pod skupino KS Kostanjevica besedilo pod Naziv PIN po
KS:

»LN obvoznica R 333«
nadomesti z besedilom:
»LN obvoznica in most v Kostanjevici na Krki (R2 -419)«
in doda:
»UN mestno jedro Kostanjevica« – sprememba in dopol-

nitev.

3. člen
V poglavju 3.3.1. Zasnova prometnega omrežja, str. 745,

ki govori:
»…Izbrana je severna varianta obvoznice. Na podlagi pro-

gramske zasnove, natečaja za izdelavo mostu in lokacijskega
načrta se bodo uskladila vsa podrobnejša vprašanja, povezana
s posegom v prostor. S sprejetjem nove trase obvoznice se
razveljavi rešitev, sprejeta v dolgoročnem planu Občine Krško
leta 1986.«

se doda:
»Po oceni strokovne komisije je bila izbrana trasa obvoz-

nice Bk (krajinska varianta) in most Bm (mestna varianta).«.
Lokacija je prikazana na karti Zasnova prometnega omre-

žja, TTN Kostanjevica 1:5000, list št. 25.

4. člen
Prostorske sestavine plana občine Krško se dopolnijo s

programskimi zasnovami za obvoznico in most v Kostanjevici
na Krki.

Programske zasnove podrobno opredeljujejo predviden
poseg in določajo:

Območje po parcelnih številkah in namenska raba površin
Območje urejanja zajema zemljišče s parcelnimi številkami:
K.o. Kostanjevica na Krki:
1740/1, 802/12, 802/18, 196/2*, 196/1*, 802/3,

823/3, 823/2, 817/4, 817/3, 817/5, 811/1, 811/3,
235/1*, 813/1, 1735, 814/1, 813/2, 843, 842, 841, 839,
840, 1782, 817/1, 825/1, 837, 838, 835/1, 835/2, 832,
831, 830, 828, 845/13, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7,
846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 1698/1, 1698/2, 1700/2,
199*, 1702/1, 1702/2, 1705, 1740/3, 1473/2, 1483/1,
1483/2, 206*, 1486, 1488/1, 1771, 1613/2, 1614,
1616/1, 1692, 1693, 1695, 1697, 1782.

Spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Krško
obsegajo območje med obstoječo regionalno cesto R2 -419
Šentjernej – Križaj od gostišča Žolnir severno od kostanjevi-
škega otoka in najboljšimi kmetijskimi zemljišči na ravnini ob
Krki, pa vse do same reke Krke, kjer se nadaljujejo kmetijske
površine na levem bregu, do križišča občinske ceste proti
Dobam.

Območje celotnega urejanja zavzema ca. 4,76 ha. Na-
menska raba površin na območju predvidene obvoznice in
mostu je območje najboljših kmetijskih zemljišč ter reka Krka.

Tehnični pogoji in omejitve
Nova cesta – obvoznica je asfaltne izvedbe, z dvema

voznima pasova, z obojestranskima kolesarskima stezama, ro-
bnima pasovoma ter bankinama. Širina ceste na nasipu je
11,10 m, most pa je širok 10,40 m.

Višinska niveleta ceste in mostne konstrukcije je določe-
na z višino stoletne vode ter predvidenim nadvišanjem (Q100+
30 cm = 152,2 m).

Prometna ureditev
V sklopu nove obvoznice sta predvideni dve novi krožni

križišči, in sicer zahodno pri Dobah na desnem bregu reke
Krke ter vzhodno v osi vstopa na kostanjeviški otok na levi
strani reke Krke.

Ob ureditvi predvidenih novih križišč je potrebno rekon-
struirati oziroma urediti vse priključne krake krožnih križišč.

Kolesarski stezi sta predvideni po obvoznici in mostu na
obeh straneh cestišča ter v obeh krožnih križiščih. Ob izteku
kolesarskih stez na obeh križiščih se kolesarski promet usmeri
na skupne prometne površine.

Pločnik se uredi le od vzhodnega krožnega križišča do
lesenega mostu. Prehodi za pešce morajo omogočiti varen
dostop pešcev od regionalne ceste do otoka.

Z izgradnjo obvoznice se prekine dve obstoječi poljski
poti in dovoz do kmetije, zato je potrebno urediti nadomestne
dovoze.

Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Za odvodnjavanje meteornih vod je potrebno urediti mete-

orno kanalizacijo, ki bo speljala meteorne vode v zadrževalni
bazen oziroma lovilec olj. Očiščene vode je nato možno spelja-
ti v okolje.

Zadrževalni bazen oziroma lovilec olj mora biti lociran
izven nivoja visokih voda reke Krke.

Na območju celotne trase obvoznice se v nasipu po po-
trebi zgradijo prepusti za odvodnjavanje zalednih depresij.

V sklopu obvoznice in mostu preko reke Krke je potrebno
zagotoviti prečkanje reke Krke s tlačnim vodom kanalizacije z
območja zaselka Dobe. Ta vod mora biti ustrezno dimenzioni-
ran glede na predviden razvoj okoliških naselij.

Zaradi izgradnje predvidenih krožnih križišč se prekinejo
nekateri obstoječi vodovodi. Da bi omogočili nemoteno oskrbo
z vodo, je potrebno izvesti ustrezne prestavitve oziroma rekon-
strukcije.
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Idejna rešitev mostu vsebuje rešitev prečkanja preko reke
Krke z vodovodom v mostni konstrukciji.

Predlagana je izvedba povezovalnega cevovoda na sever-
ni strani obvoznice.

Količina odpadkov se zaradi izgradnje obvoznice in mostu
ne bo povečala. Idejna rešitev predvidenega objekta mora
vsebovati tudi ustrezno ravnanje z odpadki. Za zbiranje in od-
voz mora poskrbeti upravljavec oziroma vzdrževalec ceste.

Energetsko omrežje
Zaradi izgradnje predvidenih krožnih križišč in obvoznice

se prekinejo nekateri obstoječi elektroenergetski vodi. Da bi
omogočili nemoteno oskrbo z električno energijo, je potrebno
izvesti ustrezne prestavitve oziroma rekonstrukcije in zaščite.

Za obvoznico, most, obe vozlišči in cesti v mestno jedro
je predvidena ureditev javne razsvetljave v kabelski kanalizaciji.

Obstoječi NN nadzemni vodi se po izvedeni rekonstrukciji
oziroma prestavitvi odstranijo.

Omrežje zvez
V zvezi s predvideno gradnjo je potrebna prestavitev in

zaščita nekaterih telekomunikacijskih vodov.
Na obvoznici in mostu se zgradi telefonsko kabelsko ka-

nalizacijo.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko obli-

kovanje
Vsi objekti in površine na obravnavanem območju morajo

biti arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo pro-
stora in celostno podobo v mestu Kostanjevica, ki velja za
kulturni spomenik in naravno znamenitost. Upoštevati se mora
poplavno koto vode, pri kateri ni potrebna gradnja nasipov v
nižinski poplavni ravnici.

