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4798. Zakon o spremembi zakona o industrijski
lastnini (ZIL-1A)

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 industrijski lastnini (ZIL-1A)

Razglašam zakon o spremembi zakona o industrijski
lastnini (ZIL-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 24. oktobra 2002.

Št. 001-22-118/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O INDUSTRIJSKI

LASTNINI (ZIL-1A)

1. člen
V zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št.

45/2001) se v 131. členu besedilo drugega stavka četrte-
ga odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:

“V takih primerih je zastopnik upravičen do plačila za
svoje delo in do povračila stroškov v zvezi  z opravljenim
delom po zastopniški tarifi.”.

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 318-01/91-5/12
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

DRŽAVNI ZBOR

4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o trgovini (ZT-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o trgovini (ZT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 24. oktobra 2002.

Št. 001-22-119/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O TRGOVINI (ZT-A)

1. člen
V zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 36/2000

– ZPDZC in 62/2001 – odl. US) se 17. člen spremeni tako,
da se glasi:

“17. člen
Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob

upoštevanju potreb potrošnikov ter števila zaposlenih delav-
cev v prodajalni in njihovih pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja, določenih z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, zlasti glede razporejanja delovnega časa
in nadurnega dela, nočnega dela, odmorov in počitkov,
letnega dopusta ter drugih odsotnosti z dela, in v skladu z
omejitvami, določenimi s predpisi s področja varstva pred
hrupom.

Trgovec sme določiti tedenski obratovalni čas prodajal-
ne za delovne dni med ponedeljkom in soboto. Ob nede-
ljah, praznikih in drugih z zakonom določenih dela prostih
dneh, kot manj ugodnem delovnem času, sme trgovec dolo-
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čiti obratovanje prodajalne samo v soglasju z zaposlenimi,
pri čemer v gospodarski družbi soglasje pridobi na način, ki
ga za sodelovanje delavcev pri upravljanju določajo zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.
42/93, 61/2000 – odl. US in 56/2001) in predpisi, ki
urejajo pravice in obveznosti delavcev.”

2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

“17.a člen
Upravne enote vodijo uradno evidenco obratovalnega

časa prodajaln, ki poslujejo na območju njihove pristojnosti.
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti pristoj-

ni upravni enoti največ 45 in najmanj 15 dni pred začetkom
poslovanja prodajalne in pred spremembo urnika obratoval-
nega časa prodajalne.

Urnik iz prejšnjega odstavka trgovec prijavi upravni eno-
ti, ki je pristojna na območju, kjer prodajalna obratuje.

V primeru objektivnih razlogov, ki zahtevajo zaprtje pro-
dajalne ali spremembo obratovalnega časa, in na katere
trgovec ne more vplivati, sme trgovec prodajalno zapreti
oziroma spremeniti njen obratovalni čas, ne da bi upošteval
obveznost iz drugega odstavka prejšnjega člena. O tem je
dolžan v petih dneh obvestiti pristojno upravno enoto.

Prijavo vloži trgovec na obrazcu določitve urnika obra-
tovalnega časa.

Vsebino in obliko obrazca določitve urnika obratoval-
nega časa v 60 dneh od uveljavitve zakona predpiše z
odredbo minister, pristojen za trgovino.”

3. člen
V 19. členu se besedilo “sanitarni inšpekcijski organ,”

nadomesti z besedilom “zdravstveni inšpekcijski organ,” ter
za tem besedilom doda besedilo “določbe drugega odstav-
ka 17. člena tega zakona, katere uresničevanje nadzoruje
pristojni inšpekcijski organ za delo”.

4. člen
V prvem odstavku 22. člena se v uvodnem delu bese-

dila pred besedama “inšpekcijski organ” črta beseda “tržni”.
Za drugo alineo prvega odstavka se doda nova tretja

alinea, ki se glasi:
“– da trgovec nima prijavljenega urnika obratovalnega

časa prodajalne skladno z določbami 17.a člena tega zako-
na, ali da prodajalna ne obratuje v prijavljenem obratoval-
nem času oziroma obratuje izven tega časa ali da trgovec ne
upošteva obveznosti iz drugega odstavka 17. člena tega
zakona,”.

Dosedanja tretja alinea prvega odstavka postane četrta
alinea.

V končnem delu besedila prvega odstavka se za bese-
dama “trgovinsko dejavnost” doda besedilo “v prodajalni ali
drugem prodajnem objektu”.

5. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugo-

tovi, da prodajalec ali trgovski poslovodja ne izpolnjuje pred-
pisane minimalne stopnje izobrazbe (16. člen), izda odloč-
bo, s katero prepove trgovcu ali osebi pri trgovcu nadaljnje
opravljanje trgovinske dejavnosti.”

6. člen
V prvem odstavku 27. člena se številka “1.000.000”

nadomesti s številko “3.000.000”.

Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– če nima prijavljenega urnika obratovalnega časa pro-

dajalne skladno z določbami 17.a člena tega zakona, če
prodajalna ne obratuje v prijavljenem obratovalnem času ozi-
roma če obratuje izven tega časa ali če trgovec ne upošteva
obveznosti iz drugega odstavka 17. člena tega zakona,”.

V drugem odstavku se številka “75.000” nadomesti s
številko “300.000”.

7. člen
Trgovec, čigar prodajalna na dan uveljavitve tega zako-

na že obratuje, je dolžan najpozneje v šestih mesecih od
dneva uveljavitve tega zakona prijaviti urnik obratovalnega
časa.

Do prijave urnika obratovalnega časa iz prejšnjega od-
stavka lahko trgovec posluje po urniku obratovalnega časa,
veljavnem na dan uveljavitve tega zakona.

8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 311-01/92-4/27
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4800. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pravicah industrijske lastnine iz delovnega
razmerja (ZPILDR-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 pravicah industrijske
lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja
(ZPILDR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 24. oktobra 2002.

Št. 001-22-120/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O PRAVICAH INDUSTRIJSKE LASTNINE
IZ DELOVNEGA RAZMERJA (ZPILDR-A)

1. člen
V celotnem besedilu zakona o pravicah industrijske

lastnine iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95) se
beseda “delojemalec” v določenem sklonu in številu nado-
mesti z besedo “delavec” v ustreznem sklonu in številu.
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2. člen
b) točka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“b) videzi izdelkov, ki po predpisih o industrijski lastni-

ni izpolnjujejo pogoje za varstvo z modeli”.

3. člen
V prvem in drugem odstavku 11. člena se beseda

“priznanje” nadomesti z besedo “podelitev”, v drugem od-
stavku se črta beseda “pravic”.

4. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo “po določbah

80. in 86. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS,
št. 13/92 in 27/93)” nadomesti z besedilom “po predpisih
o industrijski lastnini”.

5. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo “pristojen za

znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “pristojen za
področje industrijske lastnine”.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja samo

pri neposrednem službenem izumu in le, če je za delavca
ugodnejši kot določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o
zaposlitvi.”

6. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo “pristojno za

znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “pristojno za
znanost, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za visoko šol-
stvo, in ministrstvom, pristojnim za tehnologijo.”

7. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“III. Posebne določbe za videze izdelkov”.
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če oblikovanje videza izdelka spada v delovno

področje delodajalca in je delavec v času trajanja delovnega
razmerja ustvaril videz izdelka v okviru izpolnjevanja pogod-
be o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi
posebne pogodbe med delodajalcem in delavcem, pripada
pravica do varstva z modelom delodajalcu, razen če ni s
pogodbo o zaposlitvi ali s posebno pogodbo določeno dru-
gače.”

V drugem odstavku se besedilo “novo obliko telesa,
sliko ali risbo, ki je zavarovana z modelom oziroma vzorcem,
če njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenih predme-
tov ali njihov” nadomesti z besedilom “videz izdelka, ki je
zavarovan z modelom, če njegov osebni prispevek pri ustva-
ritvi omenjenega videza ali njegov”.

8. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Urad opravlja administrativno-tehnične naloge za

poravnalni svet.”

9. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo “pristojen za

znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “pristojen za
področje industrijske lastnine”.

10. člen
V 28. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da

zahteva ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, pozo-
ve vložnika, naj v določenem roku zahtevo dopolni.”

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da se

zahteva ne nanaša na pravice in obveznosti delodajalcev in
delavcev, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem ra-
zmerju, vložnika obvesti, da poravnalni svet ni pristojen za
obravnavanje zahteve.”

11. člen
Postopki pred poravnalnim svetom, začeti pred uvelja-

vitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona.

12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 318-01/94-8/5
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4801. Zakon o eksplozivih (ZE)

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 eksplozivih (ZE)

Razglašam zakon o eksplozivih (ZE), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-121/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O EKSPLOZIVIH (ZE)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen zakona)

(1) Ta zakon določa pogoje za proizvodnjo, promet,
uvoz, izvoz, tranzit, prenos, skladiščenje in uporabo eksplo-
zivov ter nadzor nad izvajanjem zakona zaradi varovanja
življenja in zdravja ljudi ter njihovega premoženja in za zago-
tavljanje varstva okolja.

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za ugotav-
ljanje skladnosti eksplozivov ter predpisujejo pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati osebe, ki ravnajo z eksplozivi.

2. člen
(izjeme)

(1) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
– državne organe, ki uporabljajo eksplozive za lastne

potrebe,
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– tuje vojaške sile v Republiki Sloveniji, če je tako
določeno z mednarodno pogodbo,

– hrambo eksplozivov v jamskih skladiščih rudarskih
podjetij ter za rudarska dela v skladu s posebnim predpi-
som,

– prevoz eksplozivov, ker je urejen s posebnim zako-
nom.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je potre-
bno pri ravnanju z eksplozivi izvajati vse varnostne ukrepe, s
katerimi se varujejo življenje in zdravje ljudi ter njihovo pre-
moženje in okolje.

3. člen
(opredelitev eksplozivov)

(1) Eksplozivi so:
– razstreliva,
– smodniki,
– eksplozivne snovi,
– inicialna in vžigalna sredstva,
– izdelki, polnjeni z eksplozivi,
– pirotehnične zmesi,
– pirotehnični izdelki.
(2) Razstrelivo je: eksploziv, ki zgoreva z udarnim va-

lom in je primarno namenjen razstreljevanju.
(3) Smodnik je: eksploziv, ki zgoreva s termično prevo-

dnostjo in je primarno namenjen potisku izstrelka.
(4) Eksplozivne snovi so: druge snovi za doseganje

eksplozivnega učinka.
(5) Inicialna in vžigalna sredstva so: sredstva, ki so

namenjena za aktiviranje ali iniciranje eksploziva.
(6) Izdelki, polnjeni z eksplozivi, so: izdelki, ki so pol-

njeni oziroma vsebujejo eksploziv in je njihov učinek odvisen
od te snovi.

(7) Pirotehnične zmesi so: snovi, katerih osnovni na-
men je, da pri izgorevanju dosegajo svetlobni, toplotni, dim-
ni ali zvočni učinek.

(8) Pirotehnični izdelki so: izdelki, ki vsebujejo pirote-
hnično zmes in so razvrščeni v razrede: I, II, III in IV ter T1
in T2.

4. člen
(pomen izrazov)

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– promet je: nakup ali prodaja eksplozivov,
– proizvodnja je: izdelava, obdelava ali predelava ek-

splozivov,
– dobavitelj je: pravna oseba oziroma samostojni po-

djetnik posameznik, ki pošlje eksploziv v promet v Republiki
Sloveniji ali omogoča njegovo uporabo,

– uporaba je: neposredna priprava in aktiviranje ek-
splozivov,

– ravnanje je: embaliranje, nakladanje, razkladanje ali
prevažanje eksplozivov,

– skladiščenje je: hramba eksplozivov v za to namenje-
nih prostorih,

– uvoz je: vsak vnos eksplozivov na carinsko območje
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali upora-
ba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena, razen
tranzita,

– izvoz je: vsak iznos eksplozivov iz carinskega obmo-
čja Republike Slovenije,

– tranzit je: vsak prenos eksplozivov preko carinskega
območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom,

– prenos je: vsak fizični premik eksplozivov znotraj ca-
rinskega območja, razen premika znotraj istega kraja,

– razredi pirotehničnih izdelkov so: razred I – pirote-
hnične igrače, razred II – izdelki za male ognjemete, razred

III – izdelki za srednje ognjemete, razred IV – izdelki za
velike ognjemete, razred T1 in razred T2 – pirotehnični
izdelki za tehnične namene.

5. člen
(pristojni organ)

(1) Za izdajo dovoljenj o proizvodnji, uvozu, izvozu in
tranzitu eksplozivov je pristojno ministrstvo za notranje zade-
ve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Za izdajo dovoljenj za promet in prenos eksploziva ter
vodenje upravnih postopkov za določanje nakladališč in razkla-
dališč zunaj območja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
posameznikov je pristojna upravna enota, na območju katere
ima kupec stalno prebivališče, če gre za pravno osebo, pa na
območju njenega sedeža, oziroma v kraju, kjer je nakladališče
ali razkladališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

2. VARNOSTNI UKREPI

6. člen
(varnostni in drugi ukrepi)

(1) Pri opravljanju dejavnosti proizvodnje, prometa, upo-
rabe, skladiščenja in uničevanja eksplozivov ter izvajanja
ognjemetov s pirotehničnimi izdelki, morajo gospodarske
družbe (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba) in samostojni
podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) po-
skrbeti za varnost oseb in premoženja ter izvajati vse druge
ukrepe, določene v predpisih o varnosti in zdravju pri delu
ter v predpisih o varstvu okolja.

(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka morajo pravne osebe
in podjetniki opredeliti v svojih splošnih aktih.

(3) Pravna oseba in podjetnik izdelata načrt ravnanja ob
nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar,
vlom, ipd).

(4) Pravna oseba in podjetnik morata vse osebe, ki
zanju opravljajo dejavnosti v zvezi z eksplozivi, seznaniti z
ukrepi, določenimi v splošnih aktih in v posebnem načrtu,
ter jih usposabljati za ravnanje ob nesreči.

(5) Objekti, v katerih se proizvajajo eksplozivi, opravlja
promet z njimi ali skladiščijo, morajo biti fizično ali tehnično
varovani.

(6) Pravna oseba in podjetnik, ki uporabljata ali druga-
če ravnata z eksplozivi, morata organizirati in nadzorovati
izvajanje predpisanih pogojev in ukrepov.

(7) Pravna oseba in podjetnik, ki se ukvarjata s proiz-
vodnjo, prometom ali uporabo eksplozivov, morata ob izgubi
ali kraji eksploziva nemudoma, vendar najkasneje v 12 urah
obvestiti najbližjo policijsko postajo.

3. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA EKSPLOZIVE
TER POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

7. člen
(začetek uporabe)

Eksploziv se lahko da v promet in začne uporabljati, če
proizvajalec ali dobavitelj ministrstvu predloži listino o skla-
dnosti in pridobi soglasje k navodilu za varno uporabo in
uničenje. Navodilo mora biti napisano razumljivo ter v slo-
venskem jeziku.

8. člen
(tehnične zahteve)

Eksplozivi se lahko dajo v promet oziroma se smejo
začeti uporabljati samo, če so v skladu s tehničnimi zahteva-
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mi, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem
postopku, če so ustrezno označeni in če so uvrščeni na
seznam eksplozivov.

9. člen
(veljavnost tujih listin)

(1) V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in
znaki skladnosti, izdani v tujini, če so bili izdani na osnovi
enakovrednih tehničnih predpisov, po enakovrednem po-
stopku in pri organih za ugotavljanje skladnosti, ki so enako-
vredni slovenskim.

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše
tehnične zahteve za eksplozive ter postopke za ugotavljanje
skladnosti iz 8. člena tega zakona postopek ter pogoje za
priznavanje listin o skladnosti, izdanih v tujini.

10. člen
(redni in izredni pregledi)

(1) Ministrstvo z rednimi in izrednimi pregledi zaradi
preverjanja skladnosti odvzema vzorce eksplozivov, ki so v
prometu.

(2) Ministrstvo lahko odvzame vzorec eksploziva zaradi
ugotavljanja skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami.
Če obstaja nevarnost, da bi nadaljnja uporaba eksploziva
ogrozila življenja ali obremenila okolje, lahko do ugotovitve o
skladnosti začasno prepove promet.

(3) Če odvzeti vzorec ne ustreza predpisanim tehnič-
nim zahtevam, ministrstvo prepove promet z eksplozivi. Stro-
ški preizkusa bremenijo proizvajalca ali dobavitelja.

4. SPLOŠNI POGOJI PO TEM ZAKONU

11. člen
(splošni pogoji)

(1) Osebe, ki uporabljajo eksplozive morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– so stare najmanj 18 let,
– ni zadržkov javnega reda,
– so strokovno usposobljene.
(2) Osebe, ki opravljajo promet z eksplozivi morajo

poleg pogojev iz prejšnjega odstavka aktivno znati slovenski
jezik.

(3) Prejšnja odstavka ne veljata za uporabo pirotehnič-
nih izdelkov razreda I, II, T1 in T2.

12. člen
(zadržki javnega reda)

(1) Zadržki javnega reda obstajajo, če je oseba pravno-
močno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti.

(2) Če proti osebi teče kazenski postopek za dejanje iz
prejšnjega odstavka, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogo-
je, odloži do pravnomočnosti odločbe v postopku.

13. člen
(strokovna usposobljenost)

(1) Za promet, uporabo, ravnanje z eksplozivi in izvaja-
nje ognjemetov s pirotehničnimi izdelki razredov III in IV
morajo biti osebe strokovno usposobljene v skladu s 40.
členom tega zakona.

(2) Osebe, ki niso strokovno usposobljene, smejo ek-
splozive samo prenašati, nakladati, razkladati, če to delo
opravljajo pod nadzorstvom strokovno usposobljene osebe
in so bile predhodno seznanjene z nevarnostmi in varnim
načinom dela.

14. člen
(aktivno znanje slovenskega jezika)

Posameznik dokazuje aktivno znanje slovenskega jezi-
ka z dokazilom o izobraževanju v slovenskem jeziku v Repu-
bliki Sloveniji ali z dokazilom o opravljenem preizkusu znanja
slovenskega jezika po javnoveljavnem programu.

5. POSEBNI POGOJI PO TEM ZAKONU

5.1 Proizvodnja

15. člen
(pogoji)

Eksplozive lahko proizvajajo pravne osebe, ki imajo
strokovno usposobljene osebe in izpolnjujejo pogoje, dolo-
čene v tem zakonu.

16. člen
(kaj se sme proizvajati)

Pravne osebe smejo proizvajati le tiste eksplozive, ki
ustrezajo predpisanim tehničnim zahtevam in za katere je
bila ugotovljena skladnost.

17. člen
(dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov)

(1) Pravna oseba lahko začne proizvajati eksplozive, ko
dobi dovoljenje za proizvodnjo, ki ga izda ministrstvo.

(2) Dovoljenje je lahko časovno omejeno ter povezano
z dodatnimi zahtevami, če je to potrebno zaradi varovanja
življenja in zdravja ljudi ter njihovega premoženja in zaradi
varstva okolja.

18. člen
(vsebina vloge)

Pravna oseba zaprosi za dovoljenje za proizvodnjo z
vlogo, ki vsebuje:

– ime in sedež pravne osebe,
– podatke o odgovornih osebah pravne osebe (ime in

priimek, rojstni podatki, podatki o stalnem oziroma zača-
snem prebivališču),

– uporabno dovoljenje za objekt,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega, tretjega,

četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona,
– podatke o vrstah eksplozivov, ki se bodo proizvajali,
– podatke o tehnološkem postopku izdelave.

19. člen
(odvzem dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov)

(1) Dovoljenje se odvzame, če pravna oseba:
– ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zako-

nom,
– ne začne opravljati dejavnosti v letu dni po izdaji

dovoljenja ali če dejavnosti dve leti ne opravlja.
(2) V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu

dovoljenja mora pravna oseba izročiti ministrstvu vse eviden-
ce, ki jih mora voditi po tem zakonu.

20. člen
(proizvodnja eksplozivov na delovišču)

Pravna oseba lahko proizvaja in uporablja eksplozive
na deloviščih, če ima za to specializirano opremo in dovolje-
nje za proizvodnjo na delovišču, ki ga izda ministrstvo.
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21. člen
(vsebina vloge za proizvodnjo na delovišču)

Vloga za proizvodnjo na delovišču mora poleg podat-
kov iz prve in druge alinee 18. člena tega zakona vsebovati
še naslednje podatke:

– vrste eksplozivov, ki se bodo proizvajali na delovišču,
– tehnične specifikacije in dokumente o ugotovljenih

varnostnih lastnostih eksplozivov,
– tehnološki postopek izdelave,
– potrdilo o strokovni usposobljenosti delavcev za tovr-

stno proizvodnjo,
– tehnično specifikacijo opreme,
– opis sistema za zagotavljanje kvalitete.

22. člen
(raziskave o eksplozivih)

Z raziskavami za pripravo novih vrst eksplozivov se
lahko ukvarjajo proizvajalci eksplozivov in raziskovalne insti-
tucije, če so zagotovljeni tehnični in varnostni ukrepi za
varovanje življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ter
okolja.

23. člen
(obveščanje)

Imetniki dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov morajo
obvestiti ministrstvo o začetku ali prenehanju proizvodnje ter
tekoče obveščati o statusnih spremembah (sprememba or-
ganiziranosti, dejavnosti). Spremembe morajo sporočiti v
osmih dneh, od dneva, ko so nastale.

24. člen
(dokumentacija za eksplozive)

(1) Proizvajalec mora za vsako vrsto eksploziva imeti:
– izjavo o skladnosti,
– tehnično specifikacijo,
– navodilo o načinu uporabe, skladiščenja in uničenja,
– oznako razreda pirotehničnega izdelka,
– varnostni list.
(2) Eksplozivi smejo v promet, prevoz in uporabo samo

v izvirni embalaži, ki je preizkušena in označena tako, kot
določajo predpisi o prevozu nevarnega blaga. Določba ne
velja za medfazno skladiščenje v proizvodnji.

(3) Poleg podatkov, ki so navedeni v predpisu o prevo-
zu nevarnega blaga, mora embalažna enota vsebovati še
naslednje podatke:

– datum proizvodnje in rok uporabe eksploziva,
– navodilo za uporabo,
– posebna opozorila,
– oznako razreda pirotehničnega izdelka.
(4) Za izdajo varnostnega lista se uporabljajo določbe

zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99 in 11/2001).

5.2 Promet

25. člen
(dovoljenje za promet)

(1) Pravna oseba in podjetnik lahko pričneta opravljati
promet z eksplozivi, ko za to dobita dovoljenje pristojnega
organa.

(2) Vloga za dovoljenje za promet vsebuje naslednje
podatke:

– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– o odgovornih osebah (ime in priimek, rojstni podatki,

podatki o stalnem ali začasnem bivališču),
– potrdilo o priglasitvi, če gre za podjetnika,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega, drugega
in četrtega odstavka 6. člena tega zakona, in

– dokazilo o ustreznosti prodajalne in skladišča.
(3) Dovoljenje za promet se odvzame, če pravna oseba

ali podjetnik:
– ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zako-

nom,
– ne opravlja prometa z eksplozivi v skladu s tem zako-

nom.
(4) V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu

dovoljenja morata pravna oseba ali podjetnik izročiti mini-
strstvu vse evidence, ki jih morata voditi po tem zakonu.

26. člen
(dovoljenje za nakup)

(1) Dovoljenje za nakup eksplozivov lahko dobi pravna
oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet eksplozivov.
Dovoljenje za nakup velja 6 mesecev od dneva izdaje.

(2) Vloga za dovoljenje za nakup eksplozivov vsebuje
naslednje podatke:

– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– ime in sedež prodajalca,
– ime eksplozivov, proizvajalca ter količino,
– razloge, iz katerih je razvidna utemeljenost nakupa,
– kraj, čas in način uporabe ter
– elaborat del z izračunom potrebne količine eksplozivov.
(3) Če gre za nakup pirotehničnih izdelkov, ni potrebno

navesti podatkov iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka, dovoljenje pa se izda le za zmogljivost skladišča.

(4) Fizična oseba, ki v Sloveniji nabavlja pirotehnične
izdelke razredov I, II ter T1 in T2 za lastno uporabo, ne
potrebuje dovoljenja za nakup.

27. člen
(uporaba eksplozivov)

Pravne osebe ali podjetniki smejo kupljene eksplozive
uporabljati izključno v namene in na mestih, ki so določeni v
dovoljenju za nakup.

28. člen
(izjeme za fizične osebe)

(1) Fizična oseba lahko dobi dovoljenje za nakup smo-
dnika in netilk za polnjenje streliva za lastne potrebe, če ima
veljavni orožni list. Z enim dovoljenjem je dovoljena nabava
1 kg smodnika in 1500 netilk na kos orožja v koledarskem
letu in velja za nakup doma ali v tujini.

(2) Fizična oseba lahko dobi dovoljenje za nakup streli-
va za varnostno, lovsko in športno orožje v tujini, če ima
veljavni orožni list. Z dovoljenjem je dovoljen nakup največ
2000 kosov streliva na kos orožja za posamezno tromeseč-
no obdobje v koledarskem letu.

(3) Društvo, ki je v skladu s predpisi o društvih registri-
rano za strelsko dejavnost ali lov, lahko dobi dovoljenje za
nakup streliva v tujini za potrebe društva. Z enim dovolje-
njem je dovoljen nakup največ 36.000 kosov streliva za
posamezno tromesečno obdobje v koledarskem letu.

(4) Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov izda pristojni or-
gan, kjer ima fizična oseba prebivališče oziroma kjer je
društvo registrirano.

5.3 Uvoz, izvoz, tranzit

29. člen
(dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov)

(1) Za uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov je potrebno
dovoljenje, ki ga izda ministrstvo. Dovoljenje za uvoz in izvoz
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lahko dobi pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za
promet.

(2) Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za
promet z eksplozivi, lahko opravlja samo prevoz eksploziva.

30. člen
(vloga za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov)

(1) V vlogi za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit
je potrebno navesti:

– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– ime eksploziva in identifikacijsko številko (UN števil-

ka),
– ime proizvajalca eksploziva,
– ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja eksploziva ter

ime in naslov kupca ali prejemnika,
– ime in priimek voznika ter znamko in registrsko števil-

ko vozila,
– količino eksploziva,
– varnostni list,
– za strelivo podatke, ki omogočajo njegovo identifika-

cijo,
– čas uvoza, izvoza ali tranzita,
– čas in kraj, kjer je predviden postanek,
– vstopni ali/in izstopni mejni prehod ter prevozno pot,
– uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se

eksploziv izvaža ali skozi katero tranzit poteka.
(2) Pravna oseba ali podjetnik lahko uvaža le eksploziv,

ki ima listine o skladnosti.
(3) Ministrstvo lahko odredi posebne varnostne ukrepe

za uvoz, izvoz ali tranzit preko svojega ozemlja.
(4) Prevoznik mora zagotoviti, da je dovoljenje za uvoz,

izvoz ali tranzit ves čas prevoza poleg eksploziva, in ga na
zahtevo policista tudi pokazati.

5.4 Prenos

31. člen
(prenos eksploziva)

(1) Dovoljenje za prenos eksploziva izda pristojni or-
gan, na območju katerega je sedež prejemnika.

(2) Prejemnik blaga iz prejšnjega odstavka mora imeti
dovoljenje za promet z eksplozivi.

(3) Vloga za dovoljenje za prenos mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– ime eksploziva in identifikacijsko številko (UN števil-

ka),
– ime proizvajalca eksploziva,
– ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja eksploziva in

ime in naslov kupca ali prejemnika,
– ime in priimek voznika ter znamko in registrsko števil-

ko vozila,
– količino eksploziva,
– za strelivo podatke, ki omogočajo njegovo identifika-

cijo,
– datum in čas prenosa,
– čas in kraj, kjer je predviden postanek,
– relacijo prevoza,
– soglasja držav, skozi katere bo prenos potekal.
(4) Če gre za prenos med dvema pravnima osebama ali

podjetnikoma in se nanaša na strelivo iz seznama streliva, ki
ga države članice Evropske unije predhodno posredujejo
druga drugi, pravne osebe ali podjetniki lahko dobijo dovo-
ljenje za prenos streliva za tri leta.

(5) Če v državah, skozi katere poteka prenos, veljajo
posebni varnostni ukrepi, mora biti to navedeno v dovoljenju
za prenos.

(6) Prevoznik mora zagotoviti, da je dovoljenje za pre-
nos ves čas prevoza poleg eksploziva, in ga na zahtevo
policista tudi pokazati.

(7) Dovoljenje za prenos lahko prekliče organ, ki ga je
izdal, če to zahtevajo varnostni razlogi.

32. člen
(omejitev prenosa eksplozivov)

(1) Ob ogrožanju javne varnosti sme pristojni organ za
izdajo dovoljenja omejiti ali prepovedati prenos zaradi pre-
prečitve nezakonite posesti in uporabe.

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko zaradi
javne varnosti ali obrambe države začasno omeji ali prepove
prenos eksploziva na ozemlju ali delu ozemlja Republike
Slovenije.

6. Uporaba in uničevanje eksplozivov

33. člen
(posest eksploziva)

Eksploziv sme imeti v posesti pravna oseba ali podjet-
nik, ki ima katerokoli dovoljenje, ki je predpisano s tem
zakonom.

34. člen
(posebni ukrepi pri uporabi)

Pravna oseba ali podjetnik, ki uporablja eksploziv v
bližini ceste, železnice, naftovoda, plinovoda, vodovoda,
električnega ali telefonskega voda ali podobnih objektov,
mora o tem najmanj tri dni pred začetkom del pisno obvestiti
upravljavca objekta in pristojni organ ter poskrbeti za varova-
nje življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ter okolja.

35. člen
(vračanje in uničevanje eksploziva)

(1) Pravna oseba ali podjetnik, ki uporablja eksploziv,
mora neporabljen eksploziv, če nima pogojev za hrambo,
vrniti prodajalcu, pri katerem ga je kupil, in o tem obvestiti
organ, ki je izdal dovoljenje za nakup.

(2) Eksplozivi se uničujejo v skladu s proizvajalčevim
navodilom in na mestih, kjer je dovoljena uporaba eksplozi-
va, vendar največ do 50 kg hkrati. Uničevanje mora potekati
tako, da ne ogroža življenja in zdravja ljudi, njihovega premo-
ženja ter okolja.

(3) Eksplozive lahko uničuje samo strokovno usposob-
ljena oseba. O načinu, količini, kraju in času uničevanja
eksplozivov je potrebno obvestiti pristojni organ najmanj tri
dni pred dnevom, določenim za uničevanje.

36. člen
(omejitve za uporabo pirotehničnih izdelkov)

(1) Prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II, kate-
rih glavni učinek je pok, je dovoljena v času od 1. decembra
do 31. decembra.

(2) Uporaba pirotehničnih izdelkov iz prejšnjega od-
stavka je dovoljena v času od 26. decembra do 2. januarja.

(3) Uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I in II je
prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah
in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo
javni shodi ali javne prireditve.

(4) Mladoletnikom do 15 leta starosti sta dovoljena le
prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razredov I in II ter
le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

(5) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v
skladu z navodili proizvajalca. Prepovedana je:
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– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja
učinka,

– uporaba v drugih predmetih,
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi.

7. PROIZVODNI IN SKLADIŠČNI OBJEKTI

37. člen
(pogoji)

(1) Proizvodni in skladiščni objekti za eksplozive mora-
jo biti zgrajeni in opremljeni tako, da je zagotovljeno varova-
nje življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ter okolja.

(2) Eksplozivi so lahko skladiščeni samo v posebnih,
prenosnih ali priročnih skladiščih eksploziva.

(3) Proizvodni in skladiščni objekti morajo biti zavarova-
ni pred dostopom nepoklicanih oseb.

(4) Podrobnejše predpise o proizvodnih in skladiščnih
objektih, ki obsegajo gradbeno tehnične značilnosti, ume-
stitev v prostor, varstvo okolja, urejenost, zavarovanje, zmo-
gljivost in način skladiščenja eksplozivov predpiše minister,
pristojen za notranje zadeve, s podzakonskim aktom in v
soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor. Z istim
aktom se določijo tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kraji
za nakladanje in razkladanje eksplozivov.