Most se arhitektonsko oblikuje z likovno neizstopajočimi
elementi. Mostne podpore oziroma stebrišča bodo situativno raz-
porejeni tako, da se ohranjajo naravne brežine struge reke Krke.

Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter
značilnih kakovostnih

Območje lokacijskega načrta obvoznice z mostom sega v
širše in na delu tudi v ožje območje varovanja kulturne dediščine,
ki je varovano z odlokom o razglasitvi mesta Kostanjevice na Krki
za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 69/97).

Na ožjem območju spomenika velja varstveni režim, ki dolo-
ča varovanje kulturnih, zgodovinskih, estetskih in naravnih vre-
dnot, kar pomeni redno vzdrževanje dobro ohranjenih ter sanacijo
ogroženih ali propadajočih sestavin. Novi posegi morajo biti po-
drejeni ohranjanju, sanaciji in usklajeni z odlokom o ureditvenem
načrtu Mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95).

Vsi predvideni posegi morajo upoštevati smernice stro-
kovnih služb s področja varstva naravne in kulturne dediščine.

Usmeritve za obrambo in zaščito
Mostna konstrukcija in celotna trasa obvoznice morata

biti projektirani za potresno območje VIII. stopnje po MCS
lestvici.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-26/99-605
Krško, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

4812. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico in
most v Kostanjevici na Krki

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,

št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odločba – US RS,
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena
statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo) je Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 8. 11.
2001 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za obvoznico

in most v Kostanjevici na Krki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se odlok o Lokacijskem načrtu za obvoznico in

most v Kostanjevici na Krki (v nadaljnjem besedilu: LN), ki ga je
izdelal Savaprojekt Krško, pod številko LN 186/98.

2. člen
LN vsebuje tekstualni in grafični del:
A) Tekstualni del
– Uvod
– Veljavna urbanistična dokumentacija
– Obstoječe razmere in pogoji
– Opis prostora
– Prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odlo-

čitev
– Prikazi posameznih področij
– Načrt parcel
– Tehnični elementi za zakoličbo trase obvoznice in mo-

stu
– Ocena stroškov
– Etape izvajanja LN
– Odstopanje od določil LN
– Pogoji in soglasja pristojnih organov, organizacij in skup-

nosti
B) Odlok
C) Grafične priloge
– Izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana občine Kr-

ško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Kr-
ško za obdobje 1986–1990

– Zasnova namenske rabe z varovanimi
in zavarovanimi območji  M 1: 5000

– Katastrski načrt M 1: 2880
– Pregledna situacija M 1: 5000
– Geodetska podloga M 1: 500
– Ureditvena situacija M 1: 1000
– Načrt gradbenih parcel M 1: 1000
– Zbirna situacija komunalne

in energetske infrastrukture M 1: 1000
– Situacija prometne ureditve M 1: 1000
– Vzdolžni prerezi M 1: 1000/100
– Karakteristični prečni profili M 1: 100/50

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Območje urejanja zavzema predel oziroma koridor med

obstoječo regionalno cesto R2 – 419 Šentjernej – Križaj na
levem bregu reke Krke, podrobneje od gostišča Žolnir, sever-
no od kostanjeviškega otoka in kmetijskih površin na ravnini ob
reki Krki, pa vse do same reke Krke, kjer se nadaljujejo kmetij-
ske površine na levem bregu in do križišča občinske ceste
proti Dobam.

Meja območja LN oziroma celotnega posega znaša (ob-
voznica skupaj z mostom) ca. 4.76 ha.
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Območje omejujejo naslednje parcelne številke:
K.o. Kostanjevica na Krki:
1740/1, 802/12, 802/18, 196/2*, 196/1*, 802/3,

823/3, 823/2, 817/4, 817/3, 817/5, 811/1, 811/3,
235/1*, 813/1, 1735, 814/1, 813/2, 843, 842, 841, 839,
840, 1782, 817/1, 825/1, 837, 838, 835/1, 835/2, 832,
831, 830, 828, 845/13, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7,
846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 1698/1, 1698/2, 1700/2,
199*, 1702/1, 1702/2, 1705, 1740/3, 1473/2, 1483/1,
1483/2, 206*, 1486, 1488/1, 1771, 1613/2, 1614,
1616/1, 1692, 1693, 1695, 1697, 1782.

opomba: *- stavbna parcela
Poseg se bo izvajal na naslednjih parcelnih številkah:
K.o. Kostanjevica na Krki:
1740/1, 802/12, 802/18, 196/2*, 196/1*, 802/3,

823/3, 823/2, 817/4, 817/3, 817/5, 811/1, 811/3,
235/1*, 813/1, 1735, 814/1, 813/2, 843, 842, 841, 839,
840, 1782, 817/1, 825/1, 837, 838, 835/1, 835/2, 832,
831, 830, 828, 845/13, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7,
846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 1698/1, 1698/2, 1700/2,
199*, 1702/1, 1702/2, 1705, 1740/3, 1473/2, 1483/1,
1483/2, 206*, 1486, 1488/1, 1771, 1613/2, 1614,
1616/1, 1692, 1693, 1695, 1697, 1782.

opomba: *- stavbna parcela

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO,
GRADITVE TER DRUGE POSEGE V PROSTOR

4. člen
Na območju LN je dopustna naslednja izraba prostora:
– izgradnja obvoznice z dvema krožnima križiščema in

mostom čez reko Krko ter rekonstrukcija priključnih krakov,
– komunalni, energetski (kot npr. plin in podobno) in tele-

komunikacijski koridorji ter ostali infrastrukturni objekti in na-
prave,

– hortikulturna ureditev, zatravitev brežin in ureditev osta-
lih nepozidanih površin,

– rekonstrukcije, sanacije,
– tekoča vzdrževalna dela,
– dostop do območja ob reki Krki in kmetijskih površin,

nadomestni dovoz do kmetije Škrjanc.

IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA

5. člen
Trasa obvoznice in mostu poteka v »S« krivini severno od

otoka Kostanjevica na Krki. Obvoznica poteka z izvedbo dveh
krožnih križišč in premostitvijo reke Krke.

Vzdolžni profil raste od vzhoda proti zahodu nove trase.
Višinska niveleta je pogojena s stoletno vodo, ki znaša 151.90
m in 0.30 m varnostne višine (Q100 + 30 cm = 152.20 m).

Skupna dolžina obvoznice z mostom znaša ca. 550 m, s
priključnimi kraki pa ca. 1470 m.

Nova cesta prevzema funkcijo regionalne ceste II. reda.
Ureditveno območje zajema izgradnjo obvoznice z dvema krož-
nima križiščema in mostom čez reko Krko z vsemi spremljajoči-
mi objekti.

Promet bo potekal ločeno za motorna vozila in kolesarski
promet, na delu je predviden tudi pločnik za pešce. Nova cesta
se opremi z vso potrebno horizontalno in vertikalno signaliza-
cijo.