38. člen
(kraji za nakladanje, razkladanje)

Kraje za nakladanje in razkladanje eksplozivov zunaj
poslovnih prostorov pravnih oseb in podjetnikov določi pri-
stojni organ.

8. ODGOVORNE OSEBE

39. člen
(dolžnosti odgovornih oseb)

Odgovorne osebe v skladu s svojimi pristojnostmi in
odgovornostmi ter z upoštevanjem predpisov, ki urejajo po-
dročje eksplozivov, skrbijo za varen potek proizvodnje, pro-
meta in uporabe eksplozivov ter ravnanja z njimi tako, da
niso ogroženi življenje ali zdravje ljudi, njihovo premoženje
ali okolje.

40. člen
(posebni pogoji)

(1) Promet in uporabo eksplozivov ter izvajanje ognje-
metov s pirotehničnimi izdelki razreda III in IV lahko opravlja-
jo le osebe, ki so strokovno usposobljene. Usposobljenost
dokazujejo s potrdilom o usposobljenosti, ki velja tri leta.

(2) Izobrazbo, strokovno usposobljenost ter programi
za posamezne vrste strokovnega usposabljanja iz prejšnje-
ga odstavka so določeni v podzakonskem aktu, ki ga izda
minister, pristojen za notranje zadeve.

9. ZASEG EKSPLOZIVOV

41. člen
(zaseg eksplozivov in prepoved dejavnosti)

(1) Brez predhodne odločbe policist na kraju samem
zaseže eksploziv osebi, če:

– ima v posesti eksploziv brez dovoljenja,
– uporablja eksploziv brez dovoljenja,
– uporablja eksploziv v nasprotju z dovoljenjem.

(2) Inšpektor pristojne inšpekcije z odločbo prepove
promet, nakladanje in razkladanje eksplozivov pravni osebi
in podjetniku, ki:

– izvaja dejavnost z eksplozivi, ki nimajo listin o skla-
dnosti in niso ustrezno označeni,

– dovoli, da dejavnost izvaja oseba, ki ni strokovno
usposobljena,

– ne zagotovi vseh varnostnih ukrepov, ki so določeni
s tem zakonom ali podzakonskimi akti,

– se ukvarja s prometom eksplozivov, ki niso navedeni
v seznamu odobrenih eksplozivov.

(3) V odločbi, s katero prepove opravljanje dejavnosti,
določi tudi rok, v katerem je potrebno odpraviti ugotovljene
pomanjkljivosti. Pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve.

10. EVIDENCE

42. člen
(vodenje evidenc)

(1) Zaradi zagotavljanja podatkov o proizvodnji, prome-
tu, ravnanju in uporabi eksplozivov vodi ministrstvo eviden-
ce:

– izdanih dovoljenj za proizvodnjo, promet, uvoz, iz-
voz, tranzit ali prenos eksploziva,

– odvzetih dovoljenj za proizvodnjo, promet, uvoz, iz-
voz, tranzit ali prenos eksploziva,

– odvzetih vzorcih eksplozivov,
– eksplozivih, ki imajo soglasje k navodilu za uporabo.
(2) Pravna oseba, ki proizvaja eksploziv, vodi evidenco

o vrsti in količini proizvedenega, prodanega ter uničenega
eksploziva.

(3) Pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja promet, uva-
ža, izvaža, opravlja tranzit, prenos ali uporablja eksploziv,
vodi evidenco o količini in vrsti nabavljenega, prodanega,
porabljenega, uničenega ali vrnjenega eksploziva.

(4) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena
se hranijo 10 let, iz prejšnjega odstavka pa 5 let.

(5) Način, obliko in vsebino vodenja evidenc iz prvega
odstavka tega člena določi minister, pristojen za notranje
zadeve, s posebnim predpisom.

43. člen
(način zbiranja podatkov)

(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredova-
nje in uporabo podatkov iz evidenc po tem zakonu se upo-
rabljajo določbe zakona, ki urejajo varstvo osebnih podat-
kov, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(2) Ministrstvo zbira osebne in druge podatke neposre-
dno od pravnih oseb, podjetnikov ali oseb, na katere se ti
podatki nanašajo, od drugih oseb ali iz že obstoječih zbirk in
evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo pristoj-
ni upravljavci.

(3) Pridobljene podatke ministrstvo uporablja za oprav-
ljanje nalog, določenih s tem zakonom.

11. NALOGE ORGANOV ZA NADZOR

44. člen
(pristojnosti)

(1) Ministrstvo opravlja naslednje naloge:
– daje soglasja k navodilom za uporabo eksplozivov,
– skrbi za ažurnost seznama eksplozivov,
– vodi upravni postopek in izdaja dovoljenja za proiz-

vodnjo, uvoz, izvoz, tranzit,
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– sodeluje pri pripravi standardov strokovnih znanj in
spretnosti oseb, ki morajo biti ustrezno strokovno usposob-
ljene v skladu s tem zakonom,

– opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona,
– vzdržuje evidence podatkov o eksplozivih in podatke

posreduje pristojnim organom,
– zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja po-

datke v skladu z določbami tega zakona,
– obvešča pristojni organ Evropske unije o izvedenih

ukrepih zaradi neustreznosti eksplozivov in o drugih po-
membnih ukrepih na področju eksplozivov,

– sodeluje pri delu v zvezi z eksplozivi z mednarodnimi
subjekti in organizacijami,

– od organov nadzora lahko zahteva podatke o kršitvah
tega zakona,

– prepove proizvodnjo, če se proizvaja eksploziv, ki
nima certifikata o skladnosti,

– druge naloge v skladu s predpisi in mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

(2) Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka ministrs-
tvo ustanovi posebno organizacijsko enoto.

45. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi osno-
vi izdanih predpisov izvajajo ministrstvo, policija, carinska
služba ter drugi nadzorni in inšpekcijski organi, vsak v okviru
svojih pristojnosti.

46. člen
(pristojnosti policije)

Policija sme opravljati nadzor nad dovoljenji za nakup,
uvoz, izvoz, tranzit, prenos, uporabo eksplozivov na delovi-
ščih in nad vodenjem evidenc v skladiščih in prodajalnah.

47. člen
(pooblastila organov, pristojnih za nadzor)

(1) Organi iz 45. člena tega zakona smejo v okviru
svojih pristojnosti:

– pregledati dokumentacijsko gradivo v zvezi z eksplo-
zivi, vstopiti in pregledati objekte, prostore ali delovišča, kjer
se te snovi proizvajajo, skladiščijo, opravlja njihov promet,
uporabljajo ali uničujejo,

– odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
– pregledati listine o strokovni usposobljenosti oseb,
– prepovedati ravnanje z eksplozivi osebam, ki za to

niso strokovno usposobljene,
– začasno prepovedati posamezna opravila v zvezi s

prometom ali uporabo eksplozivov, če niso izpolnjeni pred-
pisani pogoji,

– prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo eksplo-
zivov, če ugotovi opustitve varnostnih ukrepov,

– prepovedati uporabo eksplozivov, če niso izpolnjeni
predpisani pogoji,

– prepovedati uporabo skladišč, ki ne ustrezajo pogo-
jem, predpisanim za skladiščenje eksplozivov,

– prepovedati proizvodnjo in promet eksplozivov, pri
katerih se uporablja neustrezna embalaža,

– prepovedati uporabo skladišča, nakladališča ali raz-
kladališča, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v tem zakonu,

– odrediti druge ukrepe, ki so potrebni zaradi varova-
nja življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ali okolja.

(2) Pritožba zoper odločbo, s katero je izrečena prepo-
ved, ne zadrži njene izvršitve.

12. KAZENSKE DOLOČBE

48. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za

prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje

življenja, zdravja ljudi ter njihovega premoženja ali okolja
(prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena);

2. ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objek-
tov, v katerih se proizvajajo eksplozivi, opravlja njihov pro-
met ali skladiščijo eksplozivi (peti odstavek 6. člena);

3. ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksplo-
ziva (sedmi odstavek 6. člena);

4. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden
je ministrstvo izdalo soglasje k navodilu (7. člen);

5. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, za kate-
rega ni ugotovljena skladnost (8. člen);

6. dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso stro-
kovno usposobljene (prvi odstavek 13. člena);

7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega
zakona;

8. proizvaja eksploziv v nasprotju s 16. členom tega
zakona;

9. proizvaja eksploziv pred pridobitvijo ustreznega do-
voljenja (prvi odstavek 17. člena);

10. proizvaja eksploziv po poteku veljavnosti dovolje-
nja (drugi odstavek 17. člena);

11. v roku ne izroči evidenc (drugi odstavek 19. čle-
na);

12. proizvaja eksploziv na delovišču v nasprotju z 20.
členom tega zakona;

13. opravlja raziskave v nasprotju z 22. členom tega
zakona;

14. ne obvesti ministrstva o začetku ali prenehanju pro-
izvodnje (23. člen);

15. nima dokumentacije, ki je predpisana v prvem od-
stavku 24. člena tega zakona;

16. opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25.
člena tega zakona;

17. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25.
člena);

18. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi od-
stavek 26. člena in prvi odstavek 28. člena);

19. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega
zakona;

20. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim od-
stavkom 29. člena tega zakona;

21. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi
odstavek 30. člena);

22. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže
dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31.
člena);

23. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek
31. člena);

24. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi od-
stavek 32. člena);

25. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega
zakona;

26. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot
določa 34. člen tega zakona;

27. ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek
35. člena);

28. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom
35. člena tega zakona;
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29. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju
eksploziva (tretji odstavek 35. člena);

30. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali
četrtim odstavkom 36. člena tega zakona;

31. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom 37. člena tega zakona;

32. z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene
(prvi odstavek 40. člena);

33. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. čle-
na).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.

(3) Za kršitve iz 16., 19. in 25. točke prvega odstavka
tega člena se izreče varstveni ukrep odvzem predmetov.

49. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za

prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če:
1. pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje

življenja, zdravja ljudi ter njihovega premoženja ali okolja
(prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena);

2. ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objek-
tov, v katerih se opravlja promet eksplozivov ali skladiščijo
eksplozivi (peti odstavek 6. člena);

3. ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksplo-
ziva (sedmi odstavek 6. člena);

4. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden
je ministrstvo izdalo soglasje k navodilu (7. člen);

5. da v promet ali začne uporabljati eksplozive, za kate-
rega ni ugotovljena skladnost (8. člen);

6. dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso stro-
kovno usposobljene (prvi odstavek 13. člena);

7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega
zakona;

8. opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25.
člena tega zakona;

9. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25.
člena);

10. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi od-
stavek 26. člena in prvi odstavek 28. člena);

11. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega
zakona;

12. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim od-
stavkom 29. člena tega zakona;

13. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi
odstavek 30. člena);

14. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže
dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31.
člena);

15. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek
31. člena);

16. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi od-
stavek 32. člena);

17. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega
zakona;

18. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot
določa 34. člen tega zakona;

19. ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek
35. člena);

20. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom
35. člena tega zakona;

21. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju
eksploziva (tretji odstavek 35. člena);

22. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali
četrtim odstavkom 36. člena tega zakona;

23. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim
odstavkom 37. člena tega zakona;

24. dovoli, da z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso uspo-
sobljene (prvi odstavek 40. člena);

25. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. čle-
na).

(2) Za kršitve iz 7., 17. in 20. točke prejšnjega odstav-
ka se izreče varstveni ukrep odvzem predmetov.

50. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za

prekršek kaznuje posameznik, če:
1. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega

zakona;
2. prodaja eksploziv brez ustreznega dovoljenja (prvi

odstavek 25. člena);
3. smodnika in netilk ne uporablja za polnjenje streliva

za lastne potrebe (prvi odstavek 28. člena);
4. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega

zakona;
5. uporablja pirotehnične izdelke v nasprotju z drugim,

tretjim ali petim odstavkom 36. člena tega zakona.
(2) Za kršitve iz 5. točke prejšnjega odstavka se kaznu-

jejo starši ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladolet-
niki uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzor-
stva.

(3) Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se izreče
varstveni ukrep odvzem predmetov.

51. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se na kraju prekrška

kaznuje posameznik, če na zahtevo policista ne pokaže
dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31.
člena).

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
(ustanovitev organa)

Organizacijsko enoto iz drugega odstavka 44. člena
tega zakona ustanovi ministrstvo v treh mesecih po sprejetju
zakona.

53. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)

Predpisi na podlagi tega zakona morajo biti izdani v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

54. člen
(veljavnost dovoljenj za proizvodnjo eksplozivov)

Imetniki dovoljenj za proizvodnjo, izdanih po predpisih
pred uveljavitvijo tega zakona, morajo v roku treh let po
uveljavitvi tega zakona, dejavnost in vodenje evidenc uskla-
diti s tem zakonom.

55. člen
(veljavnost dovoljenj za promet eksplozivov)

Imetniki dovoljenj za promet, izdanih po predpisih pred
uveljavitvijo tega zakona, morajo v roku treh let po uveljavitvi
tega zakona, dejavnost in vodenje evidenc uskladiti s tem
zakonom.
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56. člen
(veljavnost dokazil o usposobljenosti)

Dokazila o usposobljenosti, izdanih po predpisih pred
uveljavitvijo tega zakona, veljajo do izteka veljavnosti.

57. člen
(seznam eksplozivov)

Eksplozivi iz liste eksplozivnih snovi, objavljene po pred-
pisih pred uveljavitvijo tega zakona, se uvrstijo na seznam
eksplozivov, za katere je bila ugotovljena skladnost na pod-
lagi tega zakona.

58. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehajo veljati:
– zakon o prometu eksplozivnih snovi (Uradni list SFRJ,

št. 30/85 in 6/89);
– določbe zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih te-

kočinah, plinih in drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS,
št. 18/77), ki se nanašajo na eksplozivne snovi;

– določbe 22., 23. in 24. člena zakona o prevozu
nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99), ki se nanašajo
na dovoljenje za prevoz eksploziva;

– odločba o imenovanju komisije za preskušanje ek-
splozivnih snovi (Uradni list RS, št. 41/97);

– odredba o določitvi podjetja za opravljanje preizku-
sov novih eksplozivnih snovi (Uradni list RS, št. 56/92);

– uredba o pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št.
106/2001).

59. člen
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)

Do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega za-
kona se uporabljajo naslednji izvršilni predpisi, če niso v
nasprotju s tem zakonom:

– pravilnik o vodenju evidence o eksplozivnih snoveh
(Uradni list SRS, št. 16/82 in 18/82);

– lista eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet
(Uradni list RS, št. 66/93, 51/94, 33/95, 31/96).

60. člen
(veljavnost določb, ki se nanašajo na EU)

(1) Določbe osme alinee 44. člena tega zakona se
začnejo uporabljati z dnem vključitve Republike Slovenije v
članstvo Evropske unije.

(2) Po vključitvi Republike Slovenije v članstvo Evrop-
ske unije se za prenos šteje tudi prenos med državami
članicami Evropske unije.

61. člen
(veljavnost zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po
preteku šestih mesecev od objave.

Št. 213-05/02-8/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4802. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
detektivski dejavnosti (ZDD-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 detektivski dejavnosti
(ZDD-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o detektivski dejavnosti (ZDD-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-122/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI (ZDD-A)

1. člen
V zakonu o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št.

32/94) se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:

“Zbornica opravlja naslednje naloge:
1. daje in odvzema licenco detektiva;
2. v soglasju z ministrstvom, pristojnim za notranje za-

deve določi program detektivskega izpita, in način opravlja-
nja detektivskega izpita iz 8. člena tega zakona.”.

V drugem odstavku se v 3. točki beseda “evidenco”
nadomesti z besedo “evidence”.

Dodajo se novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se
glasijo:

“Naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena
opravlja zbornica kot javno pooblastilo.

O podelitvi oziroma odvzemu licence iz prvega odstav-
ka tega člena odloča zbornica v upravnem postopku.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ima prosilec za
izdajo licence detektiva oziroma detektiv, pravico pritožbe.
O pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, v 30 dneh.

Odločbo, izdano v postopku podelitve oziroma odvze-
ma licence, pošlje zbornica v 15 dneh od njene izdaje
ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.”.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zbornica zagotavlja sredstva za izvajanje javnih poo-

blastil in drugih svojih nalog iz:
– članarine;
– opravljanja drugih nalog, določenih s statutom.
Osnovo, višino in način plačevanja članarine določi

zbornica s statutom.”.

3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni

tako, da se glasi:
“Detektiv sme pridobivati informacije na podlagi pisne

pogodbe o opravljanju detektivske storitve za stranko in
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njenega pisnega pooblastila, iz katerega je razvidno podro-
čje zbiranja informacij iz 9. člena tega zakona, namen zbira-
nja informacij in obseg danega pooblastila.”.

V 2. točki se besedi “preizkus znanja” nadomestita z
besedama “detektivski izpit”.

Za 4. točko se dodata nova 5. in 6. točka, ki se glasita:
“5. da aktivno obvlada slovenski jezik;
6. da je vreden zaupanja za opravljanje detektivske

dejavnosti.”.
V drugem odstavku se besedi “Preizkus znanja” nado-

mestita z besedama “Detektivski izpit”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pogoja iz 6. točke prvega odstavka tega člena ne

izpolnjuje, kdor je bil pravnomočno obsojen za kaznivo deja-
nje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje
detektivske dejavnosti.”.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

4. člen
V 9. členu se za besedo “sicer” doda beseda “izključ-

no”, v prvi alinei se besedilo “piscih ali o odpošiljateljih”
nadomesti z besedo “avtorjih”, za besedo “materialnih” se
dodata besedi “in nematerialnih”, za peto alineo pa se doda-
jo nova šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:

“– o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno
tožbo ter o njihovih storilcih;

– o disciplinskih kršitvah in disciplinskih kršiteljih;
– o kandidatih za zaposlitev, v okviru vsebine pisnega

soglasja kandidata za zaposlitev.”.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Pri pridobivanju informacij iz prejšnjega odstavka je

detektiv dolžan osebo predhodno opozoriti, da podatke da-
je prostovoljno.

Detektiv lahko za fizične in pravne osebe opravlja tudi
svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih de-
janj ter drugih škodljivih dejanj.”.

5. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno

nalogo, za izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, je
upravljalec zbirke podatkov dolžan detektivu posredovati po-
datke iz:

– evidence registriranih vozil: registrsko označbo, po-
datke o lastniku in podatke o vozilu;

– registra stalnega prebivalstva ali centralnega registra
prebivalstva: podatke o stalnem in začasnih prebivališčih;

– evidence zavarovancev: podatke o zaposlitvi (delo-
dajalec, delovno mesto);

– slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplo-
vov – podatke o plovilih in lastnikih.”.

V tretjem odstavku se za besedo “pooblastilo” doda
besedilo “iz prvega odstavka 8. člena tega zakona”.

6. člen
V 11. členu se besedilo “iz zbirk podatkov iz prejšnjega

člena” nadomesti z besedilom “na podlagi 9. in 10. člena
tega zakona”.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje

predpiše obseg in način zavarovanja osebnih podatkov iz
prejšnjega odstavka pri detektivu.”.

7. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Informacije in podatki iz 9. in 10. člena tega zakona,

ki jih je detektiv zbral za stranko, se štejejo za poslovno
tajnost in se ne smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv
jih je dolžan varovati kot poslovno tajnost tudi po opravljeni
detektivski storitvi za stranko.”.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Detektiv je dolžan po izpolnitvi pogodbe stranki izročiti

vse v okviru pogodbe zbrane podatke.”.

8. člen
V 14. členu se besedilo “pooblaščene uradne osebe

Ministrstva za notranje zadeve” nadomesti z besedilom “in-
špektorja za zasebno varstvo ali policista.”

9. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Zbornica detektivu z odločbo odvzame izdano licen-

co, če:
– ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih

je licenca izdana, lažni oziroma ponarejeni;
– je detektiv pravnomočno obsojen za naklepno kazni-

vo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, z nepogojno
kaznijo več kot šest mesecev;

– se ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več z zakonom
predpisanih pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti;

– detektiv postane trajno nezmožen za opravljanje de-
javnosti;

– detektiv izgubi poslovno sposobnost;
– je detektivu izrečen varnostni oziroma varstveni ukrep

prepovedi opravljanja detektivske dejavnosti;
– je bilo o odvzemu licence zaradi disciplinske kršitve

dokončno odločeno v postopku pred častnim razsodiščem
zbornice.

Licenca preneha, če detektiv:
– umre;
– pisno izjavi, da ne želi več opravljati detektivske de-

javnosti.
O pravnomočni obsodbi za kaznivo dejanje iz druge

alinee prvega odstavka tega člena sodišče po uradni dol-
žnosti obvesti detektivsko zbornico.”.

10. člen
Za 16. členom se doda novo III.A poglavje in členi

16.a do 16.f, ki se glasijo:

“III.A OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI
IN STORITEV TUJIH DETEKTIVOV

V REPUBLIKI SLOVENIJI

16.a člen
Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, in je v

matični državi pridobil pravico do opravljanja detektivske
dejavnosti, lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, v Repu-
bliki Sloveniji opravlja:

– detektivsko dejavnost pod nazivom “detektiv”;
– detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz svo-

je matične države;
– detektivske storitve.
Matična je tista država, v kateri ima detektiv pravico

opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom, pri-
dobljenim po predpisih te države.
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Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, je po
tem zakonu detektiv, ki ima pravico opravljati detektivsko
dejavnost v kateri izmed držav članic Evropske unije pod
poklicnim nazivom, pridobljenim po predpisih te države.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na detektiva iz
druge države, ki je država članica Evropske unije, veljajo
tudi za delovanje tuje detektivske družbe iz države, ki je
članica Evropske unije oziroma za druge oblike skupnega
opravljanja detektivske dejavnosti.

16.b člen
Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, lahko

ob pogoju vzajemnosti v Republiki Sloveniji opravlja detek-
tivsko dejavnost pod nazivom “detektiv”, z vsemi pravicami
in dolžnostmi pri opravljanju detektivske dejavnosti, če izpol-
njuje pogoje iz 2. do 6. točke 8. člena tega zakona in opravi
preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slo-
venije.

Detektiv iz prejšnjega odstavka mora vlogi za pridobitev
licence detektiva priložiti potrdilo o državljanstvu, dokaz o
tem, da ima pravico opravljati detektivsko dejavnost v svoji
matični državi, ter druge dokaze, s katerimi izkazuje izpol-
njevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

Izpolnjevanje pogojev iz 2. do 4. točke prvega odstav-
ka 8. člena tega zakona se dokazuje s potrdili, izdanimi po
predpisih detektivove matične države. Potrdila morajo biti
predložena v overjenem prevodu v angleški in slovenski
jezik.

Preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike
Slovenije se opravlja pred komisijo iz 8. člena tega zakona.

Zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve, predpiše vsebino in način opravljanja preizkusnega
izpita o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije, s
programom opravljanja detektivskega izpita.

Detektivu iz prvega odstavka tega člena izda zbornica v
soglasju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, licen-
co detektiva z nazivom “detektiv”, z vsemi pravicami in dol-
žnostmi detektiva po tem zakonu ter izkaznico detektiva v
skladu s 14. členom tega zakona.

16.c člen
Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, lahko v

Republiki Sloveniji opravlja detektivsko dejavnost pod po-
klicnim nazivom iz svoje matične države, če predloži dokaz o
tem, da ima pravico opravljati detektivsko dejavnost v svoji
matični državi.

Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi potrdi-
lo o državljanstvu ter obvestilo in dokazila o morebitnem
članstvu v detektivski zbornici oziroma združenju detektivov
v matični državi ali katerikoli drugi državi.

Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega člena mo-
rajo biti predložena v overjenem prevodu v angleški in slo-
venski jezik.

O začetku opravljanja detektivske dejavnosti iz prvega
odstavka tega člena zbornica obvesti pristojni organ detekti-
vove matične države.

Detektiv iz prvega odstavka tega člena mora opravljati
detektivsko dejavnost dejansko in stalno, pri tem pa uporab-
ljati poklicni naziv iz svoje matične države, izražen v uradnem
jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične države, z
navedbo organa, pri katerem je vpisan v svoji matični državi.

16.č člen
Detektiv iz 16.b člena tega zakona se obvezno včlani v

zbornico ter ima pravico voliti in biti izvoljen v organe zborni-
ce ter sodelovati pri njihovem delu v skladu s statutom
zbornice.

Zbornica vpiše detektiva iz 16.b in 16.c člena tega
zakona v evidenco, določeno v 23. členu tega zakona.

16.d člen
Detektiv iz države, ki je članica Evropske unije, ki ni

vpisan v evidenco tujih detektivov na podlagi 16.b in 16.c
člena tega zakona, lahko v Republiki Sloveniji opravi posa-
mezno detektivsko storitev, ki sodi v okvir opravljanja detek-
tivske dejavnosti po 9. členu tega zakona.

Detektiv iz prejšnjega odstavka mora pred začetkom
opravljanja posamezne detektivske storitve o tem pisno ob-
vestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, s predložitvi-
jo potrdila o vpisu pri pristojnem organu matične države in
pooblastilo naročnika detektivske storitve, pri čemer se smi-
selno uporabljata drugi in tretji odstavek 16.b člena tega
zakona. V obvestilu mora navesti naslov ali določiti poobla-
ščenca za vročitve v Republiki Sloveniji.

Na podlagi obvestila in dokazil iz prejšnjega odstavka
izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, detektivu iz
prvega odstavka tega člena potrdilo o priglasitvi opravljanja
posamezne detektivske storitve ter o tem pisno obvesti zbor-
nico.

Na zahtevo inšpektorja za zasebno varstvo ali policista
mora detektiv iz prvega odstavka tega člena predložiti doka-
zilo, da ima pravico opravljati posamezno detektivsko stori-
tev, ki sodi v okvir opravljanja detektivske dejavnosti po 9.
členu tega zakona.

16.e člen
Pri opravljanju posamezne detektivske storitve mora

detektiv iz prejšnjega člena upoštevati pravila poklicnega
ravnanja, ki veljajo za detektive v Republiki Sloveniji.

Pri opravljanju posamezne detektivske storitve v Repu-
bliki Sloveniji detektiv iz 16.d člena uporablja poklicni naziv
iz svoje matične države, izražen v uradnem jeziku ali enem
od uradnih jezikov svoje matične države, skupaj z navedbo
poklicne organizacije, ki mu je dala dovoljenje za opravljanje
detektivske dejavnosti v matični državi.

16.f člen
Detektiv iz druge države, ki ni članica Evropske unije,

lahko ob pogoju dejanske vzajemnosti izvaja detektivsko
dejavnost oziroma posamezno detektivsko storitev v Repu-
bliki Sloveniji.”.

11. člen
V 17. členu se besedilo “kot družba z neomejeno

osebno odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe”
nadomesti z besedilom “v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah kot osebna družba”.

12. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Najmanj en družbenik detektivske družbe mora biti

oseba, ki je od zbornice pridobila licenco za opravljanje
detektivske dejavnosti. Vodenja poslov detektivske družbe
ni mogoče zaupati osebi, ki ni detektiv. Dejavnost detektiv-
ske družbe lahko opravljajo izključno detektivi z licenco za
opravljanje detektivske dejavnosti.”.

13. člen

Naslov V. poglavja in 22. člen se spremenita tako, da
se glasita:



Stran 10506 / Št. 96 / 14. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije

“V. INŠPEKCIJSKI NADZOR

22. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona

in predpisi, izdanih na njegovi podlagi, opravlja ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.

V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, opravljajo
inšpekcijski nadzor inšpektorji za zasebno varstvo (v nadalj-
njem besedilu: inšpektor).

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega
nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in
odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen.

Inšpektor samostojno nadzira izvrševanje predpisov na
področju detektivske dejavnosti, in sicer:

– preverja obstoj in veljavnost licence za opravljanje
detektivske dejavnosti;

– preverja obstoj in vsebino evidenc, ki jih je detektiv
dolžan voditi;

– ugotavlja opravljanje nedovoljenih dejavnosti;
– ugotavlja način pridobivanja in vrsto pridobljenih in-

formacij;
– ugotavlja način varovanja podatkov pri detektivu, pri-

dobljenih pri opravljanju detektivske dejavnosti ali v zvezi z
njo;

– pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sodeluje z dr-
žavnimi organi in organizacijami ter organizacijami z javnimi
pooblastili.

Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše način opravljanja inšpekcije na področju detektiv-
ske dejavnosti. Kolikor ni s tem zakonom drugače določe-
no, se za inšpektorja in za opravljanje inšpekcijskega nadzo-
ra uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor
in zakona o splošnem upravnem postopku.”.

14. člen
Za 22. členom se dodata nova 22.a in 22.b člen, ki se

glasita:

“22.a člen
Inšpektor mora imeti visoko ali univerzitetno izobrazbo

pravne ali družboslovne smeri, najmanj pet let ustreznih
delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora izka-
zuje inšpektor s službeno izkaznico, ki jo izda minister,
pristojen za notranje zadeve. Minister, pristojen za notranje
zadeve, predpiše obrazec službene izkaznice in postopek
za njuno izdajo.

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebi-
no in način opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja.

22.b člen
Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v

zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in dolžnost:
– določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma ne-

pravilnosti pri izvajanju detektivske dejavnosti;
– predlagati zbornici odvzem licence, če detektiv ne

izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje
detektivske dejavnosti oziroma če v določenem roku ne
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ali nepravilnosti;

– predlagati zbornici uvedbo postopka za ugotovitev
disciplinske odgovornosti;

– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;

– izreči denarno kazen na kraju samem v primerih, ki
jih določa ta zakon oziroma predlagati uvedbo postopka o
prekršku v skladu z zakonom;

– podati ovadbo pristojnim organom za kazniva deja-
nja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Zoper odločbo inšpektorja iz prve alinee prejšnjega
odstavka je v 15 dneh od njene vročitve dovoljena pritožba
ministru, pristojnemu za notranje zadeve. Pritožba zoper
odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.

O pritožbi odloči minister, pristojen za notranje zadeve,
v 30 dneh od dneva njene vložitve.”.

15. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Za izvrševanje v tem zakonu določenih nalog zbornica

vodi in vzdržuje evidence:
– detektivov, državljanov Republike Slovenije;
– tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico

opravljati detektivsko dejavnost pod nazivom “detektiv”;
– tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico

opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom iz
svoje matične države.”.

V drugem odstavku se besedilo “Ministrstvu za notranje
zadeve” nadomesti z besedilom “ministrstvu, pristojnem za
notranje zadeve,”, besede “iz evidence detektivov” pa se
nadomestijo z besedilom “iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje.”

16. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Evidenca detektivov, državljanov Republike Slovenije,

in evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji
pravico opravljati detektivsko dejavnost pod nazivom “detek-
tiv”, vsebujeta naslednje podatke:

– ime in priimek;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva);
– državljanstvo;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– šolsko izobrazbo;
– poklic;
– zaposlitev;
– datum opravljenega detektivskega izpita pred komisi-

jo iz 8. člena tega zakona oziroma datum opravljenega preiz-
kusnega izpita o poznavanju pravnega reda Republike Slo-
venije, pred komisijo iz 8. člena tega zakona;

– datum in številko izdane licence;
– datum in številko izdane izkaznice;
– datum odvzema licence;
– datum odvzema izkaznice.
Evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji

pravico opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim nazi-
vom iz svoje matične države, vsebuje podatke iz prve do
sedme alinee prejšnjega odstavka, številko licence in izkaz-
nice detektiva ter podatke o organu matične države, ki je
izdal licenco in izkaznico detektiva.”.

17. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Detektiv je dolžan voditi evidence:
1. pogodb o opravljanju detektivskih storitev;
2. zbranih informacij;
3. naznanjenih kaznivih dejanj.”.