6. člen
Tehnični elementi
Nova cesta – obvoznica je asfaltne izvedbe in je iz dveh

voznih pasov (2 x 3 m), robnih pasov (2 x 0.30 m), obojestran-
skih kolesarskih stez (2 x 1.75 m) ter bankin (2 x 0.50 m).
Vozna pasova sta v istem nivoju in ju loči le srednja črta,

medtem ko je kolesarska steza višinsko ločena z robnikom.
Širina ceste na nasipu je 11.10 m.

Ob cesti na južni strani na levem bregu reke se uredi
razgledno nišo.

Most je armirano betonske prednapete konstrukcije z
asfaltnim voziščem in obojestranskima kolesarskima stezama.

Objekt je temeljen na uvrtanih pilotih, ki so vpeti v nosilna
temeljna tla.

Širina mostu je 10.40 m. Pri tem je širina voznih pasov
(skupno z robnima pasovoma) 2 x 3.30 m, obojestranskih
kolesarskih stez 2 x 1.50 m in robnih vencev 2 x 0.40 m.
Dolžina mostu znaša 176 m.

7. člen
Križišča in priključki
Predvidita se dve novi krožni križišči, in sicer zahodno pri

Dobah na desni strani reke Krke ter vzhodno v osi vstopa na
kostanjeviški otok na levi strani reke Krke. Zaradi križanja ve-
čjega števila cest, umirjanja prometa ter oblikovno ugodnejše
rešitve, se predlaga izvedba manjšega krožnega križišča, z
notranjim radijem 9 m in zunanjim radijem 16 m.

Na desnem bregu se izvede rekonstrukcijo obstoječega
trikrakega križišča v štirikrako krožno križišče, v katerem se
povezujejo obvoznica (R2 – 419), njeno nadaljevanje proti
severu, občinska cesta proti Dobam in zbirna mestna cesta na
otok.

Na levem bregu v osi vstopa na kostanjeviški otok se
izvede novo štirikrako krožno križišče, kjer se povezuje obvoz-
nica (R2 – 419), njeno nadaljevanje proti vzhodu, R3 – 672
Impoljca – Zavratec – Smednik – Kostanjevica in občinska
cesta za na otok. V tem križišču je tudi priključek nadomestne-
ga dovoza do kmetije Škrjanc.

8. člen
Kolesarski stezi
Kolesarski stezi sta predvideni po obvoznici in mostu na

obeh straneh cestišča ter v obeh krožnih križiščih. Ob izteku
kolesarskih stez na obeh križiščih se kolesarski promet usmeri
na skupne prometne površine. Stezi sta asfaltirani, na mostu
pa betonirani.

9. člen
Peš promet
Peš promet se bo odvijal na odseku med vzhodnim krož-

nim križiščem in lesenim mostom pri vstopu v Kostanjevico in
med vzhodnim krožnim križiščem, po levi strani v smeri proti
gostišču Žolnir s priključitvijo na obstoječi pločnik, po enos-
transkem pločniku ob vozišču. Pri tem bosta kolesarska steza
in pločnik za pešce višinsko enaka in od vozišča ločena z
robnikom.

Dostopi, robniki za prečkanje cest ipd. morajo biti brez
arhitektonskih ovir in v skladu s pravilnikom o zahtevah za
projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št.
92/99).

10. člen
Tangiranje obstoječih objektov in površin
Z izgradnjo obvoznice se prekineta dve obstoječi poljski

poti (k.o. Kostanjevica: parc. št. 846/2 in 845/13) ter dovoz
do kmetije Škrjanc. Slednji se uredi iz vzhodnega krožnega
križišča.

Kmetijske površine južnega območja obvoznice med re-
ko Krko, vzhodnim križiščem in obvoznico, se bodo napajale z
obstoječima poljskima potema.

Kmetijske površine severnega območja od nove obvozni-
ce na levem bregu reke Krke se bodo napajale delno po
obstoječi poljski poti, delno pa po novi dovozni poti tik ob
severnem robu nove obvoznice. Z rekonstruirane trase občin-
ske ceste v jedro Kostanjevice, neposredno pred lesenim mo-
stom s severne strani, se uredi dostop do območja ob reki Krki
in kmetijskih površin.
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11. člen
Organizacija prometa v Kostanjevici na Krki
Po končani izgradnji obvoznice in mostu bo potrebno

izvesti omejitve prometa na otok. Ves tranzitni in ciljno – izvorni
promet do lokacij na desnem in levem bregu, se bo odvijal po
obvoznici in mostu ter sedanji regionalni cesti.

Promet na otoku bo omejen na osebni promet in dostavo
ter avtobuse rednih linij in turistične avtobuse. Ves tranzitni
težki tovorni promet (tovorna vozila nad 5t skupne teže), bo
prepovedan. Napajanje otoka bo z obvoznice preko obstoječih
lesenih mostov. Promet na otoku se spelje dvosmerno z obeh
mostov in krožno – enosmerno na samem otoku (kot je obsto-
ječ).

V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

12. člen
Meteorne vode
Predvideno je, da se na desnem bregu zgradi meteorno

kanalizacijo z lovilcem olj, ki mora biti lociran izven nivoja viso-
kih voda reke Krke.

Na levem bregu je predvidena izgradnja meteorne kanali-
zacije z zaprtim zadrževalnikom visokih voda in lovilcem olj, ki
se zgradi na trasi obstoječe regionalne ceste (del ceste, ki se
opusti), in sicer na višini nad koto poplavnih voda. Iz tega
objekta je predviden meteorni kanal z izpustom v reko Krko. V
strugi reke Krke se uredi iztočna glava tako, da je omogočen
normalen odtok meteornih voda (tlačni cevovod).

Na mostu je kanalizacija predvidena v mostni konstrukciji,
naprej pa poteka v cestnem nasipu.

Odvodnjavanje priključnih cest pri krožnih križiščih se
izvede z asfaltnimi muldami in zemeljskimi jarki.

13. člen
Odpadne vode
Na območju LN se zgradi primarni vod fekalne kanalizaci-

je za potrebe odvajanja odpadnih voda z ostalih območij –
Prekopa, Dobe (z desnega na levi breg reke Krke). Primarni
kolektor se zgradi iz PVC cevi ∅250 mm, odpadne vode bodo
odtekale gravitacijsko. Trasa kanala poteka preko zahodnega
križišča in prečka reko Krko skrito v mostni konstrukciji (sever-
na stran). Na koncu mostu cevovod prečka cesto in preide v
zemeljski nasip cestnega telesa in dalje poteka vzporedno s
predvideno meteorno cestno kanalizacijo. Vzhodno od zadrže-
valnika visokih voda se zunaj območja LN priključi na predvide-
ni mestni kanalizacijski kolektor.

14. člen
Zaledne vode
Na območju celotne trase obvoznice se v nasipu po po-

trebi zgradijo prepusti za odvodnjavanje zalednih depresij.

15. člen
Vodovod
Izvede se prestavitev vodovoda, ki napaja industrijsko –

obrtno cono in vodovoda, ki napaja naselje Malence ter stano-
vanjske objekte v obrtni coni. Hkrati z rekonstrukcijo primarne-
ga cevovoda se rekonstruirajo – prevežejo priključni vodovodi.

Na delu trase ceste Kostanjevica – Šentjernej – odcep za
Dobe predvidena obvoznica in most prečkata obstoječi vodo-
vod Kostanjevica – Prekopa. Prestavitev se izvede s cevovo-
dom ∅200 mm.

Obstoječi cevovodi, ki jih je potrebno rekonstruirati oziro-
ma prestaviti, se po končanih delih odstranijo.

Na območju lokacijskega načrta se zgradi nov povezoval-
ni cevovod ∅200 mm na severni strani obvoznice. Na odseku
trase po mostu bo cevovod skrit v mostni konstrukciji.

Za vse tangirane vodovode se po zaključku del izvede
zadovoljivo dezinfekcijo (klorni šok).

16. člen
Odpadki
Zaradi izgradnje obvoznice in mostu se količina odpadkov

na tem območju ne bo povečala. Ureditev hodnikov za pešce
in razgledne niše pa mora vsebovati tudi koše za odpadke. Za
zbiranje in odvoz odpadkov mora poskrbeti upravljavec oziro-
ma vzdrževalec ceste.

17. člen
Energetska infrastruktura
Na območju vzhodnega krožnega križišča je v teku grad-

nja kabelske kanalizacije (tj. od obstoječe TP do reke Krke),
ki jo potrebno na mestu križanja s predvideno obvoznico
zaščititi.

V območju zahodnega križišča se prestavi NN zračni vod.
Prestavitev se izvede s kablovodom. Obstoječ NN vod se de-
montira.

Na območju LN je predvidena javna razsvetljava v kabel-
ski kanalizaciji, in sicer ob cesti do območja pri gostišču Žolnir
ter proti mestnemu jedru, na mostu pa v mostni konstrukciji
oziroma v konstrukciji mostne ograje.

Trasa plinovoda prečka traso rekonstrukcije ceste R2 –
419 ter dovoz do kmetije. Plinovod se pod prometnico položi v
zaščitne cevi na globini najmanj 1,35 m.

18. člen
Omrežje zvez
Nadzemni telefonski vod, ki poteka vzporedno z reko

Krko po desnem bregu, se na odseku pri prečkanju z mostom
preko Krke opusti. Njegovo funkcijo je že prevzel optični kablo-
vod Ljubljana – Novo mesto – Krško – Zagreb, ki ga je potreb-
no na določenih mestih ustrezno zaščititi.

Na območju krožnega križišča desni breg in rekonstrukci-
je priključnega kraka ceste proti Šentjerneju ter proti Dobam je
potrebno traso dveh telefonskih kablov prestaviti. Tudi na ob-
močju krožnega križišča levi breg je potrebno traso telefonske-
ga kabla prestaviti.

Obstoječe trase se po prestavitvi opusti.
Na levem bregu je potrebno zaščititi obstoječ telefonski

kabel, kjer je predvidena ureditev zadrževalnika visokih voda.
V sklopu obvoznice in mostu se zgradi dvocevno telefon-

sko kabelsko kanalizacijo. Trasa poteka na območju od krož-
nega križišča zahod do krožnega križišča vzhod in ob cesti do
območja pri Žolnirju.

VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

19. člen
Vsi objekti na obravnavanem območju morajo biti arhitek-

turno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo prostora, ki
velja za kulturni spomenik in naravno znamenitost. Na celot-
nem območju lokacijskega načrta se s krajinsko ureditvenim
načrtom predvidi zatravitev in hortikulturna ureditev. Predvide-
ne tlakovane površine naj bodo oblikovno usklajene v smislu
celostne podobe oziroma obstoječe ureditve v mestu Kosta-
njevica.

Potrebno je upoštevati poplavno koto vode, pri kateri ne
bi bila potrebna gradnja nasipov v nižinski poplavni ravnici.

Most se arhitektonsko oblikuje z likovno neizstopajočimi
elementi. Mostne podpore oziroma stebrišča pa se situativno
razporedi tako, da se ohranjajo naravne brežine struge reke
Krke.

20. člen
Princip oblikovanja mostnega objekta
Most se oblikuje kot AB konstrukcija na sedmih razponih.

Vmesne podpore so oblikovane tako, da dajejo objektu znači-
len videz in ritem nekdanjih lesenih konstrukcij mostov.
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Ograje so transparentne, s kovinskimi stojkami, privitimi v
betonski venec objekta. Zaključuje se s široko ograjno polico.
Pod njo se nahajajo luči, ki diskretno osvetljujejo objekt, ne da
bi pri tem rušile ambientalno kvaliteto nočne slike Kostanjevi-
ce. Obenem svetloba z obeh strani markira linijo vozišča. Ob-
delava površine betona pri kolesarskih stezah je predvidena v
vzorcu ladijskega poda.

21. člen
Oblikovanje krožnih križišč
Velikost je projektirana v skladu s pričakovanimi prometni-

mi obremenitvami oziroma primerno ruralnemu prostoru. V sre-
dinskem otoku krožnega križišča se predvidi hortikulturno ure-
ditev ter možnost postavitve skulpture (forma viva) tako, da je
zagotovljena ustrezna preglednost in vidljivost prometne signa-
lizacije v krožnem križišču.

22. člen
Ureditev brežin
Brežine se arhitektonsko oblikujejo tako, da se prilagodi-

jo obstoječemu reliefu oziroma naklonom okoliških gričev, na-
to se humuzirajo in zatravijo.

VII. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN DRUGI
POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV GLEDE

VAROVANJA OKOLJA

23. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni evidentirana posamezna

naravna ali kulturna dediščina, razen celotnega območja, ki
velja za naravno znamenitost in je predlagana za naravni spo-
menik in sodi med objekte naravne dediščine predlagane za
razglasitev v drugi fazi razglašanja do leta 2000.

Območje LN obvoznice z mostom sega v širše in na delu
tudi v ožje območje varovanja kulturne dediščine, ki je varova-
no z odlokom o razglasitvi mesta Kostanjevice na Krki za kultur-
ni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS, št. 69/97).

Okolica urbanističnega spomenika je opredeljena kot šir-
še območje spomenika z namenom, da se ohrani ambientalno
ravnotežje mestnega jedra Kostanjevica na Krki in je sestavni
del bodočega krajinskega parka.

Za vsak nameravan poseg v ožje in širše območje spome-
nika je potrebno pridobiti soglasja pristojne službe za varstvo
naravne in kulturne dediščine.

24. člen
Varovanje plodne zemlje
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površi-

ne in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem kmetij-
skih površin. Pri pripravi terena bo nastala določena količina
odvečne prsti in odpadne jalovine. Vse izkopane plasti tal je
potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri od-
stranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi
pri rekultivaciji kmetijskih površin in končni ureditvi obcestnega
prostora.