Uradni list Republike Slovenije Št. 96 / 14. 11. 2002 / Stran 10507

18. člen
Za 26. členom se dodajo novi 26.a, 26.b in 26.c člen,

ki se glasijo:

“26.a člen
Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje po-

datke:
– evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev:

podatki o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in
naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe);
podatki o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zapore-
dna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve
pogodbe); podatki o področju zbiranja informacij (navedba
področja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona in opis
vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe);
podatki o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblasti-
la, datum, obseg pooblastila); datum izpolnitve pogodbe;

– evidenca zbranih informacij: podatke o vrsti zbranih
informacij (področje zbiranja informacij, podatki o posamez-
ni informaciji; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov
stalnega oziroma začasnega bivališča); podatki o pravni ose-
bi (firma in sedež pravne osebe); drugi podatki o posamezni
informaciji;

– evidenca naznanjenih kaznivih dejanj: podatki o naz-
nanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
(naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o kaz-
nivem dejanju.

26.b člen
Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje podatke v

evidencah iz 26. člena tega zakona takoj po vzpostavitvi teh
evidenc.

Detektiv je dolžan evidence iz prejšnjega odstavka tega
člena na zahtevo zbornice ali inšpektorja za zasebno varstvo
predložiti na vpogled.

Zbornica oziroma inšpektor za zasebno varstvo sta ose-
bne podatke iz evidenc iz 26. člena tega zakona dolžna
varovati v skladu z zakonom in jih uporabiti le pri opravljanju
nadzora po tem zakonu.

26.c člen
Posamezni podatki iz evidenc se hranijo:
– podatki v evidenci iz 1. točke 26. člena tega zakona

pet let po izpolnitvi pogodbe;
– podatki v evidenci iz 2. točke 26. člena tega zakona

do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve;
– podatki v evidenci iz 3. točke 26. člena tega zakona

pet let po vnosu podatkov o naznanitvi kaznivega dejanja.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka, detektiv po-

datke ustrezno arhivira, razen podatkov iz evidence zbranih
informacij, ki jih izroči stranki ob izpolnitvi pogodbe o oprav-
ljanju detektivske storitve.”.

19. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznu-

je za prekršek detektiv, ki:
1. opravlja detektivsko dejavnost brez pisne pogodbe,

sklenjene s stranko oziroma brez njenega pisnega poobla-
stila (prvi odstavek 8. člena);

2. zbira informacije, ki jih ni upravičen zbirati (prvi od-
stavek 9. člena);

3. osebe predhodno ne opozori, da podatke daje pro-
stovoljno (drugi odstavek 9. člena);

4. ne zavaruje podatkov v obsegu in na način, ki ga
določi minister, pristojen za notranje zadeve (drugi odstavek
11. člena);

5. ne varuje pridobljenih podatkov kot poklicno skriv-
nost oziroma poslovno tajnost (prvi in drugi odstavek 12.
člena);

6. ravna v nasprotju s 13. členom tega zakona;
7. ne pokaže izkaznice (14. člen);
8. ne vodi evidenc, ki jih je dolžan voditi (26. člen).
Za prekršek iz 1., 2., 5., 6. in 8. točke prejšnjega

odstavka se lahko izreče tudi varstveni ukrep prepovedi
opravljanja detektivske dejavnosti v trajanju od treh mesecev
do enega leta.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na
kraju samem, se kaznuje za prekršek detektiv, ki:

1. ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem
dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti (tretji odstavek
12. člena);

2. ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga je določil
inšpektor (prva alinea prvega odstavka 22.b člena);

3. na zahtevo inšpektorja ali zbornice ne predloži na
vpogled evidenc, ki jih vodi (drugi odstavek 26.b člena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, ki opravlja detektivsko dejavnost
brez licence detektiva (prvi odstavek 8. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tuj detektiv, ki v Republiki Sloveniji opravlja
detektivsko dejavnost v nasprotju z določbami III.A poglavja
tega zakona.”.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Delavci ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki

so opravljali nadzor nad izvajanjem zakona o detektivski
dejavnosti do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo s svojim
delom do imenovanja v inšpektorje, vendar najdlje dve leti
od uveljavitve tega zakona.

Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 22.a člena
zakona se inšpektor izkazuje s pooblastilom ministra, pri-
stojnega za notranje zadeve.

Detektivska zbornica Republike Slovenije mora uskla-
diti svoj statut in druge akte, sprejete na njegovi podlagi, v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpise iz
drugega odstavka 11. člena, petega odstavka 22. člena ter
drugega in tretjega odstavka 22.a člena zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

21. člen
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati

dvanajst mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Določbe 16.a do 16.e člena ter določbe druge in tretje

alinee 23. člena zakona, ki se nanašajo na evidence tujih
detektivov, se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republi-
ke Slovenije k Evropski uniji.

22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 212-05/92-1/9
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4803. Zakon o volitvah poslancev iz Republike
Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o volitvah poslancev

iz Republike Slovenije v evropski parlament
(ZVPEP)

Razglašam zakon volitvah poslancev iz Republike Slo-
venije v evropski parlament (ZVPEP), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-123/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE

SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT (ZVPEP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: po-

slanci) iz Republike Slovenije v evropskem parlamentu se
volijo neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravi-
ce s tajnim glasovanjem za dobo petih let.

2. člen
Poslanec v evropskem parlamentu (v nadaljnjem bese-

dilu: poslanec) ne more biti poslanec v državnem zboru in
ne more opravljati izvršilne funkcije v lokalni skupnosti. Po-
slanec tudi ne sme opravljati funkcij in dejavnosti, ki jih ne
sme opravljati poslanec v državnem zboru.

3. člen
Volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski par-

lament (v nadaljnjem besedilu: volitve) razpiše predsednik
republike. Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela
prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ Evropske
unije.

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75
dni pred dnevom glasovanja. Od dneva razpisa glasovanja
do dneva glasovanja mora preteči najmanj šestdeset dni.

Z dnem, ki je v aktu o razpisu volitev določen kot dan
razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.

4. člen
Volitve vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po

zakonu o volitvah v državni zbor.

5. člen
Za odločanje o zakonitosti aktov volilnih organov pri

volitvah poslancev v evropski parlament v upravnem sporu je
pristojno vrhovno sodišče.

6. člen
Sredstva za volitve v evropski parlament se zagotavljajo

v državnem proračunu.

7. člen
Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej ureje-

na, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v
državni zbor.

8. člen
Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parla-

ment se smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kam-
panji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), ki veljajo za
volilno kampanjo za volitve v državni zbor.

Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parla-
ment se ne uporabljata določbi četrtega in petega odstavka
2. člena zakona o volilni kampanji.

9. člen
Glede položaja poslanca, glede pridobitve in preneha-

nja mandata poslanca, glede nezdružljivosti funkcije poslan-
ca z drugimi funkcijami, glede poslanske imunitete ter glede
materialnih in drugih pogojev za delo poslanca ter glede
pravice poslanca po prenehanju mandata se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona o poslancih in določbe drugih zako-
nov, ki veljajo za poslance državnega zbora.

Glede omejitev in obveznosti poslanca, vezanih na fun-
kcijo poslanca, se smiselno uporabljajo ustrezne določbe
zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobit-
no dejavnostjo.

II. VOLILNA PRAVICA

10. člen
Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem

parlamentu ima državljanka oziroma državljan (v nadaljnjem
besedilu: državljan) Republike Slovenije, ki ima pravico voliti
in biti izvoljen za poslanca državnega zbora.

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem
parlamentu ima pod pogoji iz prejšnjega odstavka tudi držav-
ljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno pre-
bivališče v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da mu ni bila
odvzeta volilna pravica in pod pogojem, da je vpisan v evi-
denco volilne pravice.

Volivka oziroma volivec (v nadaljnjem besedilu: volivec)
lahko na istih volitvah v evropski parlament glasuje samo
enkrat in kandidira samo na eni kandidatni listi.

Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebi-
vališča v Republiki Sloveniji in uresničuje volilno pravico za
volitve poslancev evropskega parlamenta v drugi državi, ne
more uresničevati volilne pravice za volitve poslancev evrop-
skega parlamenta iz Republike Slovenije.

Evidenco volilne pravice in sestavo volilnih imenikov
ureja zakon.

III. VOLILNI SISTEM

11. člen
Poslanci se volijo po proporcionalnem načelu.
Glasuje se o listah kandidatk oziroma kandidatov (v

nadaljnjem besedilu: kandidatov).
Območje Republike Slovenije je ena volilna enota.
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12. člen
Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov.

Volivec lahko na glasovnici označi enega kandidata, ki mu
daje prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero je
glasoval (preferenčni glas).

13. člen
Delitev poslanskih mest med liste kandidatov se opravi

na ravni vse države.
Poslanska mesta se dodelijo listam kandidatov po za-

poredju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število
glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena
do števila poslancev, ki se volijo (d’Hondtov sistem). Z liste
kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov
je dobila lista.

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število prefe-
renčnih glasov. Preferenčni glasovi za posamezne kandida-
te se upoštevajo, če število preferenčnih glasov posamez-
nega kandidata presega količnik, izračunan tako, da se
število vseh glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom
števila kandidatov na listi. Če po tem pravilu ni izvoljenih
toliko kandidatov, kolikor poslanskih mandatov pripada po-
samezni listi, so na preostala poslanska mesta na tej listi
izvoljeni kandidati po vrstnem redu kandidatov na listi kandi-
datov.

IV. KANDIDIRANJE

14. člen
Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stran-

ke in volivci. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandi-
datov, kolikor poslancev se voli iz Republike Slovenije.

15. člen
Politične stranke določajo kandidate po postopku, do-

ločenim z njihovimi pravili. Lista kandidatov se določi s taj-
nim glasovanjem.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je pod-
prta s podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali
najmanj tisoč volivcev.

Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo
kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj šestih poslan-
cev državnega zbora ali najmanj tisoč petsto volivcev.

16. člen
Listo kandidatov lahko vložijo volivci, če je podprta s

podpisi najmanj tri tisoč volivcev.

17. člen
Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo

eni listi kandidatov.

18. člen
Lista kandidatov se vloži pri republiški volilni komisiji

najkasneje trideseti dan pred dnevom glasovanja.
Če je na listi kandidatov kandidat, ki ni državljan Repu-

blike Slovenije, je pa državljan države članice Evropske uni-
je, mora biti listi priložena tudi izjava kandidata, v kateri je
navedeno njegovo državljanstvo in naslov njegovega stalne-
ga prebivališča v Republiki Sloveniji ter izjava, da ne kandidi-
ra na volitvah v evropski parlament v nobeni drugi članici
Evropske unije.

Republiška volilna komisija obvesti druge države člani-
ce Evropske unije o tem, kateri njihovi državljani kandidirajo
na volitvah v evropski parlament.

V. GLASOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA
VOLITEV

19. člen
Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in

ugotavljanja izida glasovanja se smiselno uporabljajo določ-
be zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem zako-
nom drugače določeno.

20. člen
Glasovnica vsebuje:
– oznako volilne enote,
– navodilo o načinu glasovanja,
– zaporedne številke in imena list kandidatov po vr-

stnem redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa tudi
zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov.

Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko
liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posamezne-
mu kandidatu z liste preferenčni glas, obkroži zaporedno
številko pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje
preferenčni glas.

21. člen
Izid volitev na volišču ugotavlja volilni odbor.
Ugotavljanje volilnega izida se začne po tem, ko se

zaprejo vsa volišča v vseh državah članicah Evropske unije.

22. člen
Republiška volilna komisija ugotovi, koliko glasov je

dobila posamezna lista kandidatov, koliko poslanskih mest
je pripadlo posamezni listi in kateri kandidati s posameznih
list so izvoljeni.

23. člen
Državni zbor potrdi izvolitev poslancev. Proti odločitvi

državnega zbora je v skladu z zakonom mogoča pritožba na
ustavno sodišče.

Predsednik državnega zbora obvesti predsednika
evropskega parlamenta o izidu volitev v evropski parlament.

24. člen
Predsednik državnega zbora o prenehanju mandata

poslanca in o tem, kdo je izvoljen za poslanca namesto
poslanca, ki mu je prenehal mandat, obvesti predsednika
evropskega parlamenta.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

25. člen
Ta zakon se začne uporabljati, ko Republika Slovenija

pridobi pravico voliti poslance v evropski parlament.

26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-01/02-13/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4804. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č)

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 državljanstvu
Republike Slovenije (ZDRS-Č)

Razglašam zakon spremembah in dopolnitvah zakona
o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č), ki ga je spre-
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra
2002.

Št. 001-22-124/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE

(ZDRS-Č)

1. člen
V zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni

list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 61/92 – odl. US, 61/92 – odl.
US, 38/92, 13/94 in 59/99 – odl. US) se v 5. členu v
četrtem odstavku besedilo “občinskega organa, pristojnega
za socialno varstvo” nadomesti z besedilom “centra za soci-
alno delo”.

2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku številka “23.” nadome-

sti s številko “36.”.

3. člen
V 10. členu se v 3. točki prvega odstavka za besedo

“prošnje” doda besedilo “in ima urejen status tujca”.
V 4. točki se črta besedilo “da ima zagotovljeno stano-

vanje in”.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
“5. da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega

sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno oprav-
ljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;”.

V 7. točki se beseda “prepoved” nadomesti z besedo
“odpoved”.

V 9. točki se za besedo “obveznosti” pika nadomesti s
podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:

“10. da poda izjavo, da s pridobitvijo državljanstva Re-
publike Slovenije soglaša s pravnim redom Republike Slove-
nije.”.

Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Šteje se, da je pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega

člena izpolnjen:
1. če je oseba končala osnovno šolo v Republiki Slo-

veniji;
2. če je oseba končala srednjo šolo v Republiki Slove-

niji;
3. če je oseba v Republiki Sloveniji pridobila izobrazbo

na VI. ali VII. stopnji oziroma končala visokošolski ali univer-
zitetni študij po 25. 6. 1991;

4. če je oseba starejša od 60 let in dejansko živi v
Sloveniji 15 let.

Pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje
tudi oseba, ki je nepismena, se pa govorno sporazumeva v
slovenščini, kar dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem
izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni
ravni. Pogoja iz 5. točke prvega odstavka ni treba izpolnjeva-
ti osebi, ki zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje
sporazumevanje, ni sposobna opraviti izpita v zahtevani
obliki.”.

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek,

se spremeni tako, da se glasi:
“Šteje se, da je pogoj iz 6. točke prvega odstavka tega

člena izpolnjen, če so podani pogoji za izbris obsodbe iz
kazenske evidence.”.

4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku za številko “7.” bese-

da “in” nadomesti z vejico, za številko “8.” pa dodajo vejica
in besede “9. in 10.”.

5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo “leto” doda

besedilo “pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca”,
za številko “7.” se beseda “in” nadomesti z vejico, za števil-
ko “8.” pa se dodajo vejica in besede “9. in 10.”.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim

interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo
Republike Slovenije osebo, ki je izgubila državljanstvo Re-
publike Slovenije na podlagi odpusta ali odreka državljan-
stvu v skladu z določbami tega zakona ali v skladu s predpi-
si, ki so urejali državljanstvo na območju Republike Sloveni-
je pred sprejemom tega zakona, če oseba dejansko živi v
Sloveniji neprekinjeno šest mesecev pred vložitvijo prošnje,
če ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4.,
6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega
zakona.”.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji od-
stavek, se za besedo “leto” doda besedilo “pred vložitvijo
prošnje, če ima urejen status tujca”, za številko “7.” se
beseda “in” nadomesti z vejico, za številko “8.” pa se dodajo
vejica in besede “9. in 10.”.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dodajo se novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki

se glasijo:
“Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim

interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo
Republike Slovenije polnoletno osebo, rojeno na območju
Republike Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji od rojstva
dalje in če izpolnjuje pogoje iz 6., 7., 8., 9. in 10. točke
prvega odstavka 10. člena tega zakona.

Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka lahko
pristojni organ upošteva osebne, družinske, gospodarske,
socialne in druge vezi, ki vežejo osebo na Republiko Slove-
nijo, ter posledice, ki bi jih povzročila zavrnitev prošnje za
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije.

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim
interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo
Republike Slovenije osebo s statusom begunca, priznanega
po zakonu o azilu, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno
5 let pred vložitvijo prošnje in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4.,
5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena
tega zakona.

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim
interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo
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Republike Slovenije osebo brez državljanstva (apatrida), če
dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo
prošnje, če ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz
1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10.
člena tega zakona.”.

6. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Z naturalizacijo lahko pridobi državljanstvo Republike

Slovenije polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znan-
stvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih
razlogov, pod pogojem, da dejansko živi v Sloveniji nepreki-
njeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in ima urejen
status tujca ter izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke
prvega odstavka 10. člena tega zakona.”.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Osebi iz prejšnjega odstavka, ki uveljavlja korist drža-

ve iz nacionalnih razlogov, ni potrebno izpolnjevati pogoja
dejanskega bivanja v Sloveniji.”.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji od-
stavek, se za besedo “Slovenije” vejica nadomesti s piko,
ostalo besedilo pa se črta.

7. člen
V 14. členu se v drugem odstavku na koncu doda

besedilo “neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje
ter ima urejen status tujca”.

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pridobi dr-

žavljanstvo Republike Slovenije otrok, ki je rojen v Republiki
Sloveniji in še ni dopolnil leto dni starosti, če za to zaprosi
roditelj, ki pridobi državljanstvo Republike Slovenije z natu-
ralizacijo.

Če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike
Slovenije z naturalizacijo na podlagi 13. člena tega zakona
iz nacionalnih razlogov, ga pridobi tudi njegov otrok, ki še ni
star 18 let, če ta roditelj za to zaprosi.”.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se besedilo “republiški upravni organ, pristojen za soci-
alno varstvo” nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno
za družino in socialne zadeve”.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in
sedmi odstavek.

8. člen
V 15. členu se za številko “40.” črtata beseda “ali” in

številka “41.”.

9. člen
V 16. členu se v prvem odstavku za besedama “razve-

ljavi odločbo” črta besedilo “v treh letih po njeni vročitvi”.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

10. člen
V 18. členu se v drugem odstavku besedilo “republiški

upravni organ, pristojen za obrambne zadeve” nadomesti z
besedilom “ministrstvo, pristojno za obrambne zadeve”.

11. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku besedilo “republiški

upravni organ, pristojen za socialno varstvo” nadomesti z
besedilom “ministrstvo, pristojno za družino in socialne za-
deve”.

12. člen
V prvem odstavku 27. člena, v 32. členu, v prvem

odstavku 36. člena, v 42. členu in v prvem odstavku 45.
člena se besedilo “republiški upravni organ, pristojen za
notranje zadeve” nadomesti z besedilom “ministrstvo, pri-
stojno za notranje zadeve”.

V tretjem odstavku 27. člena se besedilo “republiškem
upravnem organu, pristojnem za notranje zadeve” nadome-
sti z besedilom “ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve”.

13. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedilo “za notranje

zadeve pristojnem upravnem organu občine” nadomesti z
besedama “upravni enoti”.

V 37. členu in v 44. členu se besedilo “za notranje
zadeve pristojni upravni organ občine” nadomesti z beseda-
ma “upravna enota”.

V 43. členu se besede “pristojni občinski organ” nado-
mestijo z besedami “pristojna upravna enota”.

14. člen
V 29. členu se besedilo “za notranje zadeve pristojni

upravni organ občine” nadomesti z besedama “upravna eno-
ta”, beseda “dolžan” v drugem in tretjem stavku pa se nado-
mesti z besedo “dolžna”.

15. člen
V 35. členu se v prvem odstavku besedilo “organov za

notranje zadeve” nadomesti z besedo “policije”.

16. člen
V 36. členu se v drugem odstavku besedilo “republiški

upravni organ, pristojen za mednarodno sodelovanje” nado-
mesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve”.

17. člen
V 42. členu se za številko “40.” črtata beseda “in” in

številka “41.”.

18. člen
V 46. členu se besedilo “Predstojnik republiškega

upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve” nadome-
sti z besedilom “Minister, pristojen za notranje zadeve”.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije lahko v

roku enega leta od dneva uveljavitve tega zakona zaprosi
polnoletna oseba, ki je imela na dan 23. 12. 1990 na
območju Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče
in od tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi neprekinjeno
živi, če izpolnjuje pogoje iz 5., 6., 8. in 10. točke prvega
odstavka 10. člena zakona.

Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka lahko
pristojni organ glede izpolnjevanja pogoja 6. točke prvega
odstavka 10. člena zakona in izpolnjevanja pogoja 8. točke
prvega odstavka 10. člena zakona upošteva dolžino prebi-
vanja osebe v državi, njene osebne, družinske, gospodar-
ske, socialne in druge vezi, ki jo vežejo na Republiko Slove-
nijo ter posledice, ki bi jih za osebo povzročila zavrnitev
prošnje za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije.

Vlogo poda prosilec pri ministrstvu, pristojnem za no-
tranje zadeve.

Prosilec je v postopku po tem členu oproščen plačila
vseh stroškov postopka.
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20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 213-11/90-2/121
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4805. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pravdnem postopku (ZPP-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah

in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku
(ZPP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o pravdnem postopku (ZPP-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-125/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A  K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O PRAVDNEM POSTOPKU (ZPP-A)

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

26/99) se v petem odstavku 82. člena doda nov stavek, ki
se glasi:

“Če tožeča stranka ne založi stroškov za začasnega
zastopnika, sodišče tožbo zavrže.”

2. člen
Tretji stavek drugega odstavka 105. člena se spremeni

tako, da se glasi:
“Za vlogo, prejeto z uporabo komunikacijske tehnolo-

gije in za vlogo, prejeto v skladu s pogoji, ki jih zakon določa
za uporabo informacijske tehnologije, se šteje, da jo je
podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot podpisnik.”

3. člen
V 108. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Z zakonom se lahko poleg obveznosti plačila in pred-

ložitve dokazila o plačilu sodne takse za tožbo ali drugo
vlogo določi tudi, da bo sodišče štelo vlogo za umaknjeno,
če ne bo dopolnjena s predložitvijo dokazila o plačilu. V
takem primeru mora sodišče stranko posebej opozoriti na
pravne posledice, če dokazilo o plačilu ne bo predloženo.”

4. člen
V prvem odstavku 141. člena se besedi “poštnem na-

biralniku” nadomestita z besedilom “hišnem ali izpostavlje-
nem predalčniku”.

V drugem odstavku se besedi “poštnem nabiralniku”
nadomestita z besedilom “hišnem ali izpostavljenem predal-
čniku”.

5. člen
V 142. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti

odstavek, ki se glasi:
“Če vročitev sporočila iz prejšnjega odstavka na način,

določen v prejšnjem odstavku, ni mogoča, ga pusti vročeva-
lec v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vra-
tih.”

Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.

6. člen
V 144. členu se besedi “poštnem nabiralniku” nado-

mestita z besedilom “hišnem oziroma izpostavljenem predal-
čniku”.

7. člen
V 156. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Stranka, ki se ni udeležila poravnalnega naroka, mora

nasprotni stranki povrniti stroške tega naroka.”

8. člen
Za 173. členom se doda nov 173.a člen, ki se glasi:

“173.a člen
Povrnitev stroškov pravdnega postopka podrobneje

predpiše minister, pristojen za pravosodje.”

9. člen
V prvem odstavku 180. člena se beseda “potrdilo”

nadomesti z besedo “dokazilo”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če tožbi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse za

tožbo, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in
niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna
sodišče s tako tožbo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni
predloženo niti v roku za dopolnitev, se šteje, da je tožeča
stranka umaknila tožbo.”

10. člen
V drugem odstavku 277. člena se za besedama “na

tožbo” doda vejica in besedilo “ali če odgovor na tožbo ne
bo obrazložen (prvi odstavek 278. člena)”.

11. člen
V prvem odstavku 278. člena se v prvem stavku za

besedo “obrazložen” doda vejica in besedilo “sicer se šteje,
da ni vložen”.

12. člen
V četrtem odstavku 289. člena se besedilo “ga je senat

zavrnil” nadomesti z besedilom “je bilo prepovedano”.

13. člen
Naslov dvaindvajsetega poglavja se spremeni tako, da

se glasi:
“PORAVNALNI NAROK IN SODNA PORAVNAVA”.
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14. člen
Pred 306. členom se vstavijo novi 305.a do 305.c

členi, ki se glasijo:

“305.a člen
Po prejemu odgovora na tožbo sodišče pred glavno

obravnavo razpiše poravnalni narok.
Na poravnalnem naroku mora sodišče s strankami od-

prto razpravljati o dejanskih in pravnih vidikih spora, da se
opredelijo sporna in bistvena vprašanja in proučiti možnosti
za sodno poravnavo ter si prizadevati za njeno sklenitev.

Na poravnalnem naroku je javnost izključena.
Sodišče lahko odloči, da se poravnalni narok ne razpi-

še, če so stranke predhodno že brezuspešno izvedle posto-
pek mirnega reševanja spora ali če sodišče oceni, da ni
možnosti za sklenitev sodne poravnave ali da ta ne predstav-
lja primernega načina rešitve spora.

305.b člen
Na zahtevo sodišča se mora stranka poravnalnega na-

roka udeležiti osebno in osebno odgovarjati na vprašanja
sodišča.

Če na poravnalnem naroku stranko zastopa poobla-
ščenec, mora ta imeti izrecno pooblastilo za sodno
poravnavo.

Če nobena od strank ne pride na poravnalni narok,
nastane mirovanje postopka.

Če na poravnalni narok ne pride ena od strank, se
šteje, da poskus poravnave ni uspel.

Na predlog strank, ki soglašajo, da se opravi poskus
alternativne rešitve spora, lahko sodišče prekine pravdni
postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev.

305.c člen
Če se poravnalni narok ne zaključi s sklenitvijo sodne

poravnave, sodišče praviloma takoj začne glavno obravna-
vo.

Če do sklenitve poravnave ni prišlo, pa sodišče oceni,
da obstaja verjetnost, da bosta stranki sklenili sodno porav-
navo, lahko s soglasjem strank takoj določi nov poravnalni
narok.

Vabilo na poravnalni narok se vroči hkrati z vabilom na
glavno obravnavo. V vabilu na poravnalni narok sodišče
stranke izrecno opozori, da bo v primeru, če poravnalni
narok ne bo uspel, takoj začelo glavno obravnavo, stranki
pa opozori tudi na posledice izostanka ene ali obeh strank
(305.b člen).”

15. člen
V prvem odstavku 306. člena se črtata besedi “prve

stopnje”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali nje-

gov del, vsebuje lahko tudi ureditev drugih spornih vprašanj
med strankama, v poravnavo pa se lahko poleg strank vklju-
či tudi oseba, ki ni stranka postopka.”

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Sodišče mora ves čas postopka paziti na možnost za

sklenitev sodne poravnave, stranke mora na to možnost
opozarjati in jim pomagati, da se poravnajo.”

16. člen
V 307. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Sodno poravnavo je mogoče skleniti tudi tako, da

stranki podpišeta pisni predlog poravnave, ki ga pripravi in
strankam pošlje sodnik.”

17. člen
V tretjem odstavku 318. člena se črta besedilo “tožeča

stranka pa v roku, ki ga je določilo sodišče s sklepom, tožbe
ustrezno ne popravi,”.

Četrti odstavek se črta.

18. člen
Za 346. členom se doda nov 346.a člen, ki se glasi:

“346.a člen
V primeru iz drugega odstavka 345. člena in drugega

odstavka 346. člena tega zakona, pošlje sodišče prve sto-
pnje pojasnilo oziroma poročilo strankam, ki lahko nanj od-
govorijo v osmih dneh od vročitve.”

19. člen
V drugem odstavku 347. člena se besedilo “že izvede-

ne dokaze” nadomesti z besedilom “vse ali le nekatere od že
izvedenih dokazov”.

20. člen
V 348. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Na obravnavi ponovi sodišče druge stopnje tiste doka-

ze, glede katerih dvomi v pravilnost dokazne ocene sodišča
prve stopnje. Če katerega od teh dokazov ni več mogoče
izvesti ali če senat ali sodnik, ki je izdal izpodbijano sodbo,
tega dokaza ni neposredno izvedel (217. in 218. člen),
lahko sodišče druge stopnje sklene, da se prebere zapisnik
o njegovi izvedbi.”

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

21. člen
V drugem odstavku 350. člena se za številom “2.”

doda vejica in število “3.”

22. člen
V 357. členu se besedilo “in mu zadevo vrne v novo

sojenje oziroma s sodbo spremeni izpodbijano odločbo”
nadomesti z besedilom “in mu po potrebi zadevo vrne v
ponovno sojenje”.

23. člen
V drugem odstavku 362. člena se pika nadomesti z

vejico in doda besedilo “če jih brez svoje krivde v doteda-
njem postopku niso mogle navesti oziroma predložiti.”

24. člen
V tretjem odstavku 375. člena se za besedo “odgovor”

črta vejica in besedilo “Državno tožilstvo Republike Sloveni-
je pa se lahko izjavi o njej”.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ko dobi odgovor na revizijo ali ko poteče rok za odgo-

vor, pošlje sodnik sodišča prve stopnje revizijo in morebitni
odgovor nanjo z vsemi spisi po sodišču druge stopnje revi-
zijskemu sodišču.”

25. člen
V tretjem odstavku 400. člena se v zadnjem stavku

pika nadomesti z vejico in doda besedilo “če jih brez svoje
krivde v dotedanjem postopku niso mogle navesti oziroma
predložiti.”.

26. člen
V prvem odstavku 411. člena se besedilo “postopkom

iz razmerij med starši in otroki” nadomesti z besedilom “spo-
rih iz razmerij med starši in otroki”, beseda “senat” pa nado-
mesti z besedo “sodišče”.
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V drugem odstavku se beseda “senat” nadomesti z
besedo “sodišče”.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Začasne odredbe iz prejšnjih odstavkov se izdajo po

določbah zakona, ki ureja zavarovanje.”

27. člen
427. člen se črta.

28. člen
V drugem odstavku 433. člena se za drugim stavkom

doda nov tretji stavek, ki se glasi:
“Hkrati jo opozori, da mora biti ugovor obrazložen,

sicer se šteje, da je neutemeljen (drugi odstavek 435. čle-
na).”

29. člen
435. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Plačilni nalog sme tožena stranka izpodbijati samo z
ugovorom.

Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora tožena
stranka navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlagati
dokaze, sicer se šteje, da je ugovor neutemeljen.

Če se izpodbija plačilni nalog samo glede odločbe o
stroških, se sme ta odločba izpodbijati samo s pritožbo
zoper sklep.

Glede tistega dela, ki se ne izpodbija z ugovorom,
postane plačilni nalog pravnomočen.”

30. člen
V 458. členu se črta četrti odstavek.
Sedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti

odstavek.

31. člen
V drugem odstavku 464. člena se besedilo “pripravljal-

nem naroku, če tega ni bilo, pa na glavni obravnavi” nado-
mesti z besedilom “prvem naroku za glavno obravnavo”.

32. člen
486. člen se črta.

33. člen
493. člen se črta.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

34. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt

iz 8. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.

35. člen
Določbe 14. člena tega zakona se v postopkih, v kate-

rih je bila tožba vložena pred njegovo uveljavitvijo, uporablja-
jo, če do njegove uveljavitve še ni bil razpisan prvi narok za
glavno obravnavo.

Določba 17. člena tega zakona se ne uporablja, če je
bila tožba vložena pred njegovo uveljavitvijo.

36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 710-01/95-4/16
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4806. Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo
in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS)

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 sodelovanju

med Republiko Slovenijo in Mednarodnim
kazenskim sodiščem (ZSMKS)

Razglašam zakon o sodelovanju med Republiko Slove-
nijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra
2002.

Št. 001-22-126/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO

IN MEDNARODNIM KAZENSKIM SODIŠČEM
(ZSMKS)

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Ta zakon ureja dolžnost, pogoje in način sodelovanja

Republike Slovenije z Mednarodnim kazenskim sodiščem.

2. člen
(1) Pomen izrazov v tem zakonu:
a) “Mednarodno kazensko sodišče” (v nadaljnjem be-

sedilu: sodišče) pomeni prvo mednarodno kazensko sodi-
šče univerzalnega značaja, ustanovljeno z Rimskim statu-
tom;

b) “Rimski statut” (v nadaljnjem besedilu: statut) pome-
ni statut sodišča, ki je bil sprejet na diplomatski kodifikacijski
konferenci v Rimu 17. 7. 1998 in je pričel veljati 1. 7.
2002;

c) “tožilec” pomeni tožilca sodišča ali njegovega name-
stnika, ki ima pravico opravljati katerokoli delo, ki se po
statutu zahteva od tožilca;

č) “tajnik” pomeni tajnika sodišča, ki je glavni upravni
uradnik sodišča, izvoljen na podlagi 43. člena statuta;
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d) “oseba” pomeni posameznika, ki ga je sodišče osu-
milo oziroma obtožilo kaznivega dejanja iz svoje pristojnosti,
ki v skladu s 26. členom statuta ob domnevni izvršitvi kazni-
vega dejanja ni mlajša od osemnajst let;

e) “predaja osebe” pomeni predajo osebe s strani Re-
publike Slovenije sodišču, pri čemer ne gre za klasično
izročitev (ekstradicijo), temveč za poseben postopek preda-
je osebe sodišču;

f) “domače sodišče” pomeni sodišče Republike Slove-
nije, pristojno za kazenske zadeve;

g) “dopustnost zadeve” pomeni, da je sodišče pristoj-
no za sojenje storilcem za kazniva dejanja iz svoje pristojno-
sti le tedaj, če država, ki bi bila sicer pristojna, noče ali
dejansko ne more izvesti preiskave ali pregona oziroma so
bili postopki pred domačim sodiščem namenjeni varovanju
določene osebe pred kazensko odgovornostjo za kaznivo
dejanje, ki sodi v pristojnost sodišča;

h) “sodnik” pomeni sodnik sodišča;
i) “pisanja” pomenijo zahteve za sodelovanje (zahteva

za prijetje in predajo, zahteva za tranzit, zahteva za začasen
odvzem prostosti, zahteve za pomoč pri preiskavah in pre-
gonih), posredovane s strani sodišča, ter dokumentacijo,
dopise in sporočila v zvezi z njimi, posredovana s strani
Republike Slovenije sodišču;

j) “predobravnavni senat” pomeni organ sodišča, ki
opravlja naloge predobravnavnega oddelka tega sodišča,
njegove naloge pa so določene v 57. členu statuta;

k) “pravila o postopku in dokazih” so predpis, sprejet
na podlagi 51. člena statuta.

(2) V besedilu zakona se moška slovnična oblika upo-
rablja kot nevtralna za moški in ženski spol.

II. DOLŽNOST SODELOVANJA

3. člen
Republika Slovenija bo v skladu z določbami statuta in

tega zakona v polni meri in brez zadržkov sodelovala s
sodiščem pri preiskavi in pregonu kaznivih dejanj iz njegove
pristojnosti.

4. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo), je pristojno za usklajeno in tekoče
sodelovanje med Republiko Slovenijo in sodiščem; v ta
namen je pristojno za sprejem in prevajanje vseh pisanj
sodišča v zvezi s postopanjem po tem zakonu.

(2) Ministrstvo pošlje pisanja iz prejšnjega odstavka
Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, Državnemu tožil-
stvu Republike Slovenije in Generalni policijski upravi, po
potrebi pa tudi neposredno drugim državnim tožilstvom in
sodiščem ter drugim državnim organom.

(3) Državni organi iz prejšnjega odstavka so v zvezi s
prejetimi pisanji dolžni skrbeti za medsebojno obveščanje.

(4) Državni organi iz drugega odstavka tega člena ko-
municirajo s sodiščem preko ministrstva, razen če za posa-
mezne primere statut izrecno določa neposredno komunici-
ranje ali če je zaradi okoliščin primera potrebno ukrepati
posebno hitro.

(5) Ministrstvo je dolžno preveriti istovetnost in verodo-
stojnost pisanj iz prvega odstavka tega člena preden jih
pošlje drugim pristojnim organom.

III. SMISELNA UPORABA ZAKONOV

5. člen
(1) Glede sodelovanja s sodiščem se za zadeve, ki jih

ta zakon ne ureja drugače, smiselno uporabljajo zakon, ki

ureja kazenski postopek, zakon, ki ureja odvzem premo-
ženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ter zakon, ki
ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

(2) Glede imenovanja kandidatov za izvolitev sodnika
se uporabljajo predpisi, ki urejajo predlaganje kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč.

IV. IZVAJANJE PRISTOJNOSTI SODIŠČA

6. člen
Državno tožilstvo in domače sodišče sta primarno pri-

stojna za pregon in sojenje storilcem kaznivih dejanj iz pri-
stojnosti sodišča, določenih v 5. do 8. členu statuta (kom-
plementarna pristojnost sodišča).

7. člen
(1) Obvestila ter morebitne listine o tem, da obravnava-

ta eno ali več kaznivih dejanj iz pristojnosti sodišča, ki naj bi
bila storjena na ozemlju Republike Slovenije, Generalna
policijska uprava oziroma pristojno državno tožilstvo takoj
posreduje ministrstvu.

(2) Ministrstvo naznani tožilcu, da naj bi bilo na ozemlju
Republike Slovenije storjeno eno ali več kaznivih dejanj, ki
sodijo v pristojnost sodišča:

– če o tem prejme obvestilo iz prejšnjega odstavka in
– če iz podatkov, pridobljenih od drugih državnih orga-

nov, izhaja nepripravljenost ali nezmožnost Republike Slo-
venije za izvedbo preiskave ali pregona po drugem in tretjem
odstavku 17. člena statuta.

(3) Če tožilec odloči, da ni utemeljene podlage za
začetek postopka v skladu z naznanitvijo, lahko ministrstvo
zahteva, da naj predobravnavni senat preizkusi tožilčevo
odločitev.

8. člen
(1) Po prejemu uradnega obvestila tožilca, da je na

podlagi obvestil Varnostnega sveta o kaznivih dejanjih, ki
sodijo v pristojnost sodišča, ali na lastno pobudo začel
preiskavo, ministrstvo na podlagi podatkov pristojnih držav-
nih organov, v enem mesecu od prejema takega obvestila
sodišče obvesti, da Republika Slovenija izvaja ali je izvedla
preiskavo proti svojim državljanom ali drugim osebam pod
svojo jurisdikcijo in zahteva, da tožilec preiskavo prepusti
pristojnim organom Republike Slovenije.

(2) V primeru, ko tožilec prepusti preiskavo pristojnim
organom Republike Slovenije, ga morajo ti, na njegovo za-
htevo, o poteku preiskave redno obveščati.

(3) Če po prejemu obvestila, da je sodišče v skladu s
tretjim odstavkom 20. člena statuta začelo postopek v isti
zadevi in zoper isto osebo kot domače sodišče, Republika
Slovenija ne spodbija dopustnosti zadeve ali pristojnosti so-
dišča v skladu z določbami V. poglavja tega zakona, doma-
če sodišče izda sklep, s katerim zavrže obtožbo, če obtožba
še ni bila vložena pa sklep, s katerim se preiskava prekine.

V. SPODBIJANJE DOPUSTNOSTI

9. člen

(1) Republika Slovenija lahko zaradi razlogov iz 17.
člena statuta, ob pogojih iz 19. člena statuta, spodbija do-
pustnost zadeve ali pristojnost sodišča.

(2) Spodbijanje dopustnosti zadeve ali pristojnosti so-
dišča se opravi v primerih, ko zadevo preiskujejo ali prega-
njajo pristojni organi Republike Slovenije oziroma, ko se
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obtožba sodišča nanaša na osebo, ki je bila s pravnomočno
sodno odločbo v Republiki Sloveniji oproščena ali obsojena
ali je bil kazenski postopek zoper njo pravnomočno ustav-
ljen ali je bila zoper njo obtožba pravnomočno zavrnjena, pa
ne gre za primere, ko bi bilo sojenje sodišča dovoljeno po
tretjem odstavku 20. člena statuta.

(3) Za spodbijanje po prejšnjem odstavku je pristojno
Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu petih sodnikov.

(4) Glede odvzema prostosti, priprtja in predaje osebe
na zahtevo sodišča po njegovi odločitvi o dopustnosti zade-
ve, postopa ministrstvo v sodelovanju s pristojnimi državnimi
organi v skladu z določbami tega zakona in zakona, ki ureja
kazenski postopek.

VI. ODVZEM PROSTOSTI, PRIJETJE
IN PREDAJA OSEBE MEDNARODNEMU KAZENSKEMU

SODIŠČU

10. člen
(1) V primerih, ko ministrstvo od sodišča prejme zahte-

vo za začasen odvzem prostosti osebi, za katero se zahteva
predaja in je ta zahteva popolna v smislu 92. člena statuta,
jo ministrstvo pošlje okrožnemu sodišču, okrožnemu držav-
nemu tožilstvu in policijski upravi, na območju katere se
oseba nahaja, vselej pa tudi Vrhovnemu sodišču Republike
Slovenije, Državnemu tožilstvu Republike Slovenije in Gene-
ralni policijski upravi.

(2) Zahteva za začasen odvzem prostosti se izvrši v
skladu z določbami, ki v Republiki Sloveniji veljajo za izvrše-
vanje pripora in ravnanje s priporniki.

(3) Oseba, ki ji je odvzeta prostost, mora biti v svojem
materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščena, da
ji je odvzeta prostost in o razlogih za odvzem prostosti. Takoj
mora biti poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico
do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno
izbere in o tem, da je pristojni organ na njeno zahtevo dolžan
o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje. Če gre za ose-
bo, ki ni državljan Republike Slovenije, mora biti poučena tudi
o tem, da ima pravico do stika z diplomatsko-konzularnim
predstavništvom države, katere državljan je.

(4) Osebo, ki ji je odvzeta prostost, mora policija brez
odlašanja privesti k pristojnemu preiskovalnemu sodniku.

(5) Preiskovalni sodnik preveri istovetnost privedene
osebe, nato pa jo ponovno pouči o njenih pravicah iz tretje-
ga odstavka tega člena, kot tudi, da bodo vse njene izjave v
postopku pred sodiščem lahko uporabljene v dokazne na-
mene. Preiskovalni sodnik osebo nemudoma seznani tudi s
tem, da ji je odvzeta prostost zaradi predaje sodišču.

(6) V primeru, da pristojni državni organi ne prejmejo
zahteve za predajo in spremljevalnih dokumentov v roku, ki
ga določajo pravila o postopku in dokazih, se oseba, ki ji je
začasno odvzeta prostost, izpusti, razen če da oseba sama
soglasje za predajo pred potekom roka. Izpustitev osebe v
takšnem primeru ne preprečuje njenega poznejšega prijetja
in predaje v skladu s kasneje poslano zahtevo in spremlje-
valnimi listinami.

(7) Izpustitev osebe iz prejšnjega odstavka odredi po
uradni dolžnosti preiskovalni sodnik, ki je odredil izvršitev
zahteve sodišča za začasen odvzem prostosti.

11. člen
(1) Zahtevo sodišča za prijetje in predajo, ki je popolna

v smislu 91. člena statuta, pošlje ministrstvo skupaj s pripa-
dajočo dokumentacijo okrožnemu sodišču, na območju ka-
terega se oseba nahaja in Vrhovnemu sodišču Republike
Slovenije.

(2) Preiskovalni sodnik pristojnega okrožnega sodišča
izda odredbo za privedbo osebe, katere predaja se zahteva.

(3) Če stalno ali začasno prebivališče osebe ni znano
oziroma če se osebe ne najde na naslovu, kjer naj bi prebiva-
la, ukrenejo organi iz prvega in drugega odstavka tega člena v
skladu s svojimi pristojnosti vse potrebno, da se iskana oseba
poišče in da se jo prime. O morebitnem neuspelem iskanju in
odvzemu prostosti se nemudoma obvesti tajnika.

12. člen
(1) Oseba, katere predaja se zahteva, mora biti preda-

na sodišču takoj, ko je mogoče.
(2) Za uspešno izvedbo zahteve za prijetje in predajo

osebe sodišču lahko preiskovalni sodnik pristojnega okrož-
nega sodišča zoper osebo, katere predaja se zahteva, odre-
di ukrepe za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za od-
pravo ponovitvene nevarnosti in za uspešno izvedbo kazen-
skega postopka ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja
kazenski postopek.

(3) Po sklepu preiskovalnega sodnika je lahko oseba,
katere predaja se zahteva, v priporu največ 30 dni.

(4) Preiskovalni sodnik osebi vroči zahtevo sodišča za
prijetje in predajo.

(5) Pripor iz tretjega odstavka tega člena se lahko poda-
ljša s sklepom senata Vrhovnega sodišča Republike Sloveni-
je, vendar skupno ne sme trajati več kot devet mesecev.
Zoper sklep senata Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
se lahko v 48 urah vloži pritožba na senat petih sodnikov
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki pa ne zadrži nje-
gove izvršitve. O pritožbi mora senat petih sodnikov Vrhovne-
ga sodišča Republike Slovenije odločati brez odlašanja.

(6) Senat Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mora
vsaka dva meseca po uradni dolžnosti preveriti, ali še obsta-
jajo razlogi za pripor po tem členu.

(7) Domače sodišče je o priporu osebe po tem členu
dolžno nemudoma obvestiti tožilca in tajnika.

(8) Določbe tega člena glede pripora se smiselno upo-
rabljajo tudi za hišni pripor.

13. člen
(1) O predaji osebe sodišču odloča senat Vrhovnega

sodišča Republike Slovenije. Zoper odločitev senata Vrhov-
nega sodišča Republike Slovenije se lahko v 48 urah vloži
pritožba na senat petih sodnikov istega sodišča, pri čemer
pritožba ne zadrži izvršitve. O pritožbi mora senat petih
sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije odločiti
brez odlašanja.

(2) Po prejemu odločbe Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije odredi predajo brez odlašanja s sklepom minister,
pristojen za pravosodje, izvršijo pa jo pooblaščene uradne
osebe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, v sodelo-
vanju s pooblaščenimi uradnimi osebami ministrstva. O na-
činu predaje se za vsak posamezni primer dogovorita mini-
strstvo in tajnik.

(3) Šteje se, da je oseba predana sodišču, ko to nad
njo prevzame dejansko (fizično) oblast, ne glede na to, ali je
to na ozemlju Republike Slovenije ali druge države.

(4) V primeru, ko pooblaščene osebe sodišča prevza-
mejo dejansko (fizično) oblast nad osebo na ozemlju Repu-
blike Slovenije, jim morajo policija oziroma pooblaščene
uradne osebe ministrstva v skladu s svojimi pooblastili nuditi
vso potrebno pomoč, v skladu z namenom predaje osebe
sodišču, zlasti spremstvo, zagotavljanje varnosti, tehnično,
logistično podporo in drugo.

(5) V primeru predaje osebe sodišču po tem zakonu se
ne uporabljajo določbe o postopku za izročitev obdolžencev
in obsojencev po zakonu, ki ureja kazenski postopek.
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14. člen
(1) Za osebe, ki jim je na podlagi določb tega zakona

odvzeta prostost, se glede zagovornika smiselno uporablja-
jo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek.

(2) Zagovornik, postavljen po uradni dolžnosti, se raz-
reši takoj, ko je oseba izpuščena oziroma predana sodišču.

15. člen
(1) Predlogi, pravna sredstva, izjave in sporočila ose-

be, ki ji je vzeta prostost na podlagi zahteve sodišča, se brez
odlašanja pošljejo tajniku. Domači organi jih obravnavajo v
okviru pristojnosti, ki jih imajo po tem zakonu in zakonu, ki
ureja kazenski postopek.

(2) O vseh predlogih in pravnih sredstvih, ki jih vloži
oseba, ki ji je vzeta prostost na podlagi tega zakona oziroma
se zahteva njena predaja sodišču, morajo vsi državni organi
odločati prednostno in brez odlašanja.

16. člen
Pri odločanju o zahtevi za odvzem prostosti ter o zahte-

vi za prijetje in predajo osebe sodišču domači organi ne
presojajo vsebinske pravilnosti navedenih aktov in postop-
kov; po zahtevah in nalogih sodišča so dolžni postopati
vedno, ko so za to izpolnjene naslednje predpostavke:

– da so zahteve sodišča popolne v smislu določb statuta;
– da je ugotovljena istovetnost osebe, zoper katero naj

se izvršijo zahtevana dejanja;
– da zadeva sodi v pristojnost sodišča, kot jo priznava

Republika Slovenija po tem zakonu.

17. člen
(1) Na podlagi zahteve sodišča za tranzit, ki je popolna

v smislu 89. člena statuta, odloča o prevozu osebe, ki jo
druga država predaja sodišču, čez ozemlje Republike Slove-
nije, ministrstvo.

(2) Prevoz osebe, ki jo druga država predaja sodišču,
čez ozemlje Republike Slovenije, se dovoli, razen če bi
tranzit čez ozemlje Republike Slovenije kakorkoli oviral ali
zavlačeval predajo.

(3) Osebam, ki po pooblastilu ali na zahtevo sodišča na
podlagi dovoljenja ministrstva za tranzit potujejo preko ozem-
lja Republike Slovenije, so pristojni državni organi dolžni
zagotoviti prost prehod. Če je potrebno, prehod spremlja in
varuje policija.

VII. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA IN POMOČI

18. člen
(1) Domača sodišča so v sodelovanju z drugimi držav-

nimi organi dolžna na zahtevo sodišča za pomoč pri preiska-
vah in pregonih opraviti vsa potrebna preiskovalna dejanja v
skladu z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek.

(2) Preiskovalna dejanja iz prejšnjega odstavka sme na
ozemlju Republike Slovenije z namenom izpolnitve zahteve
opraviti tudi tožilec, ob izpolnitvi pogojev iz 99. člena statuta.

(3) Dovoljenje za zahtevana preiskovalna dejanja izda
na obrazložen predlog tožilca preiskovalni sodnik, ki bi deja-
nja sicer opravil po pravilih krajevne pristojnosti.

(4) Preiskovalni sodnik oziroma oseba, ki jo on določi,
mora biti vselej navzoča pri opravljanju preiskovalnih dejanj iz
drugega odstavka tega člena, razen, izjemoma, ko tožilec
izrecno zahteva njegovo odsotnost; preiskovalni sodnik ve-
dno povabi tudi pristojnega državnega tožilca. Z navedenim
preiskovalni sodnik zagotovi, da je odnos drugih državnih
organov in organizacij z javnimi pooblastili do preiskovalnih
dejanj, ki jih opravlja tožilec, tak, kot če bi dejanja opravljalo

domače sodišče. Prav tako preiskovalni sodnik zagotovi, da
pri opravljanju preiskovalnih dejanj iz drugega odstavka tega
člena nihče nima manj pravic, kot mu pripadajo po zakonu, ki
ureja kazenski postopek, razen če ta zakon določa drugače.

19. člen
(1) Vsi organi Republike Slovenije, ki vodijo zbirke po-

datkov, so na obrazloženo zahtevo sodišča temu dolžni
posredovati osebne in druge podatke o osebi, zoper katero
se vodi kazenski postopek pred sodiščem.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo v
skladu z namenom njihove uporabe. O zahtevi sodišča za
posredovanje podatkov odloča ministrstvo, ki ob tem določi
tudi obseg in vrsto podatkov, ki bodo posredovani sodišču.

VIII. ODKLONITEV SODELOVANJA IN ODLOŽITEV
IZPOLNITVE ZAHTEVE ZA SODELOVANJE

20. člen
(1) Republika Slovenija sme le zaradi varstva podatkov

državne varnosti in ob pogojih, ki jih določa statut, odkloniti
sodelovanje s sodiščem.

(2) Pred odklonitvijo sodelovanja ali pomoči mora mini-
strstvo, v sodelovanju z drugimi državnimi organi Republike
Slovenije, zadevo skušati najprej rešiti s sodelovanjem ozi-
roma s posvetovanjem s sodiščem.

(3) Če ministrstvo, v sodelovanju z drugimi državnimi
organi, kljub sprejetju in izvedbi ukrepov za rešitev zadeve s
sodelovanjem meni, da na noben način ali pod nobenimi
pogoji ne more preskrbeti ali razkriti podatkov ali listin, ne da
bi to škodovalo interesom državne varnosti Republike Slove-
nije, je dolžno o tem obvestiti tožilca ali sodišče, razen če bi
podroben opis razlogov sam po sebi nujno škodoval intere-
som državne varnosti.

(4) Če bi takojšnja izpolnitev zahteve sodišča v Republi-
ki Sloveniji ovirala tekočo preiskavo ali pregon za zadevo, ki
ni tista, na katero se nanaša zahteva, se o odložitvi izpolnitve
s sodiščem dogovori ministrstvo na predlog Vrhovnega sodi-
šča Republike Slovenije ali Državnega tožilstva Republike
Slovenije.

(5) Odločitev o tem, da se odloži izpolnitev zahteve
sodišča v primeru, ko ta obravnava spodbijanje dopustnosti,
in sicer za čas do odločitve sodišča, sprejme Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenje v senatu petih sodnikov. Takšno
odločitev lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenje sprej-
me le, če to ni v nasprotju z izrecno odredbo sodišča tožilcu
v zvezi z nadaljevanjem zbiranja dokazov.

(6) Vrhovno sodišče Republike Slovenije lahko o odlo-
žitvi izpolnitve zahteve sodišča odloči hkrati z odločitvijo o
spodbijanju dopustnosti zadeve ali pristojnosti sodišča.

IX. IMUNITETA IN PROST PREHOD ČEZ OZEMLJE
REPUBLIKE SLOVENIJE

21. člen
(1) Pristojni državni organi so dolžni osebam, ki po

pooblastilu ali na zahtevo sodišča ali tožilca potujejo preko
ozemlja Republike Slovenije, zagotoviti prost prehod.

(2) Odredbo, s katero dovoli prehod preko ozemlja Re-
publike Slovenije osebam iz prejšnjega odstavka, izda mini-
strstvo. Če je potrebno, prehod spremlja in varuje policija.

22. člen
Sodniki, tožilec, namestniki tožilca, tajnik, namestnik

tajnika, osebje tožilstva in tajništva sodišča, ki sodelujejo pri
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delu sodišča oziroma v zvezi z njegovim delom in se nahaja-
jo na ozemlju Republike Slovenije ali na njem delujejo po
določbah tega zakona, uživajo privilegije, imunitete in ugo-
dnosti, potrebne za opravljanje njihovih nalog, kot je to
določeno v sporazumu o privilegijih in imunitetah Mednaro-
dnega kazenskega sodišča.

X. STROŠKI

23. člen
(1) Za kritje stroškov sodelovanja s sodiščem po določ-

bah tega zakona velja določba 100. člena statuta.
(2) Stroški, ki jih v skladu s statutom krije Republika

Slovenija, se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

24. člen
(1) Prispevek Republike Slovenije kot del enega od

virov za kritje stroškov sodišča in skupščine držav pogodbe-
nic, vključno z njenim uradom in pomožnimi telesi, obreme-
njuje proračun Republike Slovenije.

(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka se odmeri v skladu
z dogovorjeno lestvico deležev financiranja, ki temelji na
lestvici, ki so jo sprejeli Združeni narodi za svoj redni prora-
čun.

XI. IZVRŠEVANJE DENARNIH KAZNI, ODVZEMA
PREMOŽENJSKE KORISTI TER UKREPOV

ZA POVRNITEV ŠKODE ŽRTVAM

25. člen
(1) V primeru zahteve sodišča za izvršitev denarne kaz-

ni ali odvzema premoženjske koristi, ki jih je izreklo sodišče,
izvršitev sodbe na podlagi določb zakona, ki ureja izvršbo in
zavarovanje oziroma zakona, ki ureja kazenski postopek,
dovoli pristojno sodišče v Republiki Sloveniji.

(2) V primeru, ko odvzem premoženjske koristi, premo-
ženja in sredstev, ki izvirajo neposredno ali posredno iz
kaznivega dejanja ni možen, pristojno sodišče Republike
Slovenije z namenom povrnitve vrednosti premoženjske ko-
risti, premoženja ali sredstev, za katere je sodišče odredilo
odvzem, ravna v skladu z določbami zakona, ki ureja kazen-
ski postopek.

(3) Po enakem postopku kot je določen v prvem od-
stavku tega člena ravna pristojno sodišče Republike Slove-
nije tudi takrat, ko gre za uveljavitev odločitve sodišča v zvezi
s povrnitvijo škode žrtvam ali zanje.

(4) Premoženje ali premoženjsko korist od prodaje ne-
premičnin oziroma od prodaje drugega premoženja, ki ga
Republika Slovenija pridobi zaradi izvršitve sodbe sodišča v
smislu prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, so
pristojni organi dolžni prenesti sodišču.

(5) Če pristojno sodišče ugotovi, da bi izvedba zahteve
sodišča v smislu prejšnjega odstavka vplivala na pravice
dobrovernih tretjih oseb, o tem obvesti ministrstvo, ki zade-
vo z ustrezno obrazložitvijo vrne sodišču.

XII. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA REPUBLIKE
SLOVENIJE V SKUPŠČINO DRŽAV POGODBENIC

26. člen
Predstavnika Republike Slovenije v skupščino držav

pogodbenic sodišča imenuje Vlada Republike Slovenije in o
tem obvesti delovno telo Državnega zbora Republike Slove-
nije, pristojno za zunanjo politiko.

XIII. KONČNA DOLOČBA

27. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 700-01/02-69/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4807.  Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (ZUJIK)

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 uresničevanju javnega

interesa za kulturo (ZUJIK)

Razglašam zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (ZUJIK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-127/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA

KULTURO (ZUJIK)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa javni interes za kulturo, organe, ki so
zanj pristojni in odgovorni ter mehanizme za njegovo uresni-
čevanje.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji po-
men:

– javni interes na področju kulture je interes za ustvar-
janje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni
in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev
zanje (v nadaljnjem besedilu: javni interes za kulturo);

– nosilci javnega interesa so pristojni organi (Državni
zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, mini-
strstva, organi lokalnih oblasti) in osebe javnega prava (javni
skladi, javne agencije), na katere je z javnim pooblastilom
preneseno izvajanje posameznih nalog. Nosilci javnega inte-
resa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo, ki
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jo predstavljajo nacionalni svet za kulturo in sveti lokalnih
skupnosti, Kulturniška zbornica Slovenije in strokovne komi-
sije ministra oziroma pristojnega organa lokalnih skupnosti;

– nacionalni oziroma lokalni program za kulturo je stra-
teški dokument razvojnega načrtovanja države oziroma lo-
kalne skupnosti, ki postavi cilje in prioritete kulturne politike;

– kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je
namenjena zadovoljevanju človekovih potreb na področju
kulture;

– javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v
javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna skupnost
kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kul-
turnim projektom;

– javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skup-
nost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavo-
de;

– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izva-
jalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledali-
ška predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira drža-
va oziroma lokalna skupnost;

– financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno,
tako financiranje kot sofinanciranje;

– javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in opre-
ma, namenjeni kulturi;

– samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot
poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani
v posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;

3. člen
(drugi pravni predpisi)

Pri sprejemanju drugih predpisov, ki lahko vplivajo na
stanje kulture in njen razvoj, je potrebno upoštevati javni
interes za kulturo, določen z nacionalnim programom za
kulturo.

4. člen
(kulturne dejavnosti)

Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse oblike us-
tvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na po-
dročju nepremične in premične kulturne dediščine, besed-
nih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizu-
alnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju
založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih
področjih kulture.

V dvomu, ali je posamezna dejavnost kulturna dejav-
nost po tem zakonu, odloči minister, pristojen za kulturo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

5. člen
(izvajanje kulturnih dejavnosti)

Delovanje na področju kulture je svobodno, kolikor
niso za opravljanje posamezne dejavnosti na področju kultu-
re predpisani posebni pogoji.

6. člen
(spoštovanje jezika)

Kulturne prireditve se morajo najavljati, oglaševati in
pojasnjevati v slovenščini.

Kulturne prireditve na območjih, ki so določena kot
narodnostno mešana, pa se morajo najavljati (plakati, ura-
dna vabila ipd.) tudi v italijanščini oziroma madžarščini.

Filmi se predvajajo v slovenščini ali s slovenskimi pod-
naslovi.

Izjeme od določb tega člena lahko dovoli minister.

7. člen
(uporaba izrazov)

V zakonu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki
za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol.

II. DOLOČANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO

1. Izhodišča in dokumenti za določanje javnega
interesa za kulturo

8. člen
(izhodišča)

Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih
kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slove-
nije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: država) in lokalne skupnosti.

Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zago-
tavljanjem pogojev za:

– kulturno ustvarjalnost,
– dostopnost kulturnih dobrin,
– kulturno raznolikost,
– slovensko kulturno identiteto,
– skupen slovenski kulturni prostor.

9. člen
(dokumenti, ki določajo javni interes za kulturo)

Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacio-
nalnim in lokalnimi programi za kulturo.

Javni interes iz prejšnjega odstavka se udejanja pred-
vsem na podlagi

– letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa iz
22. člena tega zakona,

– javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov,

– aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških
načrtov in letnih programov dela,

– javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture,
– upravnih odločb.

1.1. Nacionalni program za kulturo

10. člen
(nacionalni program za kulturo)

Nacionalni progam za kulturo je strateški dokument
razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz zgodo-
vinsko doseženega položaja kulture in s katerim se ugotovi
vlogo kulture v razvoju Slovenije in slovenskega naroda ter
javni interes zanjo, opredeli področja kulture, kjer se zago-
tavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, načrtuje investi-
cije v javno kulturno infrastrukturo, postavi cilje in prioritete
kulturne politike in določi čas za njihovo uresničitev ter
kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje.

Nacionalni program za kulturo predvidi usmeritve na
področju investicij ter pravne, finančne in organizacijske
usmeritve, ki so potrebne za njegovo uresničitev na državni
in lokalnih ravneh.

Nacionalni program za kulturo se sprejema za obdobje
štirih let, pri čemer vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki
presegajo to obdobje.

11. člen
(priprava in sprejemanje)

Nacionalni program za kulturo sprejme Državni zbor
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) na
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predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada). Predlog nacionalnega programa za kulturo pripravi
ministrstvo, pristojno za kulturo, v sodelovanju z ministrstvi,
katerih naloge segajo tudi na področje kulture, in nacional-
nim svetom za kulturo iz 16. člena tega zakona.

12. člen
(izvajanje nacionalnega programa za kulturo)

Za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo
kot celote je odgovorna vlada, za njegovo izvajanje pa skrbi-
jo v okviru svojih pristojnosti ministrstvo, pristojno za kulturo,
in druga ministrstva ter ostali pristojni organi in organizacije.

13. člen
(poročanje)

Vlada vsako leto najkasneje junija predloži državnemu
zboru poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo
v preteklem letu z oceno rezultatov, in predlogi sprememb in
dopolnitev. Državni zbor poročilo obravnava in se do njega
opredeli.

14. člen
(smiselna uporaba)

Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in
postopka lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno
uporabljajo določbe tega zakona v zvezi z nacionalnim pro-
gramom za kulturo.

2. Sodelovanje civilne družbe

15. člen
(udeležba civilne družbe pri odločanju)

Civilna družba je udeležena v postopkih oblikovanja in
sprejemanja kulturne politike prek stroke in zainteresirane
javnosti na način kot ga določa ta zakon.

2.1. Nacionalni svet za kulturo

16. člen
(sestava sveta)

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja
nacionalno strategijo za kulturo.

Predsednika in šest članov sveta imenuje državni zbor
na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za
obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani.

Vlada zagotovi administrativno in tehnično podporo ter
sredstva za delovanje sveta.

Način svojega dela uredi svet s poslovnikom.

17. člen
(naloge)

Nacionalni svet za kulturo:
– spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni

razvoj,
– daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in

letnim poročilom o njegovem izvajanju,
– obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s

področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture,
– daje pobude in predloge za urejanje posameznih

vprašanj na področju kulture.
Vlada in pristojno delovno telo državnega zbora obrav-

navata mnenja, pobude in predloge nacionalnega sveta ter
se do njih opredelita in ga o tem seznanita najkasneje v roku
60 dni potem, ko jih prejmeta.