25. člen
Potresna varnost
Mostna konstrukcija in celotna trasa obvoznice morata

biti projektirani za potresno območje VIII. stopnje po MCS
lestvici.

26. člen
Podtalnica
Območje Kostanjevice je oskrbovano s pitno vodo preko

javnega vodovoda, ki se napaja iz izvirov na Gorjancih, podtal-
nica v območju reke Krke pa ni planirana za vodooskrbo.

Obvoznica z mostom nima vpliva na vodne izvire oziroma
poteka izven varstvenih pasov vodnih virov za vodooskrbo.

27. člen
Vodotoki
V času gradnje je treba zagotoviti ukrepe za preprečeva-

nje onesnaževanja vode s strupenimi snovmi.
Vplivi prometa na onesnaženost vodotoka ne bodo bistve-

no spremenjeni od sedanjih. Povečalo pa se bo onesnaževa-
nje zaradi soljenja. Zaradi prometne varnosti in možnosti te-
hničnih ureditev, se zmanjša nevarnost izlitja nevarnih snovi
zaradi prometnih nesreč.

Meteorno vodo s ceste in mostu se naj kontrolirano zbere
in po kanalizaciji spelje v cestno kanalizacijo preko usedalnikov
in lovilcev olj. Na ta sistem ne sme biti priključen noben iztok
sanitarno-fekalnih ali tehnoloških voda.

Izvajanje gradbenih del v vodi mora biti načrtovano za
obdobje pred ali po drstni dobi rib, ki živijo v na tem predelu
reke Krke, zato se ne izvajajo od meseca marca do konca
julija. Ribiška družina Kostanjevica je v pogojih imenovala kon-
taktno osebo za nadzor in potrebno koordinacijo pri izvajanju
zaščitnih ukrepov za ribe v času gradnje.

28. člen
Hrup
Obvoznica z mostom bo potekala po pretežno neposelje-

nem območju, približala se bo stanovanjskemu naselju Dobe in
stanovanjskim objektom ob Krški cesti.

Za to območje veljajo maksimalno dovoljene ekvivalentne
ravni hrupa 60 dBA podnevi in 50 dBA ponoči.

V času gradnje bodo glavni viri emisij hrupa delovni stroji
in transport gradbenega materiala. Emisije ne smejo presegati
dovoljenih mejnih ravni hrupa. Protihrupni ukrepi v času grad-
nje obvoznice in mostu niso predvideni.

V času obratovanja obvoznice in mostu mejne ravni za nov
vir hrupa v dnevnem in nočnem času na območju naselja Dobe
in naselja ob Krški cesti ne bodo presežene pri nobenem
stanovanjskem objektu.

29. člen
Zrak
V času gradnje se bo na območju ob gradbišču povečala

onesnaženost zraka s prašnimi delci, zato bo potrebno v celot-
ni dolžini trase izvajati ukrepe za preprečevanje prašenja.

V času obratovanja bo onesnaženost zraka zaradi emisij
prometa majhna. Mejne koncentracije ne bodo presežene.

Nova obvoznica z mostom ne predstavlja povečanja pro-
meta na območju Kostanjevice in s tem obdobnih prekomernih
emisij onesnaževanja ozračja.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

30. člen
Poleg določb tega odloka, morajo investitorji in izvajalci

posegov v prostor pri izvajanju posegov na območju LN:
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce

energetskih, komunalnih, telekomunikacijskih in plinovodnih
vodov in naprav ter skupno z njimi zakoličiti tangirane podzem-
ne vode,

– upoštevati pogoje upravljavcev prometne in komunalno-
energetske infrastrukture,

– zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v
času gradnje,

– zagotoviti dostope do zemljišč v času obratovanja ob-
voznice in mostu,

– zagotoviti nemoten dostop do vadišča ob reki Krki za
potrebe obrambe,

– racionalno urediti gradbišče,
– zagotoviti nemoten in varen promet v času gradnje.
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec

posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine Kr-
ško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim mate-
rialom, ki bo nastal pri izkopu.
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IX. ETAPE V IZVAJANJU

31. člen
Načrtovani posegi se bodo izvajali etapno:
– prva etapa je gradnja mostu;
– druga etapa je gradnja obvoznice od krožnega križišča

do mostu na zahodni strani in od mostu do krožnega križišča
na vzhodni strani;

– tretja etapa je rekonstrukcija regionalne ceste v obmo-
čju krožnega križišča z navezavo na obstoječe vozišče regio-
nalne ceste;

– prestavitve komunalnih vodov potekajo v sklopu posa-
meznih etap;

– po končanju gradbenih del se sanirajo začasne površi-
ne deponij materiala ter  zatravijo oziroma zasadijo brežine
cestnega telesa in preostale površine.

32. člen
Ureditev gradbišča
Gradbišče mora obsegati čim manjše površine in zagoto-

viti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem prvega območja
kmetijskih površin. Pri pripravi terena bo nastala določena koli-
čina odvečne prsti in odpadne jalovine. Vse izkopane plasti tal
je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pred
poseganjem v kmetijske površine se odstrani prst.

Pri rekonstrukciji priključnih krakov krožnih križišč se pred-
vidi cestne zapore oziroma se uredi obvoz. Gradbišče je po-
trebno označiti z ustrezno prometno signalizacijo.

Ob reki Krki je potrebno predvideti ustrezno fizično
zaščito.

X. TOLERANCE

33. člen
Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja od tehničnih

rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadalj-
njem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geo-
morfoloških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega vidika, prometno-tehničnega, eko-
nomskega in okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Potek komunalne infrastrukture, ki ni predvidena v obmo-
čju LN, je možna le ob vznožju nasipa na gorvodni strani.

Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odsto-
panja zadevajo.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Odlok o LN je stalno na vpogled pri pristojnem občin-

skem organu za urejanje prostora Občine Krško, v Krajevni
skupnosti Kostanjevica in na Upravni enoti Krško.

35. člen
Izvajanje odloka o LN nadzorujejo pristojne inšpekcijske

službe in komunalni nadzornik Občine Krško.

36. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-4/96
Krško, dne 8. novembra 2001.

Župan
občine Krško

Franc Bogovič l. r.

4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselji in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96
odločba – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in
70/00) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine
Krško na 27. seji dne 8. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o uredi-

tvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št.
12/95).

2. člen
V 3. členu odloka se na koncu odstavka pika briše in

doda nove parcelne številke, ki so:
»813/1, 814/1, 817/3, 808/8, 811/2, 236/1, 811/3,

811/1, 802/18, 196/2, 196/1, 802/3, 823/3, 817/4 in
817/1.«.

3. člen
V 6. členu odloka se tretji odstavek črta in nadomesti z

vsebino, ki glasi:
»- gradnja prometnih, komunalno-energetskih (vodovod,

kanalizacija, odpadki, električno omrežje, plinovod in podob-
no) in telekomunikacijskih objektov in naprav;«.