2.2. Kulturniška zbornica Slovenije

18. člen
(sestava)

Kulturniška zbornica Slovenije je prostovoljna organi-
zacija stanovskih društev, v katero se lahko včlanijo tudi
civilne pravne in fizične osebe, če so izvajalci kulturnih de-
javnosti.

Zbornica deluje po predpisih o društvih.

19. člen
(naloge)

Kulturniška zbornica Slovenije:
– spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni

razvoj,
– daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in

letnim poročilom o njegovem izvajanju,
– obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s

področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture,
– daje pobude in predloge za urejanje posameznih

vprašanj na področju kulture,
– predlaga člane svetov javnih zavodov iz 43. člena

tega zakona,
– daje mnenje za pravico do plačila prispevka iz 83.

člena tega zakona.
Mnenje iz druge in tretje alinee prejšnjega člena se

lahko pridobi tudi tako, da se predstavnika Kulturniške zbor-
nice Slovenije povabi na zasedanje pristojnega delovnega
telesa državnega zbora.

Zbornica v svojem temeljnem aktu določi tudi vse dru-
ge naloge, ki jih opravlja za svoje člane.

Zbornica se financira iz članarine in drugih lastnih vi-
rov, pri čemer ministrstvo, pristojno za kulturo, sofinancira
tisti del njenega programa dela, ki se nanaša na naloge iz
prvega odstavka tega člena.

2.3. Strokovne komisije ministra

20. člen
(naloge)

Minister ima za obravnavo najpomembnejših vprašanj,
ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne
službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje pravic iz
tega zakona strokovne komisije.

Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministra za
posamezna področja oziroma vidike kulture.

21. člen
(sestava)

Minister imenuje člane strokovnih komisij z njihovim
soglasjem izmed uglednih strokovnjakov s področja dela
posamezne komisije.

Minister podrobneje določi število strokovnih komisij,
njihovo financiranje, sestavo, trajanje mandata, naloge in
način dela s pravilnikom.

III. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO

22. člen
(nosilec javnega interesa)

Javni interes iz 8. člena tega zakona uresničujejo drža-
va in lokalne skupnosti samostojno ali pa ustanovijo za izva-
janje posamičnih nalog javne sklade ali javne agencije.

Nosilci javnega interesa delujejo na podlagi zakonoda-
je, nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo,
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programa dela ter letnega izvedbenega načrta, ki obsega
finančni načrt z obrazložitvijo.

23. člen
(financiranje javnih skladov oziroma javnih agencij)
Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javna sred-

stva javnim skladom ali javnim agencijam na podlagi ustano-
vitvenega akta po postopku, kot ga določa zakon, ki ureja
javne finance za posredne proračunske uporabnike. Višino
javnih sredstev za financiranje javnega sklada oziroma javne
agencije določi ustanovitelj v skladu s potrjenim programom
dela in letnim izvedbenim načrtom, ki je tudi podlaga za
transfer sredstev iz proračuna države oziroma lokalne skup-
nosti.

24. člen
(načini uresničevanja javnega interesa)

Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes
za kulturo po tem zakonu zlasti:

– z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
– z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kul-

turne infrastrukture.
Država uresničuje javni interes za kulturo tudi
– z zagotavljanjem enotnosti delovanja javne službe, 
– s podpiranjem občin, ki so ustanoviteljice občinskih

javnih zavodov širšega pomena,
– s podeljevanjem statusa organizacije v javnem intere-

su na področju kulture,
– z registracijo samozaposlenih v kulturi v razvidu mini-

strstva, pristojnega za kulturo,
– s priznavanjem socialnih pravic (prispevek za plačilo

socialnega in zdravstvenega zavarovanja in republiška priz-
navalnina).

1. Zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin

25. člen
(kulturne dobrine kot javne dobrine)

Država in lokalne skupnosti v javnem interesu zagotav-
ljajo pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kultur-
nih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu
ali kakovosti, ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu upora-
bnikov (v nadaljnjem besedilu: javne kulturne dobrine).

Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javne kul-
turne dobrine v obliki oziroma na način javne službe in s
podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kultur-
nim programom.

1.1. Zagotavljanje javne službe na področju kulture

26. člen
(oblike zagotavljanja javnih kulturnih dobrin)

Kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne
kulturne dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država
oziroma lokalna skupnost neposredno ali tako, da ustanovi
javni zavod na področju kulture.

Javne kulturne dobrine iz prejšnjega odstavka se zago-
tavljajo kot javne službe ali pod enakimi pogoji in na način, ki
velja za javno službo.

Pod enakimi pogoji in na način javne službe se zago-
tavljajo tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih na podlagi
večletnega javnega kulturnega programa drugih kulturnih
izvajalcev financira država oziroma lokalne skupnosti.

Kadar gre za dejavnost, ki jo je potrebno zaradi njene
posebne narave določiti za javno službo, to uredi področni
zakon.

27. člen
(osnove za izračun)

Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe
so:

– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načr-

tom,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opre-

me.
Podrobnejšo metodologijo za določitev osnov za izra-

čun sredstev za izvajanje javne službe na posameznem po-
dročju, določi vlada z uredbo.

1.1.1. Javni zavodi na področju kulture

28. člen
(splošna ureditev)

Za javne zavode na področju kulture se uporabljajo
predpisi o javnih zavodih razen, če ta zakon določa druga-
če.

29. člen
(posebna ureditev)

Ne glede na ureditev v tem zakonu lahko posebni za-
kon na področju kulture posamična vprašanja uredi tudi
drugače.

30. člen
(evidenca javnih zavodov na področju kulture)

Ministrstvo, pristojno za kulturo vodi evidenco javnih
zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila država,
lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava. Podatke,
ki se vpisujejo v evidenco in način obveščanja ministrstva,
podrobneje določi minister.

31. člen
(financiranje javnih zavodov)

Javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotovi-
jo njihovi ustanovitelji oziroma soustanovitelji. Sredstva za
financiranje javnih zavodov, ki jih lahko za uresničevanje
svojih potreb na področju kulture ustanovita italijanska in
madžarska narodna skupnost, zagotavlja italijanski in mad-
žarski narodni skupnosti država, v okviru sredstev za italijan-
sko oziroma madžarsko narodno skupnost. Poleg tega se
javni zavodi financirajo tudi iz nejavnih virov, ki jih izvajalci
pridobivajo z opravljanjem javne službe in z opravljanjem
drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne
sme ogroziti izvajanja javne službe.

Če je več občin ustanovilo javni zavod in če se ne
dogovorijo drugače, zagotavljajo javna sredstva v deležih, ki
so sorazmerni številu njihovih prebivalcev.

Javna sredstva iz tega člena se zagotavljajo javnim za-
vodom na podlagi ustanovitvenega akta po postopku kot ga
določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračun-
ske uporabnike. Višino javnih sredstev za financiranje javne-
ga zavoda določi ustanovitelj, upoštevaje osnove za izračun
iz 27. člena tega zakona na podlagi strateškega načrta in iz
njega izhajajočega predloga letnega programa dela. Podla-
ga za transfer sredstev iz proračuna države oziroma lokalne
skupnosti je s strani sveta potrjen program dela.

Javni zavod dobi javna sredstva v skupnem znesku, v
okviru katerega v skladu z akti zavoda samostojno odloča.
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Posebne določbe za vodenje in upravljanje

32. člen
(organi javnega zavoda)

Organi javnega zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.

33. člen
(direktor)

Javni zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor. Z
aktom o ustanovitvi javnega zavoda se lahko funkcija direk-
torja poimenuje tudi drugače.

Akt o ustanovitvi lahko določa, da ima javni zavod za
posamezna področja (vodenje strokovnega dela, finančne
in pravne zadeve ipd.) tudi pomočnike direktorja in uredi
način njihovega imenovanja ter njihove naloge in pristojno-
sti.

Kadar to zahteva velikost javnega zavoda ali raznovrst-
nost njegovih dejavnosti lahko akt o ustanovitvi določi, da
vodi javni zavod namesto direktorja uprava, ki jo sestavljajo
predsednik in eden ali več članov. V tem primeru akt o
ustanovitvi določi medsebojna razmerja med člani uprave,
način odločanja uprave, zastopanje javnega zavoda ter od-
govornost za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
Če posameznemu članu uprave preneha mandat pred pote-
kom roka, se imenuje nov član, vendar samo do izteka
mandata uprave. Za upravo se smiselno uporabljajo vsi čle-
ni, ki se nanašajo na direktorja.

34. člen
(skrbnost in odgovornost direktorja)

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sred-
stvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

35. člen
(naloge direktorja)

Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mne-

nju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po pred-

hodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov v javnem zavo-
du,

– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicij-

skega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vpraša-

nja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko

pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod

ima,
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in

enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet javne-
ga zavoda.

Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je doku-
ment srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva
cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa
za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt,
katerega sestavni del je finančni načrt.

36. člen
(imenovanje direktorja)

Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovi-
telj javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta in strokov-
nega sveta za dobo petih let z možnostjo ponovnih imeno-
vanj. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavo-
da povabi posamezne kandidate tudi neposredno.

Za direktorja je lahko imenovan kdor strokovno pozna
področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobno-
sti. V primeru, da ima javni zavod v skladu z drugim odstav-
kom 33. člena tega zakona za vodenje strokovnega dela
pomočnika direktorja, je lahko za direktorja javnega zavoda
imenovan tudi, kdor ima vodstvene izkušnje.

Mnenje iz prvega odstavka tega člena ni omejeno na
kandidata po ustanoviteljevem izboru.

Če svet oziroma strokovni svet ne da mnenja iz prej-
šnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje
pozitivno.

Če je ustanovitelj javnega zavoda država opravi razpis
in imenuje direktorja minister, pristojen za kulturo. Če je
ustanovitelj javnega zavoda lokalna skupnost, opravi javni
razpis in imenuje direktorja pristojni organ lokalne skupnosti
razen, če zakon, ki ureja posamezno področje kulture ne
določa drugače.

Če ima javni zavod poleg ustanovitelja tudi soustanovi-
telje, izpelje postopek imenovanja ustanovitelj, kjer ima javni
zavod svoj sedež. Za imenovanje direktorja je potrebno so-
glasje soustanoviteljev, ki zagotavljajo več kot polovico jav-
nih sredstev za delovanje javnega zavoda.

37. člen
(razrešitev direktorja)

Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih,
se lahko direktorja javnega zavoda predčasno razreši tudi
zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena
dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen ali zaradi
prenosa ustanoviteljstva. V tem primeru se smiselno uporab-
ljajo določbe, ki urejajo predčasno razrešitev iz ostalih razlo-
gov.

V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna raz-
rešitev direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika,
katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so po-
trebna za delovanje javnega zavoda.

38. člen
(vršilec dolžnosti)

Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpe-
lje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca
dolžnosti, vendar največ za eno leto.

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da
je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni
nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni
bil izbran.

39. člen
(podrobnejša ureditev)

Akt o ustanovitvi javnega zavoda podrobneje določi
postopek imenovanja oziroma razrešitve direktorja, pogoje,
ki jih mora izpolnjevati ter njegove naloge, pooblastila in
odgovornosti.

40. člen
(strokovni svet)

Zavod ima strokovni svet, ki ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in po-

litiko njegovega ustanovitelja,



Uradni list Republike Slovenije Št. 96 / 14. 11. 2002 / Stran 10523

– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod usta-
novljen,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobu-
de za reševanje teh vprašanj,

– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju
in razrešitvi direktorja javnega zavoda,

– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogod-
bi,

– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,

– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javne-
ga zavoda.

41. člen
(sestava)

Strokovni svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svoji-
mi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugle-
dom prispevajo k boljšem delovanju javnega zavoda. Eno
tretjino članov strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri če-
mer je najmanj eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, ostali
pa, kolikor je predstavnikov delavcev več kot eden, izmed
tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod
ustanovljen. Preostale člane strokovnega sveta predlagajo
Kulturniška zbornica Slovenije, društva oziroma druge orga-
nizacije s področja dela javnega zavoda izmed strokovnja-
kov ali uporabnikov. Katera so ta društva oziroma organiza-
cije, ugotovi akt o ustanovitvi javnega zavoda.

42. člen
(svet)

Javni zavod ima svet, ki ga sestavljajo predstavniki usta-
novitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega
zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj.

Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavo-

da,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega za-

voda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko

opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,

finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolek-
tivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,

– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi

javnega zavoda.
Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda se podrobneje

določi sestavo in način delovanja sveta.

43. člen
(izjeme glede organov javnega zavoda)

Ne glede na 32. člen tega zakona ima zavod z manj kot
dvajset zaposlenimi, direktorja in svet.

Svet iz prejšnjega odstavka opravlja naloge strokovne-
ga sveta iz 40. člena in sveta iz 42. člena tega zakona.

Svet iz tega člena sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov
oziroma zainteresirane javnosti.

Prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnih
zavodov

44. člen
(prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti)

V primeru prenosa ustanoviteljskih pravic med državo
in lokalnimi skupnostmi oziroma med njimi, se lahko neod-
plačno prenese tudi javna kulturna infrastruktura oziroma
stvarno premoženje, s katerim ta javni zavod upravlja oziro-
ma ima pravico uporabe.

Prenos premoženja ter druge pravice in obveznosti iz
tega naslova se uredijo s pogodbo iz 93. člena tega zakona
med pristojnima organoma prejšnjega in novega ustanovite-
lja.

Novi ustanovitelj uskladi na podlagi pogodbe iz prej-
šnjega odstavka akt o ustanovitvi javnega zavoda.

Posebne določbe o delovnih razmerjih in o pravicah iz
delovnih razmerij v javnih zavodih na področju kulture

45. člen
(splošni predpisi)

V javnih zavodih na področju kulture se glede odloča-
nja o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in
obveznostmi delavcev uporabljajo predpisi, ki urejajo delov-
na razmerja in kolektivne pogodbe za javne uslužbence,
kolikor ta zakon ne določa drugače.

Določila zakona, ki ureja delovna razmerja javnih usluž-
bencev in se nanašajo na odločanje o pravicah in obvezno-
stih ter odgovornostih iz delovnega razmerja javnih usluž-
bencev, sistemizacijo in kadrovski načrt ter premestitev za-
radi delovnih potreb (brez soglasja) znotraj istega organa, se
smiselno uporabljajo tudi za javne zavode na področju kultu-
re, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Določila tega zakona glede urejanja delovnih razmerij
se, razen prejšnjega odstavka, smiselno uporabljajo tudi za
druge pravne osebe s področja kulture.

46. člen
(sistemizacija delovnih mest)

V aktu o sistemizaciji delovnih mest so v skladu z notra-
njo organizacijo določene vrste delovnih mest, potrebnih za
izvajanje javne službe in drugih dejavnosti javnega zavoda, ki
so v skladu z namenom, zaradi katerega je javni zavod
ustanovljen.

Kadar to terja posebna narava dela na področju umet-
niške ali druge kulturne dejavnosti, se v sistemizaciji lahko
določijo delovna mesta, za katera se delovna razmerja skle-
pajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja mandata
direktorja oziroma ne več kot pet let. Za ponovno sklepanje
delovnega razmerja za določen čas ni omejitve.

V sistemizaciji se določijo delovna mesta s krajšim de-
lovnim časom od polnega. V sistemizaciji delovnih mest ni
potrebno opredeliti občasnih potreb po delu, za katere je
dovolj, da so predvidene v kadrovskem načrtu javnega
zavoda.

47. člen
(zasedba delovnega mesta)

Sistemizirana delovna mesta se lahko zasedejo samo v
skladu s kadrovskim načrtom.

48. člen
(delovna razmerja za določen čas)

Delavcem, ki sklenejo delovna razmerja po drugem
odstavku 46. člena tega zakona, se lahko v pogodbi o
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zaposlitvi določi višja osnovna plača kot je s predpisi dolo-
čena za delovna mesta, za katera se sklepa delovna razmer-
ja za nedoločen čas. Višino osnovne plače se določi s
kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti kolikor gre za
minimum, ki pripada zaposlenemu za določen čas zaradi
nestalnosti zaposlitve.

49. člen
(posebni pogoji za uveljavljanje pravice denarnega

nadomestila za čas brezposelnosti)
Delavci, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas

po drugem odstavku 46. člena tega zakona, imajo za čas
brezposelnosti pravico do denarnega nadomestila pod po-
sebnimi pogoji, določenimi s tem zakonom.

Delavci iz prejšnjega odstavka imajo, če je to zanje
ugodneje, za čas brezposelnosti pravico do denarnega na-
domestila v trajanju ene tretjine časa zavarovanja v delov-
nem razmerju za določen čas, vendar ne več kot eno leto.

50. člen
(delovno razmerje direktorja)

Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za
čas trajanja mandata.

Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zapo-
slen v istem javnem zavodu za nedoločen čas, se po prene-
hanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih
mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki
ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.

Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktor-
ja javnega zavoda, izvaja svet, ki sklepa pogodbe o zapo-
slitvi.

51. člen
(krajši delovni čas od polnega)

Delovno razmerje se lahko sklene s krajšim delovnim
časom od polnega pod pogoji in na način, določen z zako-
nom, kolektivno pogodbo in splošnim aktom.

Delavec, ki dela na delovnem mestu, za katero je dolo-
čen krajši delovni čas od polnega, lahko sklene delovno
razmerje pri več delodajalcih oziroma je lahko za preostali
delovni čas do polnega v samostojnem poklicnem statusu.

Pri uresničevanju svojih pravic in obveznosti je delavec
iz prejšnjega odstavka izenačen z delavcem s polnim delov-
nim časom in jih uveljavlja v skladu s kolektivno pogodbo
oziroma splošnim aktom v obsegu kot ga določa zakon, ki
ureja delovna razmerja.

52. člen
(sobotno leto)

Delavcem, ki opravljajo najzahtevnejše umetniške ozi-
roma strokovne naloge s področja dela javnega zavoda, se
lahko prizna pravico do poglobljenega usposabljanja in izpo-
polnjevanja, v skupnem trajanju največ do dvanajst mese-
cev, če je to v javnem interesu.

V primeru iz prejšnjega odstavka se delodajalec in de-
lavec dogovorita o uresničevanju te pravice in o prerazpore-
ditvi njegovih delovnih obveznosti.

53. člen
(konkurenčna prepoved)

Delavci javnega zavoda, ki so v delovnem razmerju za
poln delovni čas, ne smejo brez soglasja delodajalca za svoj
ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v
dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen.

Za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka direktorju je
pristojen svet javnega zavoda.

Opravljanje del iz prvega odstavka tega člena brez so-
glasja delodajalca pomeni disciplinsko kršitev obveznosti iz
delovnega razmerja.

54. člen
(proste zmogljivosti)

V primeru, da javni zavod ne more zagotoviti dela delav-
cem, jih lahko angažira z njihovim soglasjem za določen čas
oziroma najdalj za eno leto pri drugem delodajalcu na podla-
gi spremembe pogodbe o zaposlitvi.

Javni zavod in novi delodajalec medsebojna razmerja
in pravice delavca uredita s pogodbo o sodelovanju.

55. člen
(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi)

Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas delavcu iz poslovnega razloga na način in
pod pogoji kot jih določa zakon.

Za poslovni razlog se šteje tudi sprejem strateškega
načrta javnega zavoda in iz njega izpeljan program dela ter
kadrovski načrt, iz katerega izhaja, da delo pod pogoji iz
pogodbe o zaposlitvi posameznega delavca ni več potrebno
zaradi nezmožnosti delodajalca, da zagotovi glede na spre-
jete dokumente vsem zaposlenim delavcem delo v polnem
oziroma dosedanjem obsegu.

Če delavcu ni mogoče zagotavljati dela za tak obseg
delovnega časa kot je sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi,
mogoče pa mu je zagotoviti delo v krajšem času, delodaja-
lec ponudi delavcu sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi s
krajšim delovnim časom.

Delavec, ki se mu redno odpove pogodbo o zaposlitvi,
ima pravico do ustrezne odpravnine zaradi odpovedi iz po-
slovnega razloga v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

Delavec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, nima pravi-
ce do odpravnine iz prejšnjega odstavka.

1.1.2. Javni kulturni programi

56. člen
(opredelitev pojma)

Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po
vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izva-
jalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je
pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga
država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot
javni zavod.

Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izva-
jalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike
in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni.
Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s temi
cilji na podlagi osnov za izračun iz 27. člena tega zakona.

57. člen
(financiranje javnih kulturnih programov)

Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem
javnega kulturnega programa pogodbo iz 93. člena tega
zakona na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva
po postopku, določenem v tem zakonu. Pogodba se pravi-
loma sklepa za več let.



Uradni list Republike Slovenije Št. 96 / 14. 11. 2002 / Stran 10525

58. člen
(izvajalci javnih kulturnih programov)

Izvajalci javnih kulturnih programov so:
– pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po

pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z
njihovega delovnega področja,

– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne za-
gotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v
javnem interesu,

– samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na javne
kulturne programe.

59. člen
(smiselna uporaba)

Določbe, ki se uporabljajo za zagotavljanje javnih kul-
turnih programov se smiselno uporabljajo tudi za zagotavlja-
nje programov italijanske in madžarske narodne skupnosti,
pri čemer se pogodba iz 93. člena tega zakona sklepa brez
javnega razpisa na podlagi neposrednega poziva.

1.2. Podpora kulturnim projektom

60. člen
(opredelitev pojma)

Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financi-
ranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posa-
mičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.

61. člen
(financiranje kulturnih projektov)

Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem
kulturnega projekta pogodbo iz 93. člena tega zakona na
podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po postop-
ku, določenem s tem zakonom.

Javna sredstva za financiranje kulturnih projektov zago-
tavljajo tako država kot lokalne skupnosti, pri čemer je drža-
va pristojna za financiranje kulturnih projektov državnega
pomena, lokalne skupnosti pa za projekte, ki so pomembni
za njihovo območje.

62. člen
(izvajalci kulturnih projektov)

Za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo prav-
ne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni
programi ne financirajo kot javni kulturni programi in posa-
mezniki.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko konkurirajo tudi
javni zavodi oziroma izvajalci javnih kulturnih programov za
kulturne projekte, ki jih financirajo drugi javni financerji.

Izvajalci javnih kulturnih programov pridobijo sredstva
od istega financerja za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogo-
če vnaprej načrtovati, na podlagi aneksa k pogodbi o finan-
ciranju javnega kulturnega programa, javni zavodi pa prek
spremembe programa dela, ki jo je potrdil svet javnega
zavoda.

Za izvajalca kulturnega projekta šteje tudi lastnik oziroma
upravljavec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva
za prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.

63. člen
(obvestilo)

V primeru, da javni zavod oziroma izvajalec javnega kul-
turnega programa pridobi javna sredstva za kulturne projekte
od drugega financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovi-
telja oziroma financerja javnega kulturnega programa.

64. člen
(druge aktivnosti)

Določbe o kulturnih projektih se smiselno uporabljajo
tudi za financiranje:

– investicij, investicijskega vzdrževanja ali opreme,
– delovnih štipendij,
– nagrad, štipendij, izobraževanj, udeležbe na strokov-

nih srečanjih, strokovnih predavanj, raziskav,
– in drugih aktivnosti na področju kulture, ki so v jav-

nem interesu in se financirajo iz sredstev proračuna, name-
njenih kulturi.

Določbe o financiranju kulturnih projektov se smiselno
uporabljajo tudi za financiranje več projektov hkrati, ki pred-
stavljajo v enem letu celoto.

1.3. Razmejitev med državo in lokalnimi skupnostmi pri
zagotavljanju javnih kulturnih dobrin

65. člen
(pristojnosti države)

Država ustanavlja tiste javne zavode in financira tiste
javne kulturne programe drugih izvajalcev ter podpira kultur-
ne projekte, ki pokrivajo celotno območje Slovenije ali so
zaradi vodilne vloge na posameznem področju oziroma po-
sebnega pomena za celovitost slovenskega kulturnega pro-
stora, pomembni za vso Slovenijo.

Poleg javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
iz prejšnjega odstavka država financira tudi tiste, ki so pose-
bej namenjeni:

– slovenskim narodnim skupnostim v Italiji, Avstriji,
Madžarski in Hrvaški ter Slovencem po svetu,

– avtohtonima italijanski in madžarski narodni skupno-
sti ter romski skupnosti,

– kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljen-
cev, če njihovi kulturni programi oziroma projekti presegajo
lokalni pomen,

– potrebam slepih, gluhonemih in drugih skupin prebi-
valstva s posebnimi potrebami.

66. člen
(pristojnosti občin)

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine,
kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni
integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva
tudi druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s
svojim programom za kulturo.

Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi
javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umet-
nosti, vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), če je to mogoče
glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev,
ekonomska moč, prostorske in kadrovske kapacitete ipd.,
oziroma če to izhaja iz kulturne tradicije občine.

67. člen
(občinski javni zavodi širšega pomena)

Občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, ki presega
občinski pomen oziroma zadovoljuje tudi potrebe prebival-
cev sosednjih občin, in je to v javnem interesu države, se
zagotovijo v okviru sistema financiranja občin ustrezna do-
datna sredstva.

Javni interes države iz prejšnjega odstavka ugotovi vla-
da na predlog ministra, potem ko ta dobi pobudo občine iz
prejšnjega odstavka.
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Na podlagi sklepa vlade iz prejšnjega odstavka se mini-
ster in pristojni organ občine dogovorita o višini sredstev
države in obsegu obveznosti občine s pogodbo iz 93. člena
tega zakona.

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi za občinske javne kulturne programe širšega pomena.

68. člen
(občinska podpora javnim zavodom države)

Občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega ustanovi-
telj je država, njegovo delovanje pa je pomembno za obči-
no, kjer ima tak zavod svoj sedež, ustrezna dodatna sred-
stva za bogatitev njegovega delovanja oziroma del svoje
javne kulturne infrastrukture na podlagi sklepa pristojnega
organa občine, s katerim ta ugotovi trajni interes občine za
delovanje tega zavoda.

O višini sredstev iz prejšnjega odstavka in o medseboj-
nih obveznostih se dogovorita občina in javni zavod s po-
godbo iz 93. člena tega zakona.

69. člen
(zagotavljanje enotnega izvajanja javne službe)

Država zagotavlja enotnost izvajanja javne službe na
posameznem področju kulture oziroma območju prek pod-
piranja posebnih nalog povezovanja, svetovanja, usklajeva-
nja in drugih.

Minister določi s sklepom javne zavode, ki bodo oprav-
ljali naloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer se o obsegu
teh nalog in o višini javnih sredstev države dogovori s posa-
meznim zavodom s pogodbo iz 93. člena tega zakona.

2. Javna infrastruktura na področju kulture

70. člen
(določitev javne infrastrukture)

Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so name-
njene kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju
kulture (v nadaljnjem besedilu: javna kulturna infrastruktura).

Sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so name-
njene kulturi, sprejme vlada na predlog ministrstva, pristoj-
nega za kulturo, oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.

Nepremičnina iz prejšnjega odstavka se zaznamuje v
zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura na predlog
ministrstva, pristojnega za kulturo, oziroma pristojnega orga-
na lokalne skupnosti.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco nepre-
mičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na podlagi
sklepov iz drugega odstavka, ki jih predložijo po uradni
dolžnosti organi, pristojni za njihov sprejem.

71. člen
(investicije)

Država načrtuje, gradi in vzdržuje javno kulturno infras-
trukturo v lasti države, lokalne skupnosti pa javno kulturno
infrastrukturo v lasti lokalne skupnosti.

72. člen
(državno sofinanciranje lokalne javne kulturne

infrastrukture)
Država sofinancira investicije v javno kulturno infras-

trukturo lokalnih skupnosti, če ta presega pomen, ki ga ima
za lokalno skupnost, oziroma zaradi skladnega razvoja Slo-
venije in je to v javnem interesu države.

73. člen
(oddaja v upravljanje oziroma najem javnemu zavodu)

Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda na področju kul-
ture se določijo nepremičnine in oprema, ki se dajo kot del
javne kulturne infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu za
izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.

Javni zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost
javne kulturne infrastrukture iz prejšnjega odstavka. Pri od-
dajanju prostih zmogljivosti imajo prednost kulturni izvajalci
za javne kulturne programe ali kulturne projekte, ki so zdru-
žljivi s področjem dela javnega zavoda.

74. člen
(oddajanje v najem drugim kulturnim izvajalcem)

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ
lokalne skupnosti da javno kulturno infrastrukturo v upravlja-
nje oziroma uporabo drugim pravnim osebam in posamezni-
kom, ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte
na podlagi javnega razpisa s pogodbo iz 93. člena tega
zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko odda javna
kulturna infrastruktura v upravljanje oziroma uporabo organi-
zaciji, ki deluje v javnem interesu (80. člen tega zakona),
brez javnega razpisa.

75. člen
(obveznosti upravljavcev oziroma uporabnikov javne

kulturne infrastrukture)
Javno kulturno infrastrukturo se daje v upravljanje ali v

uporabo izvajalcem kulturnih dejavnosti brezplačno pod pogo-
jem, da prevzamejo obveznost rednega tekočega vzdrževanja.

Če odda upravljavec ali uporabnik javne kulturne infras-
trukture to infrastrukturo ali njen del v uporabo drugim kultur-
nim izvajalcem, ki izvajajo javne kulturne programe ali kultur-
ne projekte, je upravičen terjati od njih samo nadomestilo v
višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali.

76. člen
(sprememba namembnosti)

Če uporabi država ali lokalna skupnost del javne kultur-
ne infrastrukture, ki začasno ali trajno ni več potreben za
opravljanje kulturne dejavnosti, za druge namene, se name-
ni dohodek za investicije v javno kulturno infrastrukturo.

77. člen
(neodplačni prenos)

Država oziroma lokalna skupnost lahko neodplačno
prenese javno kulturno infrastrukturo na drugo pravno ose-
bo javnega prava ali na ustanovo, če je to v javnem interesu.

Javni interes iz prejšnjega odstavka ugotovi ministrstvo,
pristojno za kulturo oziroma pristojni organ lokalne skupno-
sti na podlagi nacionalnega oziroma lokalnega programa za
kulturo.

Namembnosti premoženja iz prvega odstavka tega čle-
na ni mogoče spremeniti in je izvzeto iz nadaljnjega pravnega
prometa. V primeru, da premoženja ni mogoče več uporablja-
ti v skladu z njegovim namenom, se vrne v javno kulturno
infrastrukturo tistega, ki je premoženje neodplačno prenesel.

78. člen
(smiselna uporaba)

Določbe o neodplačnem prenosu, upravljanju ali upora-
bi oziroma oddaji v najem javne kulturne infrastrukture, se
smiselno uporabljajo tudi za drugo stvarno premoženje države
oziroma lokalnih skupnosti, ki se uporablja za kulturne name-
ne, čeprav ni razglašeno za javno kulturno infrastrukturo.
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2.1. Stroški prostora

79. člen
(stroški prostora)

Izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na
posameznem področju in katerega delovanje je v javnem
interesu, pa mu niso bila zagotovljena sredstva v okviru
drugih oblik javnega financiranja, niti ni dobil v upravljanje ali
v uporabo javne kulturne infrastrukture, lahko država oziro-
ma lokalna samoupravna skupnost zagotavlja sredstva za
pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostor-
skih pogojev delovanja.

Javna sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo
za določeno obdobje do treh let z možnostjo neomejenega
ponavljanja na podlagi javnega razpisa

3. Status društev in drugih organizacij v javnem
interesu na področju kulture

80. člen
(podelitev statusa)

Kulturna društva so združenja, v katera se posamezniki
združujejo z namenom, da:

– izvajajo kulturne dejavnosti,
– združujejo poklice na posameznih področjih kulture,
– se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih

področjih kulture,
– izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje in

izobraževanja,
– prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin in k

razvoju kulturnih dejavnosti.
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju

kulture, se podeli društvu, ki izpolnjuje poleg splošnih z
zakonom, ki ureja društva, določenih pogojev, tudi poseben
pogoj, da je:

– ali osrednjega pomena,
– ali izvaja kulturne dejavnosti, ki so po kvaliteti ali po

pomenu primerljive s kulturno dejavnostjo javnih zavodov,
– ali izvaja kulturne dejavnosti, ki pomenijo dopolnjeva-

nje mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu
delovanja (prostovoljci).

Za področja delovanja, ki so v javnem interesu na po-
dročju kulture, štejejo področja iz 4. člena tega zakona
upoštevaje nacionalni program za kulturo.

Izpolnjevanje posebnega pogoja iz drugega odstavka
tega člena ugotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo, v sode-
lovanju s strokovno komisijo iz 20. člena tega zakona s
področja dela društva.

Podrobnejša merila ter način izkazovanja, izpolnjevanja
osebnih pogojev za pridobitev statusa društva v javnem inte-
resu, predpiše minister.

81. člen
Status delovanja v javnem interesu na področju kulture

lahko pridobijo tudi druge pravne osebe zasebnega prava
(zavodi, ustanove, zadruge), pri čemer se smiselno uporab-
ljajo določbe o statusu društva v javnem interesu, določene
s tem zakonom in zakonom, ki ureja društva.

4. Socialne pravice

4.1. Registracija samozaposlenih v kulturi

82. člen
(vpis v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu,

pristojnem za kulturo)
Samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti

se registrira po splošnih predpisih.

Če posameznik izpolnjuje posebne pogoje iz tega čle-
na, se lahko namesto po splošnih predpisih registrira pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo, tako da se vpiše v razvid
samozaposlenih v kulturi.

Pogoji za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka so:
– da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic

na področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec pokojni-
ne,

– da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dose-
danjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te
dejavnosti.

Samozaposlen v kulturi sklepa v okviru svoje registrira-
ne dejavnosti pogodbe civilnega prava. Kadar posameznik
opravlja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz
prve alinee prejšnjega odstavka, jih ne sme opravljati kot
samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih.

Kadar so določeni za opravljanje posamezne kulturne
dejavnosti posebni pogoji, lahko prične posameznik iz tega
člena z delom, ko je izdana pravnomočna odločba o njiho-
vem izpolnjevanju.

83. člen
(pravica do plačila prispevka za socialno zavarovanje

samozaposlenih v kulturi)
Samozaposleni v kulturi lahko zaprosijo za pridobitev

pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarova-
nje od najnižje pokojninske osnove za socialno in zdravstve-
no zavarovanje iz državnega proračuna v primerih, ko njiho-
vo delo pomeni izjemen kulturni prispevek ali ko gre za
poklice, ki jih je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi
posebej podpirati.

Pravica iz prejšnjega člena se podeljuje za tri leta z
možnostjo ponovnih podeljevanj.

Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v raz-
vid, se vpiše pod naslednjimi pogoji:

– da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno de-
lovanje na področju kulture,

– da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita,
če je ta predpisan s posebno zakonodajo, nista minili več
kot dve leti.

84. člen
(financiranje socialnih pravic)

Javna sredstva za financiranje prispevkov za socialno
in zdravstveno zavarovanje po tem zakonu zagotovi ministrs-
tvo, pristojno za kulturo, iz državnega proračuna v delu, ki je
namenjen kulturi.

O zagotavljanju sredstev iz prejšnjega odstavka v posa-
meznih primerih odloča minister z odločbo.

85. člen
(dohodkovni cenzus)

Ne glede na določbe 83. člena tega zakona lahko
upravičenec pravico do plačila prispevkov iz državnega pro-
računa uveljavlja samo pod pogojem, če mu njegov dohod-
kovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v
nadaljnjem besedilu: dohodkovni cenzus). Dohodkovni cen-
zus se ugotavlja na podlagi predložene odločbe o odmeri
dohodnine.

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se ugo-
tavlja vsako leto. Dokler odločba o odmeri dohodnine za
tekoče leto ni predložena, se prispevki plačujejo kot akonta-
cija, pri čemer država zahteva vračilo, če se z odločbo
izkaže preseganje dohodkovnega cenzusa.
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86. člen
(uredba)

Vlada z uredbo:
– določi specializirane poklice iz 82. člena tega zakona,
– določi podrobnejše kriterije za ugotavljanje izpolnje-

vanja pogoja izjemnega kulturnega prispevka iz prvega od-
stavka in obetavnih študijskih dosežkov iz prve alinee tretje-
ga odstavka 83. člena tega zakona,

– določi deficitarne poklice iz prvega odstavka 83. čle-
na tega zakona,

– določi višino dohodkovnega cenzusa iz prejšnjega
člena.

Vlada določi z uredbo iz prejšnjega odstavka tudi po-
stopke:

– vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi,
– priznanja pravice do plačila prispevka za socialno

zavarovanje iz državnih sredstev,
– ugotavljanja preseganja dohodkovnega cenzusa.

87. člen
(odločitev o zahtevi)

O zahtevi za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in
priznanju pravice do plačila prispevkov za socialno zavaro-
vanje iz državnih sredstev odloči minister po posvetovanju s
strokovno komisijo iz 20. člena tega zakona s področja
delovanja kandidata in Kulturniško zbornico.

88. člen
(izbris)

Upravičenec do prispevkov se izbriše iz razvida samo-
zaposlenih v kulturi na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti,
če ministrstvo, pristojno za kulturo ugotovi, da ne izpolnjuje
več pogojev.

89. člen
(podatki iz razvida)

V razvid samozaposlenih v kulturi se vpisujejo naslednji
podatki: datum in zaporedna številka vpisa, datum in številka
odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis, ime in priimek,
rojstni podatki, državljanstvo, prebivališče, področje kultur-
ne dejavnosti, datum in številka odločbe o pravici do plačila
prispevkov iz 83. člena tega zakona, datum in številka odloč-
be o prenehanju te pravice ter datum in številka odločbe o
izbrisu iz razvida.

Upravičenec do prispevkov je dolžan sporočiti spremem-
be podatkov iz prejšnjega odstavka in druge podatke, ki vpliva-
jo na njegov vpis v razvid, v roku 15 dni po njihovem nastanku.

4.2. Republiška priznavalnina in podelitev častnega
naziva

90. člen
(republiška priznavalnina)

Upokojenemu ustvarjalcu na področju kulture, ki je po-
sebej pomembno prispeval k slovenski kulturi, njegova pokoj-
nina pa ni ustrezna danemu prispevku, lahko minister dodeli
republiško priznavalnino po posvetovanju s strokovno komisi-
jo iz 20. člena tega zakona s področja kandidatovega dela.

Pri določanju višine republiške priznavalnine se upoš-
teva tudi socialne okoliščine.

Republiška priznavalnina se lahko prizna tudi kot doda-
tek k družinski pokojnini.

Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev republi-
ške priznavalnine predpiše vlada.

Javna sredstva za republiško priznavalnino po tem za-
konu zagotovi ministrstvo, pristojno za kulturo, iz državnega
proračuna, ki je namenjen kulturi.

91. člen
(razvid)

Ministrstvo, pristojno za kulturo vodi razvid prejemnikov
republiške priznavalnine, v katerega se vpisujejo naslednji
podatki: zaporedna številka vpisa, datum in številka odloč-
be, na podlagi katere je bila priznana pravica do republiške
priznavalnine, ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče,
področje kulturne dejavnosti, datum in številka odločbe o
prenehanju pravice.

Razvida iz prejšnjega odstavka in prvega odstavka 89.
člena tega zakona sta javni knjigi.

92. člen
(častni naziv kulturni ambasador Republike Slovenije)

Minister, pristojen za kulturo, podeli državljanu Republi-
ke Slovenije, ki s svojim delom v tujini pomembno prispeva k
uveljavljanju slovenske kulture v svetu, z njegovim soglasjem
častni naziv kulturnega ambasadorja Republike Slovenije.

IV. POGODBE O FINANCIRANJU V JAVNEM INTERESU
ZA KULTURO

93. člen
(opredelitev pogodb)

Pogodba o financiranju v javnem interesu za kulturo (v
nadaljnjem besedilu: pogodba) je pogodba, ki jo sklene
država s pravno osebo oziroma posameznikom (v nadalj-
njem besedilu: prejemnik sredstev), ki je izvajalec javnega
kulturnega programa oziroma kulturnega projekta.

Določbe tega zakona o pogodbah se primerno uporab-
ljajo za

– pogodbe z italijansko in madžarsko narodno skup-
nostjo (59. člen),

– pogodbe o financiranju javnih kulturnih dobrin širše-
ga pomena (67. člen),

– pogodbe o občinskem sofinanciranju javnih zavodov
države (68. člen),

– pogodbe o financiranju nalog, namenjenih enotne-
mu izvajanju javne službe (69. člen),

– pogodbe, s katerimi se oddaja v upravljanje ali v
uporabo javna kulturna infrastruktura (74. člen).

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se za
pogodbe uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.

Prejemnik sredstev ne sme prenesti pravic in obvezno-
sti iz te pogodbe na tretjo osebo brez pisnega soglasja
države.

Določbe tega zakona o pogodbah smiselno uporablja-
jo tudi lokalne skupnosti ter javne agencije in javni skladi.

94. člen
(sklenitev pogodbe)

Podlaga za sklepanje pogodbe je dokončna odločba iz
113. in 120. člena tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek so podlaga za sklepanje
pogodbe v primerih, ko se le-te sklepajo brez javnega razpi-
sa akti pristojnih organov iz 59., 67., 68., 69. in drugega
odstavka 102. člena tega zakona.

Državo zastopa v pogodbi minister.
Pogodba se sklene v pisni obliki. Pogodba, ki ni skle-

njena v pisni obliki, je nična.
Vložitev tožbe v upravnem sporu je dovoljena zaradi

bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje
pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in oce-
njevanja. Odpravljena ali za nično izrečena odločba ne vpli-
va na že sklenjene pogodbe.
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95. člen
(trajanje pogodbe)

Pogodba se sklene za določen čas in je lahko tudi
večletna. Z njo lahko ministrstvo, pristojno za kulturo, pre-
vzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih,
če so za ta namen za prvo leto trajanja pogodbe zagotovlje-
na sredstva v proračunu tekočega leta.

Trajanje pogodbe se lahko podaljša s sklenitvijo anek-
sa k njej, vendar največ do konca leta, v katerem se je
iztekel redni pogodbeni rok.

96. člen
(javni interes)

V pogodbi mora biti konkretno in jasno določeno, kate-
ri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes, kot je
splošno opredeljen v predpisu oziroma nacionalnem pro-
gramu za kulturo.

97. člen
(sprememba večletnih pogodb)

Če je bil znesek javnih sredstev v pogodbi določen
glede na predvidevanje, da sredstva proračuna, namenjena
za kulturo, v času veljavnosti pogodbe ne bodo manjša kot
so bila v letu podpisa pogodbe, pa so se kasneje zmanjšala
v takšnem obsegu, da kulturnega programa oziroma projek-
ta ni več mogoče izpolniti v dogovorjenem obsegu, se ve-
čletna pogodba iz tega razloga v javnem interesu spremeni.

98. člen
(razveza pogodbe v javnem interesu)

Če se v letih po podpisu pogodbe zmanjša obseg
sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo
do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje jav-
nega kulturnega programa oziroma projekta ni več mogoča,
se pogodba na predlog ministrstva razveže.

Prejemnik sredstev mora izvesti tolikšen del programa
ali projekta, ki ustreza do razveze prejetim sredstvom v skla-
du s pogodbo, razen če taka izpolnitev ni smiselna. V tem
primeru mora vrniti sredstva, ki jih je prejel in niso bila
porabljena za izvršitev dejavnosti oziroma izvedbo programa
ali projekta, ki je bil predmet pogodbe.

99. člen
(vsebina pogodbe)

S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi
z zagotavljanjem državnih sredstev za financiranje predmeta
pogodbe, zlasti pa:

– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe
zaradi uresničitve namena pogodbe,

– kriteriji, po katerih se bo spremljalo njihovo uresniče-
vanje,

– roki, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, roki in način zagotavljanja sredstev države,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.

V. POSTOPKI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA RAZPISA

1. Skupne določbe

100. člen
(smiselna uporaba splošnega upravnega postopka)
Kolikor niso vprašanja postopkov javnega razpisa in

javnega poziva v tem zakonu drugače urejena, se zanju
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni uprav-
ni postopek.

Odločbe o financiranju javnih kulturnih programov ozi-
roma kulturnih projektov ni dopustno izdati, dokler ni sprejet
proračun za leto, v katerem se odločba izdaja.

Postopki za financiranje javnega razpisa in javnega po-
ziva se uporabljajo tudi za lokalne skupnosti, s tem, da
pristojnosti ministra izvršuje župan oziroma drug organ, ki je
po zakonu pooblaščen zastopati in predstavljati lokalno skup-
nost.

101. člen
(smiselna uporaba tega zakona)

Postopke za financiranje javnega razpisa in javnega
poziva uporabljajo tudi lokalne skupnosti ter javni skladi in
javne agencije, ki razdeljujejo javna sredstva države oziroma
lokalnih skupnosti, smiselno pa jih uporabljajo tudi italijan-
ska in madžarska narodna skupnost, če njim namenjena
javna sredstva razdeljujejo svojim kulturnim izvajalcem sa-
mostojno.

102. člen
(vrsti postopka)

Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev
se izvede kot:

– javni poziv,
– javni razpis.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izje-

moma minister izda sklep o financiranju določenega javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta brez javnega
poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz interven-
tnih sredstev ministrstva in če je neogibno nujno zaradi
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.

Višina interventnih sredstev iz prejšnjega odstavka se
določi z letnim proračunom.

103. člen
(uporaba postopkov)

Postopek javnega poziva se uporabi takrat, ko je mo-
goče jasno vnaprej določiti umetniške, kulturnopolitične,
strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnje-
vati javni kulturni program ali kulturni projekt za financiranje
iz javnih sredstev, financirajo pa se programi oziroma pro-
jekti, ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, in sicer po vrstnem
redu prispetja predlogov do porabe sredstev.

Postopek javnega razpisa se uporabi takrat, ko je mo-
goče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednote-
nje predlogov kulturnih programov ali projektov, financirajo
pa se tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.

104. člen
(uvedba postopka)

Postopek se uvede z objavo javnega poziva ali javnega
razpisa.

Javni poziv oziroma javni razpis objavi ministrstvo, pri-
stojno za kulturo, za posamezno vrsto kulturnih programov
ali kulturnih projektov.

Minister sprejme sklep o začetku postopka za izbiro
kulturnih programov in projektov, s katerim določi vrsto po-
stopka, datum objave in besedilo razpisa.

105. člen
(strokovne komisije)

Za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov kultur-
nih programov in kulturnih projektov so pristojne komisije iz
20. člena tega zakona.
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106. člen
(predpis ministra)

Minister predpiše:
– način dela ministrstva, pristojnega za kulturo, v zvezi

s postopkom izbire kulturnih programov in projektov, ki se
financirajo;

– postopek sklepanja pogodb;
– način izvajanja nadzora nad pogodbami.

1.1. Postopek javnega poziva

107. člen
(besedilo javnega poziva)

Besedilo objave javnega poziva mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje

predlogov, v katerem bodo financirani predlogi, ki izpolnju-
jejo kriterije in zahteve;

– vrsto programov ali projektov, ki so predmet javnega
poziva;

– določne umetniške, kulturnopolitične, strokovne in
druge kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati kulturni
program ali projekt za financiranje;

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih

za predmet javnega poziva;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena

sredstva;
– rok, v katerem morajo biti poslane vloge z jasno

navedbo, da se bodo v okviru tega roka vloge obravnavale
po času prispetja;

– način pošiljanja in vsebina vlog;
– navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v

njegovi sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z
javnim pozivom;

– informacijo o morebitni podrobnejši dokumentaciji,
ki je vlagateljem na razpolago.

Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se
lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na
vrsto predmeta javnega poziva.

Vsebino podrobnejše dokumentacije posebej določa
besedilo javnega poziva.

108. člen
(rok javnega poziva)

V besedilu objave javnega poziva se določi skrajni rok,
v katerem morajo prispeti vloge, ki sme trajati najmanj en
mesec in največ eno leto.

109. člen
(vloge)

Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do oce-
njevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji.

Če stranka za isti program ali projekt na javni poziv
pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavr-
žejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali
spremembe prve vloge.

110. člen
(prispetje vlog)

Uradna oseba, ki sprejema vloge na javni poziv, na
vsaki vlogi jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma
datum in uro oddaje na pošti.

111. člen
(delo uradne osebe ministrstva)

Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsa-
ka predstavlja ločeno upravno stvar, razen če niso izpolnjeni
zakonski pogoji za združitev postopka.

Uradna oseba ministrstva odpira vloge, ki so prispele
na posamezen javni poziv po vrstnem redu prispetja.

Za vsako vlogo uradna oseba ministrstva ugotovi, ali je
pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala oseba, ki izpol-
njuje v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba).

Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni
vložila upravičena oseba zavrže minister s sklepom.

Za ostale vloge pripravi uradna oseba ministrstva poro-
čilo, ki kratko povzame vlogo in opiše vsebino kulturnega
programa oziroma kulturnega projekta, ki je njen predmet.

112. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

Strokovna komisija ocenjuje vloge po vrstnem redu
njihovega prispetja.

Strokovna komisija oceni ali izpolnjuje predlagani kul-
turni program oziroma kulturni projekt umetniške, kulturno-
politične, strokovne in druge kriterije ter zahteve, določene
v objavi javnega poziva in predlaga ministru:

– da vlogo zavrne, ker ne izpolnjuje navedenih krite-
rijev in zahtev;

– da se kulturni program oziroma kulturni projekt finan-
cira v določenem deležu.

113. člen
(odločba)

Na podlagi poročila strokovne komisije minister z odloč-
bo zavrne vlogo, ki ne izpolnjuje umetniških, kulturnopolitič-
nih, strokovnih in drugih kriterijev ter zahtev, ali z odločbo
določi, da se posamezen kulturni program ali projekt sprej-
me v financiranje ter določi delež javnih sredstev, pri čemer
se obseg obveznosti in način njihove izpolnitve podrobneje
določita s pogodbo iz 93. člena tega zakona.

Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju
javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta.

1.2. Postopek javnega razpisa

114. člen
(besedilo javnega razpisa)

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kultur-

nih programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v
okviru sredstev, ki so na razpolagi za posamezen javni raz-
pis, tisti programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v po-
stopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,

– področje oziroma področja kulturnih programov ali
projektov, ki so predmet javnega razpisa,

– umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kri-
terije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni pro-
gram ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil;

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih

za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena

sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v

njegovi sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z
javnim razpisom,
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– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je
vlagateljem na razpolago.

Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se
lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na
vrsto predmeta javnega razpisa.

Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa bese-
dilo javnega razpisa.

115. člen
(razpisni roki)

Razpis mora trajati najmanj en mesec.

116. člen
(vloge)

Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do
preteka razpisnega roka.

Stranka do poteka roka iz prejšnjega odstavka nima
pravice vpogleda v vloge drugih strank na istem razpisu.

Vloga, ki jo je stranka poslala po preteku razpisnega
roka, je prepozna.

Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko
stranka sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v
razpisu in razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje
programa oziroma projekta, kakršen je razpisan.

117. člen
(odpiranje vlog)

Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog
hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandi-
dira na razpisu.

Minister imenuje izmed uradnikov zaposlenih v mini-
strstvu, pristojnem za kulturo, eno ali več komisij za odpira-
nje vlog v postopku izbire kulturnih programov ali projektov.

Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je
pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem
razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popol-
na glede na besedilo javnega razpisa.

Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže minister s sklepom.

118. člen
(delo komisije za odpiranje vlog)

Za ostale vloge (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vlo-
ge), komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov kulturnega progra-
ma oziroma kulturnega projekta.

Stranke ne morejo prisostvovati pripravi in sprejemanju
poročila iz prvega odstavka tega člena na komisiji za odpira-
nje vlog.

119. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge na
isti javni razpis skupaj s poročili strokovni komisiji s podro-
čja, kamor vloga sodi.

Strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe ozi-
roma kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah,
glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega
programa oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v
objavi razpisa.

O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi strokovna
komisija poročilo, v katerem morajo biti natančno navedeni
razlogi za razvrstitev kulturnih programov oziroma kulturnih
projektov in predlog, kateri kulturni programi oziroma kultur-
ni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se

financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na viši-
no sredstev in razvrstitev ne financirajo.

Stranke ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vredno-
tenju vlog ter sprejemanju poročila na strokovni komisiji.

120. člen
(odločba)

Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda o
vseh ustreznih vlogah z istega področja na posamezen javni
razpis eno odločbo, s katero odloči, katere kulturne progra-
me oziroma kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v
kakšnem deležu in kateri ne.

Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financira-
nju javnega kulturnega programa oziroma kulturnega
projekta.

VI. INŠPEKCIJSKI NADZOR

121. člen
(inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov izvaja
inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo.

122. člen
(inšpekcijski nadzor nad oddajanjem javne kulturne

infrastrukture)
Inšpekcijski nadzor iz prejšnjega člena obsega tudi

nadzor nad oddajanjem javne kulturne infrastrukture v uprav-
ljanje oziroma v uporabo v skladu z določbami tega zakona.

VII. NADZOR NAD ZAGOTAVLJANJEM JAVNIH
KULTURNIH DOBRIN – STROKOVNI NADZOR

123. člen
(vsebina nadzora)

Ministrstvo, pristojno za kulturo in pristojni organi lokal-
nih skupnosti izvajajo nadzor nad izvrševanjem

– obveznosti javnih zavodov, ki so jih ustanovili in ki
izhajajo iz njihovih aktov o ustanovitvi, strateških načrtov,
programov dela in drugih, s katerimi so le-te določene,

– pogodbenih obveznosti izvajalcev javnih kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov, ki so dobili javna sredstva.

V okviru tega nadzora pooblaščene osebe organov iz
prejšnjega odstavka spremljajo in ocenjujejo delovanje jav-
nih zavodov in drugih prejemnikov javnih sredstev in smejo
pri tem,

– zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb
iz prejšnjega odstavka,

– pregledovati dokumentacijo javnih zavodov oziroma
prejemnikov sredstev,

– ugotavljati skladnost izvedenega programa z akti jav-
nega zavoda oziroma s pogodbo drugih prejemnikov javnih
sredstev,

– ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje
namena in ciljev iz aktov javnega zavoda oziroma pogodbe
drugih prejemnikov javnih sredstev.

124. člen
(poročanje o nadzoru)

Če pooblaščena oseba ugotovi, da javni zavod ali drug
prejemnik sredstev ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti,
poroča o tem ministru oziroma pristojnemu organu lokalne
skupnosti in predlaga ukrepe za izboljšanje stanja.
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125. člen
(pooblaščene osebe za nadzor)

Pooblaščene osebe organov iz drugega odstavka 123.
člena tega zakona imenuje njihov predstojnik z odločbo, pri
čemer ne morejo biti imenovani tisti, ki so sodelovali pri
razdeljevanju sredstev javnim zavodom oziroma drugim pre-
jemnikov, ki jih nadzorujejo. Med pooblaščene osebe sodijo
po svojem položaju tudi notranji revizorji.

VIII. KAZENSKI DOLOČBI

126. člen
(nespoštovanje jezika)

Z denarno kaznijo do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če ne najavlja, oglašuje in pojasnju-
je kulturne prireditve v slovenščini ali ne najavlja kulturne
prireditve na narodnostno mešanih območjih tudi v italijan-
ščini oziroma madžarščini ali ne predvaja filmov v slovenšči-
ni ali s slovenskimi podnapisi (6. člen).

Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

127. člen
(oddajanje javne kulturne infrastrukture brez javnega

razpisa)
Z denarno kaznijo najmanj 3,000.000 tolarjev se kaz-

nuje za prekršek pravna oseba, če odda javno kulturno
infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo brez javnega
razpisa v nasprotju s prvim odstavkom 74. člena tega zako-
na.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnje-
ga odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaz-
nuje pravna oseba iz četrtega odstavka 93. člena tega zako-
na, če brez pisnega soglasja države prenese pravice in
obveznosti na tretjo osebo.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka.

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

128. člen
(prehod financiranja občinskih javnih zavodov na občine

ustanoviteljice)
Določbe od 129. do 131. člena tega zakona urejajo

prehod financiranja tistih javnih zavodov, ki jih je ustanovila
ena občina ali soustanovilo več občin, njihovo javno službo
pa je na dan uveljavitve tega zakona v celoti financirala
država, na občino ustanoviteljico ali več občin soustanovite-
ljic oziroma na njihovo zvezo, ustanovljeno z namenom izva-
janja ustanoviteljskih pravic in dolžnosti do skupnega javne-
ga zavoda.

129. člen
(zagotovitev sredstev)

Dokler se občina oziroma občine soustanoviteljice za-
voda in država ne dogovorijo drugače, se iz državnega pro-
računa zagotavlja občini oziroma zvezi občin za javne zavo-

de iz prejšnjega člena sredstva v višini najmanj 60% od
javnih sredstev, ki so bila v preteklem koledarskem letu
porabljena za financiranje javne službe pod pogojem, da
občina oziroma zveza občin prispeva preostalih 40% in za-
gotovi prostorske pogoje za delo zavoda.

V primeru, če se občine soustanoviteljice ne dogovori-
jo drugače, prispeva sedežna občina polovico od 40% sred-
stev iz prejšnjega odstavka (to je 20% vseh javnih sredstev)
ostale občine soustanoviteljice pa preostalo polovico (to je
preostalih 20% vseh javnih sredstev). Če se občine sousta-
noviteljice dogovorijo, da prenesejo ustanoviteljske pravice
na sedežno občino, oziroma če gre za občinski javni zavod
širšega pomena, dobi sedežna občina nadomestna dodatna
sredstva na podlagi zakona, ki ureja financiranje občin.

130. člen
(vsebina pogodbe)

Sredstva države iz prejšnjega člena se zagotovijo na
podlagi pogodbe iz 93. člena tega zakona, s katero se
uredijo tudi vsa medsebojna razmerja, zlasti pa:

– določitev javnih zavodov po kriteriju iz 128. člena
tega zakona,

– namen njihovega financiranja,
– cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogod-

be,
– kriterije, po katerih se bo spremljajo njihovo uresni-

čevanje,
– prostorske, kadrovske in tehnične pogoje, ki so po-

trebni za delovanje javnega zavoda,
– višino, roke in način zagotavljanja sredstev države in

občine.
Pogodba se praviloma sklene za več let na podlagi

neposrednega poziva ministrstva, pristojnega za kulturo.

131. člen
(zadržanje)

Določbe prvega odstavka 129. člena tega zakona, ki
se nanašajo na financiranje javnih zavodov, katerih ustanovi-
teljice so ob uveljavitvi tega zakona občine, financira pa jih
država, se pričnejo uporabljati s 1. 1. 2004 pod pogojem,
da se do tedaj uredi v okviru zakonske ureditve financiranja
občin sedežnim občinam dodatna sredstva iz drugega od-
stavka 129. člena tega zakona.

132. člen
(javna kulturna infrastruktura)

Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti mora v
roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona s sklepom
ugotoviti, katere nepremičnine in oprema, ki so na dan
uveljavitve tega zakona v javni lasti, se pretežno uporabljajo
za kulturne namene in so zato javna kulturna infrastruktura.

V primeru, da je bil že pred dnevom uveljavitve tega
zakona sprejet sklep iz prejšnjega odstavka tega člena, ni
potrebno ponovno odločanje o tem, katere nepremičnine in
oprema so del javne kulturne infrastrukture.

Če vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti ne
ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko vsaka fizična ali
pravna oseba, ki upravlja ali ima v uporabi javno lastnino, ki
se pretežno uporablja v kulturne namene, predlaga, da to
določi sodišče v nepravdnem postopku.
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133. člen
(rok za izvršilne predpise)

Izvršilni predpisi iz tega zakona morajo biti sprejeti v
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

134. člen
(uskladitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti)

Vlada mora začeti pogajanja o kolektivni pogodbi za
kulturne dejavnosti v Sloveniji v roku treh mesecev po uvelja-
vitvi tega zakona.

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe
ali splošne akte delodajalca delavec ohrani vse tiste pravice,
ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi, kolikor se
pogodba ne spremeni.

135. člen
(uskladitev delovanja z zakonom)

Ustanovitelji morajo uskladiti ustanovitvene akte z zako-
nom najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
zakona, javni zavodi pa morajo sprejeti strateške načrte,
sistemizacijo delovnih mest in kadrovski načrt najkasneje v
roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. Akt o ustanovitvi
javnega zavoda nadomesti tudi statut javnega zavoda.

Vsi drugi organi in organizacije morajo uskladiti svoje
delovanje s tem zakonom najkasneje v enem letu od njego-
ve uveljavitve.

136. člen
(mandat sedanjih direktorjev)

Obveznosti v zvezi z usklajevanjem ustanovitvenih ak-
tov in drugih splošnih aktov javnih zavodov iz prejšnjega
člena, ne vplivajo na reden iztek mandata direktorjem javnih
zavodov, ki so na tej funkciji ob uveljavitvi tega zakona.

137. člen
(statusno preoblikovanje javnih zavodov)

Zavodi, ki opravljajo dejavnost glede katere njihov usta-
novitelj oceni, da se lahko bolje izvaja v obliki pravne osebe
zasebnega prava, se ustrezno statusno preoblikujejo pod
pogojem, da so zagotovljeni kadrovski, prostorski in drugi
pogoji za njihovo delovanje.

Ustanovitelj pravne osebe zasebnega prava iz prejšnje-
ga odstavka je lahko država, lokalna skupnost in druge
pravne in fizične osebe v soglasju z ustanoviteljem javnega
zavoda.

Pravna oseba zasebnega prava iz prvega odstavka ima
pravico uporabljati javno kulturno infrastrukturo, ki jo je do
tedaj upravljal javni zavod, dokler je njen kulturni program
financiran kot javni kulturni program.

138. člen
(rok za sprejem nacionalnega programa za kulturo)
Nacionalni program za kulturo se sprejme najkasneje v

roku enega leta od uveljavitve tega zakona. Do sprejema
nacionalnega programa za kulturo sprejemajo pristojni orga-
ni posamične odločitve iz tega zakona brez njega.

139. člen
(tekoči javni razpisi)

Postopki javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uve-
ljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih pred-
pisih.

140. člen
(razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture)

Z dnem uveljavitve tega zakona postane razvid samo-
stojnih ustvarjalcev na področju kulture razvid samozaposle-
nih v kulturi, vpis samostojnih ustvarjalcev na področju kultu-
re v ta razvid pa časovno neomejen.

141. člen
(društva v javnem interesu)

Društva, ki so dobila status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture po dosedanjih predpisih, osta-
nejo društva v javnem interesu do poteka obdobja, za kate-
rega so dobila ta status. Po poteku tega roka morajo, če
želijo imeti status po tem zakonu, ponovno vložiti vlogo.

142. člen
(razveljavitvene določbe)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94), razen 55., 56. in 57. člena, ki veljajo do
uveljavitve novega zakona, ki ureja društva.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 34.
člen zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001).

Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi zakona iz
prvega odstavka tega člena, se uporabljajo do uveljavitve
podzakonskih predpisov k temu zakonu.

143. člen
(končna določba)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 610-01/02-17/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4808. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(ZRRD)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o raziskovalni in razvojni

dejavnosti (ZRRD)

Razglašam zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(ZRRD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-128/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Z A K O N
O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI

(ZRRD)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zakona)

Ta zakon določa načela in cilje ter ureja način izvajanja
politike raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki se financira iz
državnega proračuna in drugih virov (iz evropskih programov
in skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva) ter je usmer-
jena k doseganju ciljev družbenega in gospodarskega raz-
voja Slovenije. Ta zakon določa tudi organizacijo raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti ter pogoje za opravljanje te dejav-
nosti, kar podpira prehod v na znanju temelječo družbo, ki
postavlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot razvojno
prioriteto.

2. člen
(načela)

Osebam, ki opravljajo raziskovalno in razvojno dejav-
nost, je zagotovljena avtonomnost raziskovanja.