4. člen
V 14. členu odloka se za četrtim odstavkom doda nov peti

odstavek, ki glasi:
» Pri obnovi fasad se upošteva projekt fasad mesta Kosta-

njevice na Krki, ki ga je izdelal Elite d.o.o. Krško, št. projekta
E-056, april 2001.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-7/01-503
Krško, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

4814. Pravilnik o financiranju športa v Občini Ravne na
Koroškem

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) določil Nacionalne-
ga programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00 in 31-3/00) ter 16. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 21. redni seji 25. 10. 2001 sprejel
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P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Ravne na Koroškem

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih

Občina Ravne na Koroškem na osnovi določil zakona o športu
in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji zagotav-
lja v vsakoletnem proračunu.

S tem pravilnikom Občinski svet občine Ravne na Koro-
škem določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini
Ravne na Koroškem ter opredeljuje ostala sredstva za šport v
občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu. Proračunska
sredstva se razporejajo za naslednje namene:

1. Nacionalni program športa
1.1 Zveza športnih društev Ravne na Koroškem
1.1.1 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj

obveznega izobraževalnega sistema
1.1.1.1 Interesna športna vzgoja otrok, mladine in štu-

dentov
1.1.1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi

potrebami
1.1.1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v

kakovostni in vrhunski šport
1.1.2 Športna rekreacija
1.1.3 Kakovostni šport
1.1.4 Vrhunski šport
1.1.5 Šport invalidov
1.1.6 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje

strokovnih kadrov v športu
1.1.7 Znanstvenoraziskovalna dejavnost
1.1.8 Založniška dejavnost
1.1.9 Velike mednarodne, državne, medobčinske in ob-

činske športne prireditve
1.1.10 Informacijski sistem na področju športa
1.1.11 Prireditve in akcije, ki imajo športno-rekreativni

značaj in množičnost
1.1.12 Delovanje društev in Zveze športnih društev na

ravni lokalne skupnosti
1.1.13 Ostale naloge
2. Športni zavod
2.0 Osebni dohodki zaposlenih
2.1 Materialni stroški delovanja zavoda
2.2 Stroški izvajanja programov javnih del
2.3 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
2.4 Druge naloge v skladu s sklepi občinskega sveta
3.0 Investicije v športne objekte
4.0 Ostale naloge

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci

in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– imajo osnovne materialne, kadrovske in organizacijske

pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu (razen zavodov na

področju vzgoje in izobraževanja) in plačani članarini.

3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-

računa lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo na-
slednji izvajalci športnih programov:

– športna društva;
– Zveza športnih društev, ki jo ustanovijo športna društva

s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organi-
zacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa;

– zavodi na področju vzgoje in izobraževanja;
– Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi

pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa.

4. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim pro-

gramom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na
javnem razpisu.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi
programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posa-
meznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravilnika,
kandidirajo na razpisu le enkrat.

Zveza športnih društev lahko za sredstva za športne pro-
grame kandidira le z lastnimi športnimi programi.

III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI

5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Ravne na Koro-

škem se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z
naslednjimi vsebinami:

1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se pro-
stovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalne-
ga programa;

2. športna rekreacija;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov;
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu;
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost;
8. založniška dejavnost;
9. velike mednarodne, državne, medobčinske in občin-

ske športne prireditve;
10. informacijski sistem na področju športa;
11. delovanje društev in Zveze športnih društev na ravni

lokalne skupnosti.

6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena izvajalci lahko kandidi-

rajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se pro-

stovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalne-
ga programa:

– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva

do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi “Zlati sonček”, “Naučimo se plavati”, “Ciciban plani-
nec” in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih
programov za predšolske otroke z namenom optimalnega raz-
voja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj
in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja ose-
bnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gra-
divo, strokovni kader, za 60 ur najemnina objekta za skupino z
največ 20 otroki.

– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost

otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v
športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo pro-
grami “Zlati sonček”, “Krpan”, “Naučimo se plavati” in drugi
80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok
in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propa-
gandno gradivo, organizacijo in izpeljavo občinskih prvenstev,
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupno
z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ
20 otroki in najemnina objekta.
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– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport

V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali
vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati
prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo
programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v
dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim
komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so
lahko razdeljeni v tri stopnje: a) cicibani, cicibanke; b) mlajši
dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne
skupnosti se lahko financira: najemnina objekta, strokovni ka-
der, materialni stroški programa, meritve in spremljanje trenira-
nosti, nezgodno zavarovanje.

– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader

za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in
najemnina objekta.

– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od

15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne
programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotav-
ljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativ-
nih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodlji-
vih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tek-
movalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20
mladimi in najemnina objekta.

– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več
stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne
zvrsti: 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinan-
cira: najemnina objekta in strokovni kader.

– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. s

posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne
skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj
in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjklja-
jev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni pro-
gram na skupino z največ 10 mladimi in najemnina objekta.

– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmo-

vanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih
športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in uni-
verziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za 80-urne pro-
grame na skupino z največ 20 študenti, najemnina objekta, 7
dni realiziranih priprav za univerziado po merilih MŠŠ in udele-
žba na univerziadi.

2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni pro-

grami vadbe na skupino za največ 20 članov, v različnih špor-
tnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno
in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se
lahko sofinancira tudi strokovni kader.

3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, re-

gistriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organiza-
cijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunske-
ga športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so
pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov
gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih
zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se
sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.

4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status medna-

rodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokal-
ne skupnosti se lahko sofinancira:

– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah
največ 1200 ur programa;

– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.

5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih spo-

sobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tek-
movanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na
ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino
z največ 10. invalidi, sofinancira pa se najemnina objekta in
strokovni kader.

6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v športu

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inšti-
tuta za šport OKS-ZŠZ ter štipendiranje strokovnih kadrov.

7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s po-

dročja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ
lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki
jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te razi-
skave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prak-
so oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih finan-
cerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.

8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja

strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.

9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občin-
ske športne prireditve

Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu,
medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeše-
vanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocij-
ski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih
športnih tekmovanj.

10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organizi-

ranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih
programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na
ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izde-
lave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup
tehnologije.

11. Delovanje Zveze športnih društev na ravni lokalne
skupnosti

Zagotavljajo se sredstva za osnovne materialne stroške
delovanja Zveze športnih društev Ravne na Koroškem.

IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME

a) javni razpis

7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga izvede

župan Občine Ravne na Koroškem oziroma ga po pooblastilu
župana izvede Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ravne
na Koroškem, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih
programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o
potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.

Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru oziro-
ma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisna
dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne
vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6. členu tega
pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbira-
nje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.

Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem
javnem mediju na območju Občine Ravne na Koroškem in na
sedežu Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. Razpisna
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dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandida-
tom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave. Izvajalec
javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem
potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov foto-
kopiranja dokumentacije.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le pro-
grami izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z
razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega
izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni
po roku za oddajo prijave.

b) strokovna komisija

8. člen
Župan pred objavo razpisa določi petčlansko strokovno

komisijo. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave, en
član občinskega sveta, en član sveta Športnega zavoda in dva
predstavnika športnih društev, pri čemer lahko upošteva poda-
ne predloge posameznih izvajalcev športnih programov. Župan
izmed članov komisije predlaga predsednika.

Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena

tega pravilnika;
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z

določili tega pravilnika;
– priprava poročil županu, ostalim organom in strokovnim

službam Občine Ravne na Koroškem;
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili

14. člena tega pravilnika;
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe me-

ril za vrednotenje športnih programov;
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne in strokovne naloge za strokovno komisijo

opravlja Zveza športnih društev Ravne na Koroškem in Športni
zavod.

Strokovna komisija v skladu z merili in kriteriji, določenimi
v razpisu, zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno
točkuje in pripravi predlog razdelitve sredstev za Odbor za
kulturo in šport. Odbor za kulturo in šport županu Občine
Ravne na Koroškem poda poročilo o potrebnih sredstvih za
sofinanciranje športnih programov v Občini Ravne na Koro-
škem za prihodnje proračunsko obdobje. Župan podano poro-
čilo objavi na sedežu Športnega zavoda Ravne na Koroškem in
Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. Kandidati na jav-
nem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podano
poročilo. Župan poročilo, skupaj s podanimi pripombami, upoš-
teva pri pripravi predloga proračuna za prihodnje proračunsko
leto.

Komisija do konca proračunskega obdobja spremlja izva-
janje programov in analizira poročila izvajalcev ter podaja pre-
dloge ukrepov, vse v skladu s 14. členom tega pravilnika.

V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

9. člen
Komisija kot osnovno za točkovanje upošteva merila v

obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku. Izvaja-
lec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine
programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje
stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Izvajalci
športnih programov v Občini Ravne na Koroškem lahko komisi-
ji in odboru predlagajo spremembo meril.

Komisija pri izdelavi predlogov za spremembo meril za
točkovanje športnih programov prednostno upošteva tiste pa-
noge, ki so pomembne za lokalno skupnost in predstavljajo
tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti. Prednostne
panoge določi Zveza športnih društev na vsakoletni skupščini
zveze.

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na
skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta

potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje na-
cionalnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem za
vsako proračunsko obdobje posebej.

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

10. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov iz-

haja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri
skupine:

1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih šport-

niki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne pa-
nožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športni-

ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panož-
nih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.

3. skupina
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina:
Izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobi-

vajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost dosežkov
športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti športa v
Občini Ravne na Koroškem.

V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost špor-
tne panoge upoštevani:

– število članov s plačano članarino;
– število registriranih tekmovalcev;
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva na obmo-

čju Občine Ravne na Koroškem.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov;
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih;
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa

športa so:
– obseg programa;
– velikost vadbene skupine;
– vrednost ure strokovnega kadra;
– vrednost ure najema športnega objekta;
– materialni stroški za izpeljavo programov;
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega

programa športa v Republiki Sloveniji.

VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN
FINANCIRANJA

11. člen
Občina Ravne na Koroškem v vsakoletnem proračunu

zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa;
2. delovanje Športnega zavoda in izvajanje ostalih nalog

na področju športa;
3. športne objekte;
4. ostale naloge.

1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa
športa

12. člen
Sredstva, namenjena izvajanju nacionalnega programa

športa, se zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Sku-
pna sredstva za ta namen se znotraj postavke v osnovi delijo na
naloge, ki jih opravlja Športni zavod in naloge, ki jih opravlja
Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, kot je opredeljeno
v 1. členu tega pravilnika. Nadalje se sredstva delijo glede na
vsebine, ki jih opredeljuje 6. člen tega pravilnika.
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13. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izva-

jalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega
proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe oprede-
ljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg
in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sred-
stev. Pogodbe so sklenjene med Občino Ravne na Koroškem
in izvajalci programov.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za
sofinanciranje programov iz drugega odstavka 12. člena tega
pravilnika nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov, pra-
viloma po dvanajstinah.

Pogoj za nakazilo sredstev za najem športnih objektov je
predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena
med upravljalcem in izvajalcem športnega programa, iz katere
izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.

14. člen
Izvajalci programov morajo komisiji podati letno poročilo z

zaključnim računom do konca meseca februarja. V primeru, da
komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega
nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izva-
jalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sred-
stva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izva-
jalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več pro-
gramov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je
dolžan vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v občin-
ski proračun.

Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odo-
brena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za kate-
rega stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do rokov,
navedenih v prejšnjem odstavku, ne odda letnega poročila, se
smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana
proračunska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obres-
tmi, vrniti v občinski proračun. Komisija je v zvezi z določili tega
člena županu dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi
predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.

Župan lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih
oziroma vrnjenih sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi
izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, dolo-
čen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma
katerih rezultati upravičujejo povečan obseg sredstev.

2. Sredstva za delovanje Športnega zavoda in izvajanje
ostalih nalog na področju športa

15. člen
V okviru namenskih sredstev za šport Občina Ravne na

Koroškem, kot ustanoviteljica Športnega zavoda Ravne na Ko-
roškem, zagotavlja Športnemu zavodu proračunska sredstva
za:

– stroške osebnih dohodkov zaposlenih, kolikor ta sred-
stva niso zagotovljena iz drugih virov;

– materialne stroške delovanja zavoda;
– stroške izvajanja programov javnih del;
– sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov,

ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem;
– druge stroške, v skladu s sprejetimi sklepi Občinskega

sveta občine Ravne na Koroškem.

3. Sredstva za investicije v športne objekte

16. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Ravne

na Koroškem se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na po-
sebni proračunski postavki.

4. Ostale naloge

17. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancirajo

ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so
pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti
vnaprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Sofinancira
se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih
športnih prireditvah izven države.

Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana, na
osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.

VIII. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati s 1. 1. 2002.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izvedbe-

ne akte.

19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi si-

stem sofinanciranja športnih programov v Občini Ravne na
Koroškem.

Št. 65-2/01-50
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4815. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Podgora

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. seji dne 25.
10. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podgora

I
Ukine se status javnega dobra – družbene lastnine v javno

dobro - pot: parc. št. 731/4 – pot.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti status

zemljišča v javnem dobru – pot in se vknjiži lastninska pravica v
korist Občine Ravne na Koroškem.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-17/ 00-31
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.
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4816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Dobja vas

Na podlagi 35.člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. seji dne 25.
10. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja vas

I
Ukine se status javnega dobra - družbene lastnine v javno

dobro - pot: parc. št. 278 – pot v izmeri 2385 m2.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti status

zemljišča v javnem dobru – pot in se vknjiži lastninska pravica v
korist Občine Ravne na Koroškem.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-17/ 00-31
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4817. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Ravne

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. seji dne 25.
10. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne

I
Ukine se status javnega dobra – družbene lastnine v javno

dobro - pot: parc. št. 98/3, 98/2, 98/1, 98/9, 98/5, 98/8,
98/7, 98/11, 98/10 in 124/2 – pot.