Raziskovalna in razvojna dejavnost temelji na načelih
etičnosti in odgovornosti za uresničevanje ciljev, zapisanih v
Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu in v pro-
računskih memorandumih, ob spoštovanju socialnega, oko-
ljevarstvenega in trajnostnega vidika družbenega razvoja, na
načelu konkurenčnosti, kakovosti, učinkovitosti, odprtosti
ter na medsebojnem interesnem sodelovanju in povezova-
nju v državnem in mednarodnem okolju.

Financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti se iz-
vaja na način, ki zagotavlja učinkovitost in preglednost upo-
rabe javnih sredstev. Prednost pri mednarodnem sodelova-
nju ima vključevanje v skupni evropski prostor (ERA) in okvir-
ne programe Evropske unije.

Rezultati raziskovalne in razvojne dejavnosti, financira-
ni iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določeni-
mi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine in
varstvo avtorskih pravic ter varstvo podatkov.

3. člen
(namen)

Namen zakona je ustvariti organizacijo in določiti pogo-
je za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti za ure-
sničevanje temeljnih strateških razvojnih ciljev, kar zagotav-
lja:

– ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos te-
ga in mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in go-
spodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje;

– krepitev sposobnosti za obvladovanje splošnega dru-
žbenega napredka in tehnološkega napredka kot glavnega
vira povečevanja produktivnosti dela in nacionalne konku-
renčne sposobnosti v globalnem prostoru;

– zviševanje individualne in družbene kakovosti življe-
nja ter utrjevanje nacionalne identitete.

4. člen
(cilji)

Cilji zakona so:
– povečanje družbene pomembnosti in učinkovitosti

raziskovalne in razvojne dejavnosti z vzpostavljanjem poli-
centričnega modela razvoja znanosti in mrežnega povezova-
nja raziskovalnih organizacij na področju znanosti, izobraže-
vanja in gospodarstva;

– ustvarjanje pogojev za avtonomno in strokovno ne-
odvisno usmerjanje, vrednotenje ter spremljanje raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti;

– spodbujanje delovanja razvojnih jeder v znanosti, go-
spodarstvu in družbi na področjih, ki so osnova dolgoročne-
ga gospodarskega in družbenega razvoja;

– razvijanje človeških virov ob zagotavljanju enakih mož-
nosti žensk in moških ter razvijanje raziskovalne ustvarjalno-
sti s povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov, predvsem
na univerzah;

– povečanje skupnega obsega sredstev in naložb v
raziskovalno in razvojno dejavnost, kar se bo doseglo z
usmerjanjem javnih sredstev v strateška razvojna področja,
ki bodo spodbujala povečanje obsega podjetniških vlaganj;

– pospeševanje mednarodnega in meddisciplinarnega
sodelovanja.

5. člen
(pomeni izrazov)

V tem zakonu imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
– raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temeljno

in uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave,
industrijske raziskave in prenos znanja;

– raziskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem be-
sedilu: raziskovalec) je fizična oseba, ki opravlja raziskoval-
no ali razvojno dejavnost;

– raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki iz-
vaja raziskovalno in/ali razvojno dejavnost pri osebah javne-
ga ali zasebnega prava;

– raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali
zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem
zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona za
izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;

– javna raziskovalna organizacija je oseba javnega pra-
va, katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga z
zakonom pooblaščena oseba javnega prava;

– javno službo na področju raziskovalne in razvojne
dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov program-
ske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in
samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije
programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zase-
bnega in javnega prava;

– programsko financiranje je financiranje programov
javne službe, ki se izvaja v obliki raziskovalnih programov in
infrastrukturnih programov.

6. člen
(izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti)

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskoval-
ne organizacije v obliki programov in projektov ter zasebni
raziskovalci v obliki projektov, ki izhajajo iz Nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa.

II. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

1. Nacionalni raziskovalni in razvojni program

7. člen
(Nacionalni raziskovalni in razvojni program)

Podlaga za usmerjanje in določanje obsega sredstev
državnega proračuna za izvajanje raziskovalne in razvojne
dejavnosti je Nacionalni raziskovalni in razvojni program.

Nacionalni raziskovalni in razvojni program določa iz-
hodišča, cilje, obseg in način financiranja ter kazalce za
spremljanje učinkovitosti nacionalne politike za izvajanje in
pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.
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Z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom
se določajo strateška razvojna področja in nacionalne priori-
tete za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter s
tem tudi vsebina in obseg javne službe ter obseg raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti, usposabljanje za raziskovalno de-
lo na univerzah, raziskovalnih in razvojnih organizacijah, ta-
ko, da se zagotavlja povezava med raziskovalnim delom in
gospodarstvom.

Nacionalni raziskovalni in razvojni program izhaja iz
sprejetih nacionalnih strateških dokumentov.

Nacionalni raziskovalni in razvojni program se uresni-
čuje z izvajanjem temeljnih raziskav, uporabnih raziskav,
predkonkurenčnih razvojnih dejavnosti, industrijskih raziskav,
študij tehnične izvedljivosti, s prenosom znanja in drugimi
dejavnostmi s področja raziskovalne in razvojne politike.

8. člen
(priprava in sprejemanje programa)

Nacionalni raziskovalni in razvojni program sprejme Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike
Slovenije. Nacionalni raziskovalni in razvojni program se
sprejme za obdobje petih let.

Predlog Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa pripravi Vlada Republike Slovenije na podlagi iz-
hodišč in usmeritev Sveta za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije.

Za uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in raz-
vojnega programa sta odgovorna minister, pristojen za zna-
nost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo.

2. Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

9. člen
(Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije)
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v

nadaljnjem besedilu: svet) je strokovno posvetovalno telo
Vlade Republike Slovenije.

Svet opravlja naslednje naloge:
– predlaga Vladi Republike Slovenije izhodišča in usme-

ritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
– predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresniče-

vanja Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
v tekočem letu;

– spremlja rezultate in učinke delovanja na področju
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter
spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;

– spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih
raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti progra-
mov dela javnih raziskovalnih organizacij;

– daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednote-
nje znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela
raziskovalnih organizacij;

– daje mnenja in pobude k programom mednarodnega
sodelovanja;

– daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih
na podlagi tega zakona;

– poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu naj-
manj enkrat letno;

– opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugi-
mi predpisi.

Svet imenuje strokovno komisijo za spremljanje kako-
vosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij.

Svet sodeluje pri vprašanjih, povezanih z raziskovalno
dejavnostjo univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, s
Svetom za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Delo sveta je javno.

10. člen
(sestava sveta)

Svet ima 14 članov, ki so imenovani in člane po polo-
žaju.

Šest članov sveta imenuje Vlada Republike Slovenije
izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene
vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in
predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot pred-
stavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezen-
tativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejav-
nosti. Člani sveta po položaju so predsednik Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministri,
pristojni za znanost, tehnologijo in finance ter predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije.

Predloge za članstvo v svetu podajo raziskovalne orga-
nizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Sloven-
ska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in stro-
kovna združenja ter druge nevladne organizacije.

Vlada Republike Slovenije imenuje predsednika sveta.
Predsednik in člani so imenovani za štiri leta, pri čemer

se pri prvem imenovanju za polovico imenovanih članov
določi mandat dveh let, za drugo polovico pa štiri leta.

Svet uredi svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z
večino glasov vseh članov.

Strokovna in administrativna dela za svet opravlja mini-
strstvo, pristojno za znanost.

3. Strokovna telesa

11. člen
(strokovna telesa)

Za strokovno podporo pri sprejemanju odločitev pri
izvajanju raziskovalne in razvojne politike se imenuje stro-
kovne skupine in posamezne strokovnjake kot neodvisna
strokovna telesa.

Neodvisna strokovna telesa iz prejšnjega odstavka ime-
nujejo, v okviru pooblastil določenih s tem zakonom in drugi-
mi predpisi, minister, pristojen za znanost, oziroma minister,
pristojen za tehnologijo ter agenciji, ustanovljeni v skladu s
tem zakonom.

Podrobnejše določbe o pristojnostih in postopkih ime-
novanja neodvisnih strokovnih teles, ki jih imenujeta ministra
iz prejšnjega odstavka, se določi s podzakonskima predpi-
soma, ki ju sprejmeta ministra v okviru svojih pristojnosti. V
podzakonskih predpisih iz prejšnjega stavka se določijo tudi
razlogi, zaradi katerih se morajo člani strokovnih teles izločiti
pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti strokovnega telesa.
O izločitvi člana odloči predsednik strokovnega telesa, o
izločitvi predsednika pa minister, pristojen za znanost, oziro-
ma minister, pristojen za tehnologijo. Podrobnejše določbe
o pristojnostih in postopkih imenovanja neodvisnih strokov-
nih teles agencij se določi v aktu o ustanovitvi javnih agencij.

4. Financiranje

12. člen
(sredstva)

Sredstva za financiranje raziskovalne in razvojne dejav-
nosti se zagotavljajo v državnem proračunu in iz drugih virov,
skladno s cilji in prioritetami določenimi z Nacionalnim razi-
skovalnim in razvojnim programom, za naslednje namene:

– financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih progra-
mov ter raziskovalnih in razvojnih projektov;

– ustanoviteljske obveznosti Republike Slovenije do jav-
nih raziskovalnih in javnih infrastrukturnih zavodov;

– usposabljanje in razvoj raziskovalnih in razvojnih ka-
drov;
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– mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje;
– promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– financiranje znanstvenega publiciranja in komunicira-

nja;
– za druge namene, določene s tem zakonom.

5. Normativi in standardi

13. člen
(določanje strukture sredstev)

Normative in standarde ter merila za določanje sred-
stev za financiranje Nacionalnega raziskovalnega in razvoj-
nega programa po tem zakonu sprejme Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za znanost, oziro-
ma ministra, pristojnega za tehnologijo.

Z normativi in standardi iz prejšnjega odstavka se po-
drobneje določi pogoje, kriterije, merila za določitev obsega
sredstev za izvedbo raziskovalnih in razvojnih programov in
projektov, ki se izvajajo v okviru Nacionalnega raziskovalne-
ga in razvojnega programa in spremljanje ter poraba prora-
čunskih sredstev.

6. Projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja

14. člen
(sodelovanje)

Izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so na-
menjeni pripravi strateških podlag za odločanje in pripravo
razvojnih in drugih politik ter spremljanje njihovega izvajanja,
lahko država financira prek več ministrstev in drugih prora-
čunskih porabnikov.

Medresorsko sodelovanje, določeno v prejšnjem od-
stavku, usklajuje ministrstvo, pristojno za znanost.

7. Javna agencija

15. člen
(način in namen ustanovitve javne agencije)

Javna agencija na področju raziskovalne dejavnosti in
javna agencija na področju tehnološkega razvoja (v nadalj-
njem besedilu: agencija) je oseba javnega prava, ki jo usta-
novi Republika Slovenija.

Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in
izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa oziroma njegovih po-
sameznih delov kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševa-
nja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter tehnološkega raz-
voja, skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi.

Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v
javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno
in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se
financirajo iz državnega proračuna.

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, se
uporablja zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št.
52/2002).

16. člen
(organi agencije)

Organa agencije sta upravni odbor agencije (v nadalj-
njem besedilu: upravni odbor) in direktor. Agencija na po-
dročju raziskovalne dejavnosti ima znanstveni svet, agencija
na področju tehnološkega razvoja ima strokovni svet.

17. člen
(upravni odbor)

Upravni odbor ima najmanj pet in največ devet članov.
Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje ustanovi-

telj za dobo petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predsednika upravnega odbora izvoli upravni odbor izmed
svojih članov. Število članov in sestava upravnega odbora se
določita z aktom o ustanovitvi.

Ustanovitelj agencije na področju raziskovalne dejav-
nosti imenuje v upravni odbor svoje predstavnike in pred-
stavnike na predlog raziskovalnih organizacij, univerz, Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti, Gospodarske zbor-
nice Slovenije ter drugih uporabnikov storitev, reprezentativ-
nih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti,
društev ali drugih interesnih združenj, in sicer izmed ugle-
dnih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev gospodar-
skega in družbenega razvoja.

18. člen
(direktor agencije)

Za direktorja agencije je lahko imenovan kdor ima naj-
manj univerzitetno izobrazbo in izpolnjuje pogoje, ki jih dolo-
ča zakon o javnih agencijah ter druge pogoje, določene z
aktom o ustanovitvi oziroma s statutom agencije.

Direktorja agencije imenuje in razrešuje Vlada Republi-
ke Slovenije na predlog upravnega odbora.

19. člen
(znanstveni in strokovni svet agencije)

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne de-
javnosti oziroma strokovni svet agencije na področju tehno-
loškega razvoja je strokovno telo v evalvacijskem postopku.

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne de-
javnosti se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustano-
vitvi. Člani znanstvenega sveta so iz vrst uglednih znanstve-
nikov in raziskovalcev.

Strokovni svet agencije na področju tehnološkega raz-
voja se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovi-
tvi. Člani strokovnega sveta so iz vrst nosilcev tehnološkega
razvoja.

Število članov sveta in naloge se določijo v aktu o
ustanovitvi agencije.

Način oblikovanja in podrobnejše naloge sveta se do-
ločijo s statutom agencije v skladu z aktom o ustanovitvi.

20. člen
(naloge agencije na področju raziskovalne dejavnosti)

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti opravlja
naslednje naloge:

– na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih
mednarodno primerljivega preverjanja odloča o izbiri razi-
skovalnih in infrastrukturnih programov ter projektov (v na-
daljnjem besedilu: programi in projekti) in zagotavlja njihovo
financiranje;

– nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, ka-
kovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela prav-
nih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali
druge oblike spodbud;

– spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov;
– skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in

drugih programov;
– spodbuja mednarodno sodelovanje;
– vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom in

drugimi predpisi;
– skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje

Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
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– sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne po-
litike;

– v okviru svojih dejavnosti in pristojnosti se povezuje z
agencijo na področju tehnološkega razvoja;

– skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finan-
čne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samoe-
valvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristoj-
nemu za znanost;

– spodbuja povezavo z uporabniki;
– opravlja druge strokovne naloge skladno z name-

nom, za katerega je bila ustanovljena.

21. člen
(naloge agencije na področju tehnološkega razvoja)
Agencija na področju tehnološkega razvoja opravlja

naslednje naloge:
– izvaja programe in ukrepe za spodbujanje konkuren-

čnosti in tehnološkega razvoja v okviru Nacionalnega razi-
skovalnega in razvojnega programa in politike ministrstva,
pristojnega za tehnologijo;

– planira, usmerja in financira aktivnosti za promocijo
inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejav-
nosti ter prenos znanja;

– zagotavlja svetovanje in strokovno podporo nosilcem
projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev
pri pridobivanju informacij in finančnih virov;

– spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in upo-
rabo mednarodnega tehnološkega znanja;

– spodbuja povezovanje in prenos znanja med institu-
cijami znanja in gospodarstvom;

– spremlja izvajanje programov in ukrepov in vrednoti
učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno in razvojno
dejavnost na povečanje konkurenčnosti gospodarstva;

– vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom in
drugimi predpisi, zagotavlja informacijske podlage za usmer-
janje in izvajanje politike ter v okviru svoje dejavnosti in
pristojnosti sodeluje z agencijo na področju raziskovalne
dejavnosti in drugimi organizacijami na področju raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti;

– skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;

– sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko raz-
vojne in inovacijske politike;

– skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvaja-
nju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in
učinkih ministrstvu, pristojnemu za tehnologijo;

– zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javno-
sti o usmeritvah in učinkih razvojne politike;

– opravlja druge strokovne naloge skladno z name-
nom, za katerega je bila ustanovljena.

Ustanovitveni akt lahko določi, da agencija opravlja tudi
druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami
iz prejšnjega člena ter prejšnjega odstavka oziroma če so
nujen pogoj za opravljanje teh nalog.

7. Društva v javnem interesu

22. člen
(pogoji za pridobitev statusa društva v javnem interesu)

Društvu, ki deluje na področju raziskovalne in razvojne
dejavnosti v javnem interesu, katerega namen in delovanje
presegata uresničevanje interesov njegovih članov ter je
splošno koristno, se lahko podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejav-
nosti (v nadaljnjem besedilu: društvo, ki deluje v javnem
interesu). Status društva, ki deluje v javnem interesu, se
podeli v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni posto-

pek z odločbo, ki jo izda minister, pristojen za znanost, za
področje raziskovalne dejavnosti, oziroma minister, pristo-
jen za tehnologijo, za področje razvojne dejavnosti.

Društvo mora za pridobitev statusa društva v javnem
interesu izpolnjevati naslednje pogoje:

– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu;

– da ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na podro-
čju raziskovalne in razvojne dejavnosti, opredeljene v temelj-
nem aktu društva;

– da je zadnji dve leti pred vložitvijo zahteve za podeli-
tev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, sredstva
društva pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti, ki so
v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne de-
javnosti;

– da je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajalo pro-
grame, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje name-
na in ciljev, ki so v javnem interesu;

– da ima izdelane programe bodočega delovanja;
– da ima izkazane pomembne dosežke svojega delo-

vanja.
Postopek pridobitve statusa društva se podrobneje do-

loči s podzakonskim predpisom.

23. člen
(podelitev statusa društva v javnem interesu)

Društvu, ki deluje v javnem interesu, se podeli status za
dobo petih let, z možnostjo podaljšanja statusa.

Društvo, ki deluje v javnem interesu, mora ministrstvu
do konca meseca februarja predložiti poročilo o delu za
preteklo leto.

Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti,
lahko, ob izpolnjevanju pogojev po tem zakonu, pridobi za
izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in s tem poveza-
ne aktivnosti sredstva iz državnega proračuna.

24. člen
(zbirka podatkov društev)

Zbirko podatkov društev, ki so pridobila status društva
na podlagi 22. člena tega zakona, vodi ministrstvo.

Vpis v zbirko podatkov se opravi na podlagi odločbe o
podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu.

Izbris iz zbirke podatkov opravi ministrstvo na zahtevo
društva, ki deluje v javnem interesu ali po uradni dolžnosti.

8. Zbirke podatkov

25. člen
(zbirke podatkov)

Za načrtovanje politike ter za potrebe izvajanja razisko-
valne in razvojne dejavnosti, določene z zakonom, statistič-
ne namene in spremljanje stanja na področju raziskovalne in
razvojne dejavnosti, se pri agenciji na področju raziskovalne
dejavnosti, kot upravljavcu centralne zbirke podatkov, vodijo
zbirke podatkov.

Zbirke podatkov vsebujejo podatke o:
– prejemnikih sredstev iz državnega proračuna;
– izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– programih in projektih na področju raziskovalne in

razvojne dejavnosti.
Zbirke podatkov iz druge alinee prejšnjega odstavka

vsebujejo naslednje osebne podatke:
– osebno ime raziskovalca;
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– rojstne podatke;
– spol;
– enotno matično številko občana;

– davčno številko;

– podatke o državljanstvu;

– podatke o prebivališču;

– podatke o naslovu, kjer opravlja raziskovalno oziro-
ma razvojno dejavnost;

– podatke o zaposlitvi;

– podatke o izobrazbi.

Posamezne zbirke podatkov vsebujejo tudi podatke, ki
niso osebni, če so potrebni za dosego namena iz prvega
odstavka tega člena.

Osebni podatki iz tretjega odstavka tega člena se hra-
nijo pet let. Po preteku roka, se podatki arhivirajo. Podatki iz
prejšnjega odstavka se hranijo do poteka namena iz prvega
odstavka tega člena.

26. člen
(pridobivanje podatkov)

Podatki se zbirajo neposredno na podlagi prijav ali
predlogov od izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo
za to pooblaščeni organi in organizacije.

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti brezplač-
no pridobiva podatke iz obstoječih zbirk podatkov nasled-
njih upravljavcev:

– ministrstva, pristojnega za notranja zadeve – podatke
o raziskovalcu (osebno ime, rojstne podatke, enotno matič-
no številko občana iz centralnega registra prebivalstva, po-
datke o državljanstvu);

– Davčne uprave Republike Slovenije – podatke o dav-
čni številki izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti;

– delodajalcev – podatke o zaposlitvi, podatke o izpla-
čilih plač in nadomestil ter podatke o drugih izplačilih;

– javnega infrastrukturnega zavoda, ki opravlja dejav-
nost komunikacijske in informacijske podpore raziskovalni
dejavnosti – podatke o izvajalcih raziskovalne in razvojne
dejavnosti, o programih in projektih na področju raziskoval-
ne in razvojne dejavnosti.

Na zahtevo ministrstva, pristojnega za znanost, je agen-
cija na področju raziskovalne dejavnosti dolžna brezplačno
posredovati podatke iz vseh zbirk podatkov, ki jih upravlja.
Ministrstvo, pristojno za tehnologijo, javni infrastrukturni za-
vod, ki opravlja dejavnost informacijske in komunikacijske
podpore raziskovalni dejavnosti, javne raziskovalne organi-
zacije, koncesionarji in pravne osebe, ki jim je bilo dano
javno pooblastilo, brezplačno pridobivajo podatke iz zbirk
podatkov iz druge in tretje alinee drugega odstavka 25.
člena tega zakona in jih uporabljajo za izvajanje dejavnosti,
vodenje zbirk podatkov po tem zakonu, izvajanje nadzora ter
za spremljanje stanja, analize ali v statistične namene.

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti lahko ose-
bne podatke, o katerih vodi zbirke podatkov in podatke, ki
jih pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz druge-
ga odstavka tega člena, obdeluje samo za potrebe izvajanja
dejavnosti in izvajanja zbirk podatkov po tem zakonu, za
izvajanje nadzora in izplačil, za spremljanje stanja, analize
ter statistične namene.

III. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE RAZISKOVALNE IN
RAZVOJNE DEJAVNOSTI

1. Raziskovalna organizacija

27. člen
(pogoji)

Raziskovalne organizacije morajo za opravljanje razi-
skovalne in razvojne dejavnosti zagotoviti ustrezno usposob-
ljene raziskovalce, organizirane v raziskovalne skupine, vo-
dje projektov, raziskovalno opremo in prostore ter infras-
trukturo za podporo tej dejavnosti.

Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo, mo-
rajo za izvajanje raziskovalnih programov, poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka, zagotoviti tudi vodjo programske sku-
pine.

Raziskovalne organizacije, ki opravljajo infrastrukturno
dejavnost, morajo za opravljanje te dejavnosti zagotoviti vo-
djo infrastrukturne skupine, ustrezno usposobljene sodelav-
ce, opremo in prostore.

2. Raziskovalci

28. člen
(pogoji)

Raziskovalec, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejav-
nost v raziskovalni organizaciji, mora imeti najmanj univerzitet-
no izobrazbo in mora izpolnjevati druge predpisane pogoje.

Raziskovalci so razvrščeni v raziskovalne nazive. Razi-
skovalni nazivi in minimalni pogoji za izvolitve v nazive se
določijo s podzakonskim predpisom in so primerljivi z nazivi
na področju visokega šolstva.

29. člen
(vodja projekta)

Vodja raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali te-

hnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih in
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.
Vodja razvojnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje

pogoje iz prejšnjega odstavka ali raziskovalec, ki izkazuje
sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih razisko-
valnih in razvojnih projektov.

Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz prej-
šnjih odstavkov določi minister, pristojen za znanost, oziro-
ma minister, pristojen za tehnologijo.

30. člen
(vodja programske in vodja infrastrukturne skupine)
Vodja programske skupine mora izpolnjevati pogoje za

vodjo raziskovalnega projekta, določene v prvem odstavku
prejšnjega člena in biti zaposlen v raziskovalni organizaciji,
ki izvaja raziskovalni program.

Vodja infrastrukturne skupine mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se infras-
trukturni program izvaja,

– ima ustrezno univerzitetno izobrazbo,
– izkazuje potrebno strokovno znanje in
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.
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31. člen
(zaposlitev raziskovalcev za določen čas in sobotno leto)

Raziskovalna organizacija lahko sklene pogodbo o za-
poslitvi za določen čas, daljši od dveh let, če gre za uspo-
sabljanje in izobraževanje za pridobitev magisterija največ tri
leta, doktorata znanosti pet let oziroma doktorata znanosti s
specializacijo na področju medicine šest let in podoktorske-
ga usposabljanja do treh let. V primeru, da gre za pripravo
oziroma izvedbo dela, ki je programsko ali projektno organi-
zirano, lahko sklene raziskovalna organizacija pogodbo o
zaposlitvi za določen čas, potreben za dokončanje dela, ki
ne sme biti daljši od petih let.

Delavci v raziskovalnih organizacijah, ki so izvoljeni v
najvišje raziskovalne nazive oziroma v nazive visokošolskih
učiteljev, imajo pravico, da v obdobju šestih let lahko preide-
jo za eno leto iz raziskovalne v visokošolsko dejavnost. V
tem času pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati.

3. Javni raziskovalni in javni infrastrukturni zavod

32. člen
(javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod)

Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga ustanovi Repu-
blika Sloveije ali druga z zakonom pooblaščena oseba jav-
nega prava za izvajanje javne službe po tem zakonu. V aktu o
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda se opredeli nje-
govo poslanstvo.

Javni infrastrukturni zavod je zavod, ki ga ustanovi Re-
publika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena oseba
javnega prava za izvajanje infrastrukturne dejavnosti kot pod-
pore raziskovalni dejavnosti, ki je javna služba po tem
zakonu.

33. člen
(organi zavoda)

Organi javnega raziskovalnega zavoda in javnega in-
frastrukturnega zavoda so upravni odbor, znanstveni oziro-
ma strokovni svet in direktor.

Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod (v
nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v
katerem je tretjina predstavnikov ustanovitelja, tretjina pred-
stavnikov zaposlenih in tretjina uporabnikov storitev javnega
zavoda.

Znanstveni oziroma strokovni svet obravnava vprašanja
s področja znanstvenega in strokovnega dela javnega zavo-
da, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, dolo-
čenih v statutu ali drugih splošnih aktih javnega zavoda,
pripravlja strokovne podlage za programe dela in razvoja
javnega zavoda, daje upravnemu odboru in direktorju mne-
nja in predloge o organizaciji dela in pogojih za razvoj dejav-
nosti ter opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim
aktom, statutom ali drugimi splošnimi akti javnega zavoda.

Sestava, način oblikovanja in naloge znanstvenega sve-
ta oziroma strokovnega sveta se določijo s statutom javnega
zavoda skladno z aktom o ustanovitvi.

34. člen
(pogoji za imenovanje direktorja zavoda)

Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, določene v prvem odstavku 29. člena tega zako-

na, ter druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziro-
ma s statutom javnega raziskovalnega zavoda.

Za direktorja javnega infrastrukturnega zavoda je lahko
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vodjo infrastrukturne
skupine, določene z drugo, tretjo in četrto alineo drugega
odstavka 30. člena tega zakona, ter druge pogoje, določe-
ne z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega infras-
trukturnega zavoda.

35. člen
(sodelovanje z univerzami in samostojnimi visokošolskimi

zavodi)
Javni raziskovalni zavodi v okviru svoje raziskovalne

dejavnosti, s soglasjem ustanovitelja in ob izpolnjevanju pred-
pisanih pogojev lahko sodelujejo z univerzami in samostojni-
mi visokošolskimi zavodi pri izvajanju visokošolskega izobra-
ževanja.

4. Javna služba

36. člen
(javna služba)

Na področju raziskovalne dejavnosti predstavlja javno
službo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katere-
ga je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem
časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da
obstaja državni interes, opredeljen v Nacionalnem razisko-
valnem in razvojnem programu, za dolgoročno raziskovanje
programske skupine na tem področju.

Infrastrukturna dejavnost, ki je podpora raziskovalni de-
javnosti, se opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za
javno službo.

37. člen
(opravljanje javne službe)

Javno službo opravljajo v obliki raziskovalnih progra-
mov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podla-
gi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih
osebah zasebnega ali javnega prava.

Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastruktur-
nih programov infrastrukturne skupine v javnih zavodih in na
podlagi koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava.

5. Izvajanje javne službe na podlagi koncesije

38. člen
(izbor in podelitev koncesije)

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Kon-
cesionarji morajo izpolnjevati pogoje, ki so s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, določeni za pro-
gramsko financiranje javne raziskovalne organizacije v delu,
ki se nanaša na programsko financiranje.

Vsebina in postopek javnega razpisa se določi s podza-
konskim predpisom, ki ga sprejme minister, pristojen za
znanost.

Koncesijo za opravljanje javne službe na področju razi-
skovalne dejavnosti, po predhodno opravljenem postopku
izbora koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju
raziskovalne dejavnosti, podeli minister, pristojen za zna-
nost, z odločbo.
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Koncesija se podeli za določen čas. Število in vrste kon-
cesij vsako leto določi minister, pristojen za znanost, na podlagi
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.

39. člen
(pogodba in prenehanje koncesije)

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se ure-
dijo s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki in jo v
imenu koncedenta podpiše direktor agencije.

Če koncesionar ne opravlja javne službe skladno s
predpisi in pogodbo, se na podlagi predloga upravnega
odbora agencije in predhodnega mnenja sveta koncesija
odvzame z odločbo ministra, pristojnega za znanost. Konce-
sijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe, in to ne
glede na koncesijsko pogodbo.

6. Javno pooblastilo

40. člen
(podelitev javnega pooblastila)

Pravnim osebam, ki delujejo na področju raziskovalne
in razvojne dejavnosti, lahko minister, pristojen za znanost,
oziroma minister, pristojen za tehnologijo, v skladu z določ-
bami zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002)
za določen čas z odločbo podeli javno pooblastilo za oprav-
ljanje naslednjih upravnih nalog:

– podeljevanje štipendij in drugih oblik pomoči s po-
dročja razvoja kadrov;

– spodbujanje mednarodnega znanstvenega sodelo-
vanja;

– promocijo raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– spremljanje in vrednotenje učinkov raziskovalne in

razvojne dejavnosti.
Pogoje, kriterije, merila ter postopek za podelitev jav-

nega pooblastila se podrobneje določi s podzakonskim pred-
pisom, ki ga sprejme minister, pristojen za znanost, oziroma
minister, pristojen za tehnologijo.

41. člen
(odvzem javnega pooblastila)

Zaradi nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega
izvajanja javnih pooblastil se lahko nosilcu javnega poobla-
stila odvzame javno pooblastilo.

O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristo-
jen za znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, z
upravno odločbo.

7. Ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb

42. člen
(ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb)

Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki opravlja-
jo javno službo po tem zakonu ali opravljajo dejavnost po
javnem pooblastilu, morajo v roku petih let izvesti evalvacijo
kakovosti svojega delovanja po mednarodnih merilih.

8. Podzakonski predpisi

43. člen
(podzakonski predpisi)

Podrobnejšo organizacijo upravljanja z javnimi sredstvi
za raziskovalno in razvojno dejavnost, metodologijo, pogoje

in merila, postopke izbora, financiranje, spremljanje in nad-
ziranje izvajanja programov in projektov ter druga področja,
ki jih ureja ta zakon, določa agencija po predhodno danem
soglasju ministra, pristojnega za znanost, oziroma ministra,
pristojnega za tehnologijo, s podzakonskimi predpisi in dru-
gimi splošnimi akti. Ti akti se objavijo v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

IV. NADZOR

44. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo
dela agencije in pravne osebe, ki ji je bilo podeljeno javno
pooblastilo, opravlja ministrstvo, pristojno za delovno področje,
na katerem agencija deluje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

45. člen
(nadzor nad pravnimi akti nosilca javnega pooblastila)

Ministrstvo v zvezi z danim pooblastilom opravlja nad
nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njego-
vih splošnih aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo nje-
govih posamičnih aktov.

Če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z
ustavo ali zakonom, mu ministrstvo da navodila za uskladitev
akta.

46. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)

Nadzor, ki ga opravlja agencija, vključuje nadzor nad
primernostjo in strokovnostjo dela vseh, ki se financirajo iz
državnega proračuna na podlagi tega zakona.