II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti

status zemljišča v javnem dobru – pot in se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Ravne na Koroškem.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-17/ 00-31
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4818. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Brdinje

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 21. seji dne
25. 10. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Brdinje

I
Ukine se status javnega dobra-družbene lastnine v javno

dobro - pot: parc. št. 879/6 – pot v izmeri 116 m2 in parc. št.
879/1 – pot v izmeri 541 m2.

II
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata imeti sta-

tus zemljišča v javnem dobru – pot in se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Ravne na Koroškem.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 465-02-17/ 00-31
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

4819.  Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska
Bistrica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91) 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 15. člena
zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) in
51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in 70/00) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. čle-
nom statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
34/95 in 72/99) na redni 25. redni seji dne 24. 9. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba odloka o ustano-

vitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica (Ura-
dni list RS, št. 18/98).

2. člen
V celoti se črta besedilo 8. člena odloka in se na novo

glasi:
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»Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
je:
M/80.1  Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
M/80.102  Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.2  Srednješolsko izobraževanje
M/80.210  Srednješolsko splošno izobraževanje
M/80.220  Srednješolsko poklicno in strokovno izobraže-

vanje
M/80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M/80.4  Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
M/80.410  Dejavnost vozniških šol
M/80.42  Drugo izobraževanje
M/80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
K/74.1 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizij-

ske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; podjetniško sveto-
vanje; upravljanje s holding družbami

K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
DB/17.4 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB/17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB/17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
DB/17.600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
DD/20.5 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-

nja izdelkov iz plute, slame in protja
DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
DE/22.1 Založništvo
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE /22.2 Tiskarstvo in z njim povezane storitve
G/52.4 Trgovina na drobno v drugih specializiranih pro-

dajalnah
G/52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-

mi predmeti za gospodinjstvo
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih pro-

dajalnah, d.n.
G/52.6 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
O/92.3 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje*
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge

kulturne dejavnosti
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.512 Dejavnost arhivov«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS. Objavi ga Občina Slovenska Bistrica po pridobitvi
soglasja Občinskega sveta občine Oplotnica v skladu z 51.b
členom zakona o lokalni samoupravi.

Št. 10/032-01/25-16/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

Soglasje na odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica je Občin-
ski svet občine Oplotnica podal 15. 11. 2001.

ŽELEZNIKI

4820. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Železniki za leto 2002

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 12. člena odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki (UVG,
št. 35/99) in 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št.
6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet obči-
ne Železniki na 26. redni seji dne 28. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Železniki za leto 2002

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnih zemljišč za leto 2002 znaša 0,7952 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 080-09-7638
Železniki, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

4821. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2002

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), 1. člena odloka o komunal-
nih taksah v Občini Železniki (UVG, št. 34/96, 52/96, 33/97,
9/98, 21/99) in 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št.
6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet obči-
ne Železniki na 26. redni seji, ki je bila dne 28. 11. 2001
sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

komunalnih taks v Občini Železniki
za leto 2002

I
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2002

znaša 9,18 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 080-09-7637
Železniki, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
4794. Zakon o starševskem varstvu in družinskih

prejemkih (ZSDP) 9345

4795. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ekonomskih conah (ZEC-A) 9359

4796. Zakon o amnestiji (ZA-1) 9361

4797. Zakon o spremembah zakona o prispevkih za
socialno varnost (ZPSV-D) 9363

4798. Zakon o spremembi zakona o davčnem postop-
ku (ZDavP-E) 9363

4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994–2003 (ZZSR-A) 9364

4800. Zakon o spremembi zakona o posebnih pogojih
za vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-A) 9364

4801. Splošni dolgoročni program razvoja in opremlja-
nja Slovenske vojske 9365

VLADA
4802. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

uveljavljanju ugovora vesti vojaški dolžnosti in o
izvajanju civilne službe 9370

4803. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega za-
voda protokolarne storitve Republike Slovenije 9371

4804. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na-
črta za območje naravnega rezervata Škocjanski
zatok 9375

4805. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o usta-
novitvi in sestavi Komisije za nadzor nad državni-
mi pomočmi 9376

MINISTRSTVA
4806. Odredba o določitvi neposrednih in posrednih

uporabnikov državnega in občinskih proračunov 9376

OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI

4807. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2002 9428

4808. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča 9430

4809. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Dol pri Ljubljani za leto 2002 9430

4810. Sklep o določitvi cene za 1 m3 porabljene pitne
vodo lokalnih vodovodov na območju Občine Dol
pri Ljubljani 9430

KRŠKO
4811. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoroč-

nega plana Občine Krško za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Krško za ob-
dobje 1986–1990 9431

4812. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico in most
v Kostanjevici na Krki 9432

4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-
ditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica 9436

RAVNE NA KOROŠKEM
4814. Pravilnik o financiranju športa v Občini Ravne na

Koroškem 9436
4815. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Pod-

gora 9440
4816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja

vas 9441
4817. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne 9441
4818. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Brdinje 9441

SLOVENSKA BISTRICA
4819. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica 9441

ŽELEZNIKI
4820. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Železniki za leto 2002 9442

4821. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun ko-
munalnih taks v Občini Železniki za leto 2002 9442

VSEBINA
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

Zakonik začne veljati
1. januarja 2002

OBLIGACIJSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Ilešiča,
tabelarnim pregledom in stvarnim kazalom

Izšla je druga izdaja Obligacijskega zakonika. V uvodnih pojasnilih prof. dr. Marko Ilešič posebej
opozarja na vse nove rešitve, ki jih prinaša zakonik v primerjavi z Zakonom o obligacijskih razmer-
jih. Vsem pravnikom in drugim, ki morajo dobro poznati določbe OZ, bo pri vsakdanjem iskanju
odgovorov na pravna vprašanja dragocen tudi vsebinski in tabelarni pregled več kot 1000 zakon-
skih členov. Pri vsakem posebej je označeno, kako je bil posamezen obligacijskopravni institut
urejen doslej.
Stvarno kazalo presega golo računalniško razvrščanje besed, saj so med gesli tudi mnogi latinski
izrazi, ki jih pravniki uporabljajo v svoji govorici.
Pri naročilu več kot 30 knjig priznavamo 10-odstotni popust.

Cena: broširana izdaja 6480 SIT z DDV 10564
vezana izdaja 7344 SIT z DDV 10565

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· OBLIGACIJSKI ZAKONIK z uvodnimi pojasnili
in stvarnim kazalom

– 10564 broširana izdaja 6480 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10565 vezana izdaja 7344 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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