Nadzor agencije nad pravnimi osebami zasebnega in
javnega prava, ki izvajajo javno službo oziroma dejavnost, ki
se izvaja kot javna služba po tem zakonu, vključuje nadzor
nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela teh prav-
nih oseb.

Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev
pri pravnih in fizičnih osebah iz prejšnjega odstavka se izvaja
skladno s predpisi Vlade Republike Slovenije in ministrstev
ter drugimi predpisi.

Pravne in fizične osebe, ki se financirajo na podlagi
tega zakona, so skladno s predpisi dolžne agenciji pošiljati
podatke o porabi proračunskih sredstev.

O opravljanju nadzora izdaja agencija poročila, ki mo-
rajo biti objavljena in dostopna javnosti.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
(rok za podzakonske predpise)

Podzakonski predpisi, ki so potrebni za izvajanje tega
zakona, se izdajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega
zakona oziroma najpozneje v enem letu od ustanovitve agen-
cije po tem zakonu.

Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi
tega zakona sprejme akte, s katerimi uredi ustanovitev in
začetek delovanja agencije na področju raziskovalne dejav-
nosti in agencije na področju razvojne dejavnosti.
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Z ustanovitvijo agencij iz prejšnjega odstavka preidejo
vanju zaposleni na ministrstvu, pristojnem za znanost, oziro-
ma ministrstvu, pristojnem za tehnologijo, ki opravljajo uprav-
ne in strokovne naloge, ki skladno s tem zakonom preidejo v
pristojnost obeh agencij.

48. člen
(potekanje mandata)

Mandat članov sveta in članov strokovnih teles mini-
strstva preneha z imenovanjem novih članov v roku šestih
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

49. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I), razen
določb 38. in 39. člena.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati na-
slednji podzakonski predpisi:

1. pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih (Uradni
list RS, št. 52/2001),

2. pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ura-
dni list RS, št. 52/2001),

3. pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financira-
nja razvojnih projektov izumiteljev (Uradni list RS, št. 22/94),

4. pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik de-
narnih pomoči Ministrstva za znanost in tehnologijo (Uradni
list RS, št. 73/94),

5. pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlo-
gov za sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacij-
ske opreme (Uradni list RS, št. 62/95).

Do sprejema novih podzakonskih predpisov na podlagi
tega zakona se uporabljajo dosedanji podzakonski predpisi,
in sicer:

1. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanci-
ranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ura-
dni list RS, št. 71/99),

2. pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnolo-
škega razvoja (Uradni list RS, št. 78/98),

3. pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju pro-
grama dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98,
102/2001),

4. pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Sloveni-
je za znanstveno-raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98,
11/99, 33/2001),

5. pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja
mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega
raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni
list RS, št. 46/2001),

6. pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni
list RS, št. 79/97, 69/98, 21/2001),

7. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanci-
ranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publi-
kacij (Uradni list RS, št. 36/2002),

8. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanci-
ranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 36/2002),

9. pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanci-
ranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 36/2002),

10. pravilnik o financiranju mednarodnega znanstvene-
ga sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
62/96, 11/98, 48/99, 46/2001),

11. pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov raz-
voja raziskovane dejavnosti (Uradni list RS, št. 6/96),

12. pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
programov dejavnosti organizacij informacijske infrastruktu-
re (Uradni list RS, št. 62/95),

13. pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Mini-
strstva za znanost in tehnologijo na področju raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 55/95),

14. pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvr-
ščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne na-
zive (Uradni list RS, št. 75/94, 35/98, 52/98),

15. pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti razi-
skovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98,
52/98),

16. pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih
raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organi-
zacije (Uradni list RS, št. 38/94, 53/95, 1/98, 38/99),

17. pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlo-
gov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Ura-
dni list RS, št. 14/94, 54/2001),

18. pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financi-
ranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Ura-
dni list RS, št. 21/2001, 38/2002),

19. pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posamez-
nikov, ki opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v
register zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92,
46/93, 61/98),

20. pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
(Uradni list RS, št. 62/96, 13/97),

21. sklep o merilih za določanje višine subvencij za
usposabljanje mladih raziskovalcev (Uradni list RS, št.
64/95),

22. sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sred-
stev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94,
33/96),

23. sklep o normativih in standardih za določanje sred-
stev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ura-
dni list RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98),

24. sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ura-
dni list RS, št. 41/2001).

50. člen
(rok uveljavitve zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/95-40/6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4809. Zakon o temeljnih razvojnih programih na
področju izobraževanja in znanosti v letih
2003–2008 (ZTRPIZ)

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 temeljnih razvojnih

programih na področju izobraževanja in znanosti
v letih 2003–2008 (ZTRPIZ)

Razglašam zakon o temeljnih razvojnih programih na
področju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008
(ZTRPIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-129/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH NA

PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI V
LETIH 2003–2008 (ZTRPIZ)

1. člen
Republika Slovenija bo za zagotavljanje skladnejšega

in bolj uravnovešenega razvoja izobraževanja in znanosti ter
za posodobitev šolske in raziskovalne infrastrukture v okviru
načrta razvojnih programov v letih 2003–2008 z vsakokrat-
nimi letnimi proračuni zagotovila sredstva, ki v skupni višini
ne bodo manjša od 167.722,653.000 tolarjev. Letna višina
sredstev posameznih razvojnih programov je opredeljena v
prilogi 1 tega zakona in je njegov sestavni del. Sredstva za
leta 2003 do 2008 so v prilogi 1 izračunana po cenah na
dan 1. 1. 2002 in se bodo letno valorizirala skladno s pov-
prečno rastjo drobnoprodajnih cen. Prilogi 2 in 3 podrobne-
je opredeljujeta posamezne razvojne programe in sta tudi
sestavni del tega zakona.

2. člen
Razvojni programi po tem zakonu so:
– raziskovalna in razvojna dejavnost;
– izobraževanje odraslih s ciljem večje zaposljivosti;
– informacijsko-komunikacijska pismenost;
– regionalna mreža višjih in visokih šol ter njihove pov-

ezanosti z gospodarstvom;
– razvoj zdrave prehrane;
– investicije na področju izobraževanja in znanosti.

3. člen
Sredstva iz 1. člena tega zakona se oblikujejo v fi-

nančnem načrtu ministrstva, pristojnega za šolstvo in zna-
nost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) tako, da bodo za-
gotovila izvedbo vseh predvidenih programov.

O spremembah znotraj razvojnega programa iz šeste
alinee 2. člena tega zakona odloča Vlada Republike Slove-
nije. O višini potrebnih sredstev za izvedbo posameznih
investicij, ki jih vsebuje ta razvojni program, odloča minis-
trstvo.

4. člen
Zaradi skupnega interesa tako države kot lokalnih skup-

nosti in gospodarstva za pospešeno investicijsko dejavnost
na področju izgradnje šolskih objektov in raziskovalne infra-
strukture, bodo v okviru strokovno enakovrednih programov
prednostno obravnavani programi, pri katerih bo lokalna skup-
nost iz lastnih sredstev sodelovala pri investiciji z zagotavljan-
jem komunalno opremljenega zemljišča, gospodarstvo pa z
nepovratnim vlaganjem, pri čemer morajo nepovratna finanč-
na vlaganja, vrednost zemljišča ali pripadajoče komunalne
opreme dosegati vsaj 15% vrednosti celotne investicije.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 411-09/02-12/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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PREGLEDNICA POTREBNIH SREDSTEV V LETIH 2003-2008 ZA IZVEDBO ZAKONA 
 
PRILOGA 1 
 

 Sredstva 2003 Sredstva 2004 Sredstva 2005 Sredstva 2006 Sredstva 2007 Sredstva 2008 
Skupaj sred. 

2003-2008 

Prenos znanja in razvoj 
podpornega okolja v 
raziskovalno-razvojni dejavnosti 

1.988.350 1.988.350 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.273.612 12.700.312

Izobraževanje odraslih 1.882.563 1.882.563 1.950.000 2.030.000 2.150.000 2.254.529 12.149.655

Informacijsko-komunikacijska 
pismenost 

3.376.219 3.759.219 4.100.000 4.500.000 5.157.214 6.046.131 26.938.783

Regionalna mreža višjih in 
visokih šol 

2.144.488 4.503.912 4.510.000 4.515.000 5.000.500 6.395.354 27.069.254

Razvoj zdrave prehrane 1.780.300 2.000.000 2.100.000 2.140.000 2.200.000 2.205.529 12.425.829

Investicije na področju vzgoje, 
izobraževanja in znanstvene 
dejavnosti 

11.526.806 14.426.792 13.690.538 13.817.573 12.631.156 10.345.955 76.438.820

SKUPAJ 22.698.726 28.560.836 28.450.538 29.152.573 29.338.870 29.521.110 167.722.653
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PROGRAM INVESTICIJ V OBDOBJU 2003-2008 NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI  
 
PRILOGA 2 

v 000 SIT 

MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

 I. Šolstvo narodnosti 

(6317)  
0 156.575 123.652 719.604 391.086 310.000 276.500 270.000 119.500 2.086.690

 1. SŠ Pietro Coppo 

Izola  
0 156.575 0

 2. SŠ Lendava    33.652 507.604 311.086 20.000 838.690

 3.OŠ Vincenzo de 

Castro Piran  
  230.000 60.000 290.000

 4. OŠ Lendava    60.000 216.500 253.500 530.000

 5. PŠ Sečovlje pri OŠ 

V. de Castro, Piran  
  16.500 99.500 116.000

 6. OŠ Dobrovnik    60.000 192.000 80.000 272.000

 7. PŠ Hodoš pri OŠ 

Prosenjakovci, Hodoš  
  30.000 20.000 20.000

 8. OŠ Prosenjakovci, 

Moravske Toplice  
  20.000 20.000

   

 II. OŠ na dem. ogr. 

področjih (6324)  
524.483 337.932 430.000 160.680 35.000 13.000 0 0 0 208.680

 1. OŠ Grahovo, 

Cerknica  
53.611 65.589 0

 2. OŠ Destrnik, 

Destrnik  
215.711 21.000 13.000 0

 3. OŠ Sodražica, 

Ribnica  
90.077 1.206 0

 4. OŠ Dutovlje, 

Sežana  
124.448 8.829 0

 5. OŠ Sv. Jurij, 

Rogašovci  
40.636 171.308 129.786 9.228 9.228

 6. OŠ Apače, Gor. 

Radgona  
 60.000 176.736 19.930 19.930

 7. OŠ Kobilje   10.000 0 0

 8. OŠ Blanca Sevnica    110.478 36.522 13.000 49.522

 9. OŠ Gabrovka, Litija    95.000 22.000 13.000 130.000
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MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

 III. SŠ - Investicije in 

investicijsko 

vzdrževanje (6318)  

  3.117.503 5.972.421 7.836.533 7.121.450 4.870.061 5.468.500 3.538.508 34.807.473

 III-A. SŠ-Investicije 
(6318)  

4.037.913 4.535.030 2.387.785 5.518.806 7.543.796 6.714.716 4.370.038 5.157.951 3.192.671 32.497.978

 1. Poklicna in 
tehniška kmetijsko 
živilska šola Nova 
Gorica  

898.851 440.750 193.209 0 0

 2. Srednja šola Krško 858.289 204.335 46.144 0 0

 3. Gimnazija Ptuj  462.291 758.055 99.698 0 0

 4. Gimnazija Ormož  11.955 442.771 130.809 0 0

 5. Gimnazija Litija  5.188 497.202 149.924 0 0

 6. Poklicna živilska 

šola Ljubljana  
469 5.109 197.399 705.200 838.000 51.000 1.594.200

 7. Srednja zdravstvena 

šola Izola  
79.337 260.964 98.611 0

 8. Sred. lesarska šola 
Mb  

368.438 793.447 36.735 0

 9. Gimnazija Kočevje  19.834 406.384 434.118 13.579 4.434 198.008 339.885 555.906

 10. Srednja 

zdravstvena šola 

Maribor  

31.187 431.903 267.061 0

 11. Srednja kmetijska 

šola Grm Novo mesto  
0 1.921 0 88.000  379.000 467.000

 12. Gimnazija Šentvid 

-prostor. ločitev Gimn. 

in OŠ  

62.915 61.909 308.020 95.374 304.000 512.025 911.399

 13. Srednja strojna in 

elektro š.Trbovlje  
802.928 204.229 798 0

 14. Srednja šola 

Sežana  
8.216 12.253 83.295 299.152 57.000 356.152

 15. Srednja 

ekonomska šola Kranj  
0 1.723 20.000 411.747 817.500 398.500 1.627.747

 16. Srednja 

biotehniška šola Kranj 

(mlekarska in 

kmetijska)  

0 2.177 25.000 551.872 672.939 251.500 1.476.311

 17. Srednja 

zdravstvena šola Celje  
0 1.262 69.616 672.137 229.517 901.654

 18. Srednja 

ekonomska šola 

Murska Sobota  

0 2.070 32.086 358.107 616.000 445.000 1.419.107

 19. Srednja šola 

Slovenska Bistrica  
0 2.858 43.977 462.001 457.952 919.953
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MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

 20. Srednja 

ekonomska šola 

Maribor  

0 860 19.487 412.973 520.245 220.000 1.153.218

 21. Gimnazija Moste  0 2.848 22.498 590.000 424.124 12.834 1.026.958

22. Srednja trgovska 

šola Ljubljana 
  0 91.000 838.000 276.030 1.205.030

23. Gimnazija J. Jurčič 

Ivančna Gorica 
  0 194.464 245.000 439.464

24. Srednja gradbena 

šola Ljubljana 
  0 10.000 309.885 226.115  144.000 690.000

25. Sred. teh. šola 

Koper (SKPŠ) 
428.015  4.000 41.000 535.000 370.126 258.412 1.204.538

26. Srednja lesarska 

šola Škofja Loka 
  0 122.000 236.545 115.455 474.000

27. Srednja glasb. in 

baletna šola Ljubljana 
  72.920 228.730 410.500 839.498 1.478.728

28. Gimnazija Idrija   380 129.470 208.000 91.463 428.933

29. Srednja šola za 

oblikovanje in fotogr. 

Ljubljana 

  30.000 197.087 980.729 296.000 1.503.816

30. Šolski center 

Velenje 
  0 100.000 100.000

31. Športna dvorana v 

Mariboru 
  0 200.000  600.000 245.000 1.045.000

32. Srednja trgovska 

šola Kranj 
  32.000 300.000  632.090 932.090

33. Gimnazija Poljane   112.000 185.000 297.000

34. Srednje šole na 

Aškerčevi Lj. - ŠD 
  30.000  690.000 217.000 937.000

35. Srednja FTSPŠ 

Celje 
  115.000 209.562 89.106 413.668

36. Gimnazija Brežice   12.000 200.000 245.000 457.000

37. Srednja ekon. in 

trgov. šola Brežice 
  15.000 211.600 61.400 288.000

38. Mreža MB-šol-

Tezno-Smetanova-I. 

faza 

  42.077 42.077

39. Mreža MB-šol-

Tezno-Smetavova-II. 

faza 

  50.000 928.000 978.000

40. Šolska šport. 

dvorana Nova Gorica 
  248.952 515.688 764.640

41. Sred. upr. 

administr. šola 

Ljubljana 

  15.000 192.500 207.500
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MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

42. Športna dvorana-

Roška, Ljubljana 
  40.000 580.000 180.000 800.000

43. I. gimnazija Celje   209.750 82.750 292.500

44. Srednja šola 

Jesenice 
  52.727 52.727

45. Srednja šola 

tehniških strok Šiška, 

Lj. 

  10.000 10.000

46. II. gimnazija 

Maribor 
  220.001 637.000  437.999 1.295.000

47. Srednja šola 

Domžale 
  113.956 200.372 314.328

48. Srednja kmetijska 

šola Maribor 
  24.000 677.165 85.104 159.012 945.281

49. Gimnazija J. 

Plečnika, Ljubljana 
  203.000 147.400 350.400

50. Gimnazija Tolmin   215.000 215.000

51. I. gimnazija Maribor    55.000 148.950 203.950

52. Šolski center Nova 

Gorica 
  135.000 538.300 246.858 920.158

53. Gimnazija Šiška 

Ljubljana 
  281.200 281.200

54. Srednja strojno 

kovinarska šola Ravne 

na Koroškem 

  20.000 431.045 70.300 521.345

55. Srednja kmetijska 

šola Ptuj 
  0

56. Gimnazija 

Ljutomer 
  0

57. Gimnazija 

Slovenske Konjice 
  0

58. Srednja šola 

Ribnica 
  0

 III.B.SŠ- Investicijsko 
vzdrževanje-6316-
(združ. v 6318)  

686.318 66.512 729.718 453.615 292.737 406.734 500.023 310.549 345.837 2.309.495

   

 IV. Inventarizacija 

srednješol. prostora 

(2394)  

0 45.894 15.147 45.648 42.541 42.541 42.541 42.541 42.541 258.353

 V. Priprava 

dokumentacije-SŠ 

(1515)  

0 18.541 39.668 30.000 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 216.500

 VI. Intervencijska 

sredstva za invest.-SŠ 

(1516)  

0 120.197 73.402 65.799 59.558 59.556 59.556 59.556 59.556 363.581
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MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

 VII. Višje in visoko 

šolstvo (6321)  
3.031.790 419.187 977.250 1.600.588 1.883.493 1.781.999 4.036.326 3.975.406 4.035.177 17.312.989

 1. Univerza v Lj. 
(Kongresni trg)  

213.301 7.748 71.714 22.000 135.000 47.745 204.745

 2. Univerza v Mb. 
(Slomškov trg)  

916.669 60.757 66.000 68.000 351.398 419.398

 3. FDV Lj.  1.462.948 139.937 0 0 175.756 150.000 325.756

 4. Filozofska fakulteta    0

 5. Fak. za farm Lj. -
Stara tehnika  

  0 0 125.000 100.000 200.000 425.000

 6. Akad. za lik. umet.  78.000 0 5.000 159.000 300.000 352.000 303.000 1.114.000

 7. Ekon. fak. Lj.  582 57.763 6.312 0 200.000 543.688 743.688

 8. Fak. za kemijo Lj.  10.000 0 200.000 443.981 1.540.000 1.566.019 1.000.000 4.550.000

 9. Visok. zdr. šola Lj.  2.829 72.377 7.906 0 112.246 600.000 712.246

 10. Visok. zdr. šola 

Mb.  
0 20.549 348.600 300.000 300.000

 11. Fak. za kmet. Mb.  83.606 6.172 92.000 150.000 372.710 350.000 100.000 972.710

 12. Visokošolsko 

središče Koper  
0 0 74.149 98.607 197.095 169.044 17.000 481.746

 13. Višja gostinska 

šola Bled - Astoria  
263.068 46.268 7.830 50.000 0 50.000

 14. Akademija za 

glasbo Lj.  
0 0 5.000 154.000 310.000 269.705 369.704 291.391 1.394.800

 15. Poslov. 

ekonomska fak. 

Maribor  

0 0 2.880 0  -  - 200.000 591.489 791.489

 16. AGRFT Lj.  0 0 5.000 155.000 330.000 587.250 417.000 108.950 1.598.200

 17. Fakulteta za 

matematiko in fiziko Lj.  
 0 0 0 0 233.311 300.000 533.311

 18. Fakulteta za 

pomorstvo in promet  
 0 2.875 0 0

 19. Fakulteta za 

računalništvo in 

informatiko Lj.  

 0 55.503 100.000 60.000 600.000 760.000

 20. Biotehniška 

fakulteta Ljubljana  
  0 0 196.800 196.800

 21. Šport. dvor. Un.- 
UŠD  

787 7.616 0

 22. Filozofska 
fakulteta- Urška  

  0 0

 23. Pravna fakulteta 
Ljubljana  

  26.481

 24. Višješolska 
središča (Nacionalni 
program )  

  150.000 150.000 400.000  400.000  400.000 1.500.000
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MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

 25. FERI Maribor    

 26. Pedagoška 
fakulteta Maribor-
sanacija  

  50.000 50.000 104.000 35.100 

   

 VIII. Študentski 

domovi (6322)  
1.141.036 660.714 870.414 1.048.000 1.470.000 1.800.000 1.800.000 592.000 581.790 7.291.790

   

 IX. Dijaški domovi 

(2391)  
  28.837 95.000 86.100 86.100 86.100 86.100 86.100 525.500

   

 X. Priprava 

dokumentacije-VŠ 

(4828)  

0 38.930 29.812 22.941 27.360 27.360 27.360 27.360 27.360 159.741

 XI. Intervencijska 

sredstva za invest.-VŠ 

(4829)  

0 32.378 27.044 30.000 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 181.000

   

 XII. Zavodi za 

usposabljanje (6323)  
109.953 104.967 45.879 181.644 740.473 316.148 294.800 85.000 0 1.618.065

 1. Vzgojni zavod 

Preddvor  
109.953 48.711 0 0 0

 2. Zavod Vipava   38.000 0 0 0

 3. Vzgojni zavod - 

NUJNI MANJŠI INV. 

POSEGI  

 18.256 0

 4. Vzgojni zavod 

Smlednik  
  19.322 0

 5. Vzgojni zavod 

Logatec  
  11.000 65.148 269.512 85.000 430.660

 6. Vzgojni zavod 

Višnja Gora  
  20.000 140.356 293.781 113.000 547.137

 7. Zavod za invalidno 

mladino Kamnik  
  5.657 41.288 435.692 138.000 25.288 640.268

 8. Vzgojni zavod 

Planina  
  900 0

   

 XIII. Strokovni zavodi 

in centri (4827)  
60.408 111.755 29.729 10.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 245.000

   

 XIV. CŠOD (6325)  110.000 230.660 292.260 187.620 282.707 214.000 219.551 241.193 190.000 1.335.071

 1. Dom Radenci   83.000 147.036 0

 2. Večnamenski objekt 

v Zrečah  
110.000 101.035 0
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MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

 3. Dom Koroška, 

Ravne  
 38.400 15.000 50.000 50.000

 4. Dom Burja z 

bazenom v Seči  
 1.518 10.224 76.510 85.000 35.000 196.510

 5. Dom Planica   0 20.000 35.000 67.707 29.000 10.700 142.407

 6. Dom Breženka, 

Fiesa, Piran  
  0 10.000 20.000 30.000

 7. Dom Rak, Cerknica    15.555 90.000 25.000 130.555

 8. Dom Medved, 

Medvedje Brdo, 

Logatec  

  10.555 20.000 50.000 80.555

 9. Dom Bohinj    100.000 0 50.000 50.000

 10. Dom Osp    0 76.000 24.000 30.000 130.000

 11. Dom Pliskovice, 

Sežana  
  0 55.000 100.000 155.000

 12. Objekt Moravske 

Toplice  
  20.000 117.193 137.193

 13. Ljubljana    12.851 100.000 112.851

 14. Dom Škorpjon    10.000 10.000

 15. Investicijsko 

vzdrževanje domov 

CŠOD  

 6.707 110.000 110.000

   

 SKUPAJ I. - XIV. 
Investicije na 
področju šolstva  

9.701.901 6.879.272 6.100.597 10.169.945 12.969.351 11.886.654 11.827.295 10.962.156 8.795.032 66.610.433

   

 XV. INVESTICIJE - 

ZNANOST nova p.p. 

(2392)  

1.281.929 460.294 851.555 749.081 617.441 903.884 1.090.278 769.000 760.678 4.890.362

 1. Kemijski inštitut 

Ljubljana -1850  
75.000 105.035 110.518 245.759 137.295  -  - 0 383.054

 2. Morsko biološko 

središče Piran - 1953  
28.118 184.571 385.446 342.322 186.400 270.000 440.000 1.238.722

 3. Znan.-raziskov. 

središče Koper - 1524  
 5.295 176.705 0 35.000  -  - 0 35.000

 4. Urbanistični inštitut - 

1525  
 74.400 27.084 0 0  -  - 0 0

 5. DP-Družboslovno 

središče v Lj. - 1894  
1.178.811 90.993 30.000 0

 6. Inštitut za kovinske 

materiale in tehnologije, 

Lj.  

  39.384 20.000 0  - 20.000
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MŠZŠ – INVESTICIJE 
Real. do 
vključno 
leta 2000 

Realizacija 
2001 

Znižan plan 
2002 

Plan 
2003 

Plan 
2004 

Plan 
2005 

Plan 
2006 

Plan 
2007 

Plan 
2008 

Skupaj 
2003-2008 

 7. Inštitut Jožef Štefan    44.418 75.000 100.000  - 175.000

 8. Kmetijski inštitut 

Slovenije  
  0 66.000 50.000 116.000

 9. Slovenski inštitut 

Dunaj  
  11.000

 10. ZRC-SAZU    5.000

 11. Knafljeva ustanova 

Dunaj  
  22.000

 12. Investicijsko 

vzdrževanje  
  108.746 633.884 650.278 769.000 760.678 2.922.586

   

 SKUPAJ MŠZŠ I.-XV. 
(Investicije-šolstvo in 
znanost)  

10.983.830 7.339.566 6.952.152 10.919.026 13.586.792 12.790.538 12.917.573 11.731.156 9.555.710 71.500.795

   

 XVIII. Univerzitetna 

knjižnica Ljubljana 

(1552)  

1.828.718 206.157 276.000 270.000 270.000

   

 XIX. 3313 Urad za 

mladino-Mlad. 

prenočišča (9132)  

115.686 26.372 25.994 30.697 50.000 50.000 50.000 50.000 18.923 249.620

 XX. Urad za mladino-

invest. v mlad. centre  

( 6234)  

 0 3.651 43.686 50.000  50.000 50.000 50.000 32.000 275.686

   

 XXI. Univerza na 

Primorskem ( 1522)  
 15.873 0 263.397 740.000 800.000 800.000 800.000 739.322 4.142.719

   

SKUPAJ 

INVESTICIJE 

MŠZŠ 

12.928.234 7.587.968 7.257.797 11.526.806 14.426.792 13.690.538 13.817.573 12.631.156 10.345.955 76.438.820
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PROJEKCIJA PORABE SREDSTEV IZ ZAKONA O TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH NA 
PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
 
PRILOGA 3 
 

I. SPLOŠNO NEFORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 

   

    

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 

Število vključenih 475.904 489.901 503.898 517.895 531.892 531.892  

Delež vključenih odraslih 25+ - v % 34 35 36 37 38 38  

Potrebna sredstva (v mio SIT)(1) 1784,6 1837,1 1889,6 1942,1 1994,6 1994,6 9448,1 

Od tega sredstva iz proračuna  303,1 267,3 257,4 239,5 260,2 280,1 1607,6 

    

    

II. DVIGOVANJE IZOBRAZBENE RAVNI    

    

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 

Število vključenih v srednje šole 17.007 20.905 24.347 29.568 30.332 30.332  

od tega vključenih po tem zakonu 12.007 15.905 19.347 24.568 25.332 25.332  

vključeni po "Programu 5000"  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  

skupaj delež od vseh brez SSŠ - v % 5,2 6,3 7,5 8,0 8,2 8,2  

Potrebna sredstva (v mio SIT) (1) 1981,2 2624,4 3192,3 4053,7 4179,8 4179,8 16031,3 

Od tega skupaj sredstva iz proračuna  1219,8 1300,8 1392,3 1500,2 1578,1 1639,3 8630,5 

    

    

III. POTREBNE INFRASTRUKTURNE 
DEJAVNOSTI - v mio SIT: 

   

   SKUPAJ 

1. JAVNA MREŽA:  8,5 8,3 8,3 8,3  

število ur deljeno s 5000-krat znesek letne 
plače strokovnega delavca 

128,9 129,2 137,1 145,1 163,0 162,7 866,0 

2. SVETOVALNA MREŽA:    

37 svetovalcev v lokalnih svet. Sred, ZRSZ 80,4 69,6 63,5 57,2 59,9 67,0 397,6 

3. INFORMACIJSKE IN PROMOCIJSKE 
DEJAVNOSTI: 

   

obveščanje, promocija  10,4 8,9 8,2 7,4 7,7 9,0 51,6 

4. RAZISKAVE IN RAZVOJ:    

raziskave, evalvacija 8,9 5,9 7,0 6,3 6,2 9,7 44,0 
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5. USPOSABLJANJE IZVAJALCEV:    

1250 ur krat 8000 SIT 7,0 5,8 5,5 5,5 5,5 5,1 34,4 

6. UČNA POMOČ (MŠZŠ, MDDSZ, ZRSZ):    

40 mentorjev krat znesek letne plače 
strokovnega delavca 

89,7 77,5 70,9 64,1 66,8 74,5 443,5 

7. RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA NA 
DALJAVO: 

   

razvoj gradiv in programov 34,3 17,5 8,1 4,7 2,6 7,3 74,5 

    

SKUPAJ INFRASTRUKTURA - v mio SIT 359,6 314,4 300,3 290,3 311,7 335,3 1911,6 

    

ZBIRNA PREGLEDNICA POTREBNIH 
SREDSTEV  

   

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 

I. SPLOŠNO NEFORMALNO 
IZOBRAŽEVANJE 

303,1 267,3 257,4 239,5 260,2 280,1 1607,6 

II. DVIGOVANJE IZOBRAZBENE RAVNI 1219,8 1300,8 1392,3 1500,2 1578,1 1639,3 8630,5 

III. INFRASTRUKTURA 359,6 314,4 300,3 290,3 311,7 335,3 1911,6 

delež stroškov za infrastrukturo v % 19,1 16,7 15,4 14,3 14,5 17,5  

SKUPAJ - v mio SIT 1882,5 1882,5 1950,0 2030,0 2150,0 2254,5 12149,5 
 

 

 
 
PROJEKCIJA PORABE SREDSTEV IZ ZAKONA O TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH NA 
PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA PISMENOST  
 
PRILOGA 3 
 

 Leto  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008

Strojna oprema 498.240 1.282.963 1.428.503 1.558.000 1.710.000 1.959.741 2.297.530 10.236.738

Omrežja in internet 404.820 810.293 902.213 984.000 1.080.000 1.237.731 1.451.071 6.465.308

Programska oprema 280.260 573.957 639.067 697.000 765.000 876.726 1.027.842 4.579.593

Izobraževanje učiteljev 280.260 506.433 563.883 615.000 675.000 773.582 906.920 4.040.817

Raziskave in razvoj 93.420 202.573 225.553 246.000 270.000 309.433 362.768 1.616.327

SKUPAJ 1.557.000 3.376.219 3.759.219 4.100.000 4.500.000 5.157.214 6.046.131 26.938.783

   

Kontrola 1.557.000 3.376.219 3.759.219 4.100.000 4.500.000 5.157.214 6.046.131 26.938.783
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4810. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega
jezika (ZUSZJ)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o uporabi slovenskega

znakovnega jezika (ZUSZJ)

Razglašam zakon o uporabi slovenskega znakovnega
jezika (ZUSZJ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slo-
venije na seji 25. oktobra 2002.

Št. 001-22-130/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA

JEZIKA (ZUSZJ)

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa pravico gluhih oseb uporabljati slo-

venski znakovni jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravi-
co gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah
ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za zna-
kovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v
življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življe-
nja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi,
kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

Gluhe osebe uveljavljajo pravice po tem zakonu, razen
če drug zakon ne določa drugače.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na fizične osebe,
veljajo enako za ženske in za moške.

2. člen
Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb

oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb.
Znakovni jezik je vizualno-znakovni jezikovni sistem z

določeno postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in
prstov ter mimiko obraza.

3. člen
Gluha oseba po tem zakonu je oseba, ki je povsem

brez sluha, oziroma oseba, ki zaradi otežkočenega sporazu-
mevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik.

TOLMAČI

4. člen
Tolmač za znakovni jezik je oseba, ki gluhim osebam

tolmači slovenski govorni jezik v znakovni jezik in slišečim
osebam tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik.

Pravice po tem zakonu lahko uveljavlja gluha oseba za
tolmačenje slovenskega govornega jezika v znakovni jezik in
znakovnega jezika v slovenski govorni jezik.

Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska naro-
dna skupnost, lahko uveljavlja gluha oseba tudi tolmačenje
italijanskega ali madžarskega govornega jezika v italijanski
ali madžarski znakovni jezik in slišečim osebam tolmačenje
italijanskega ali madžarskega znakovnega jezika v italijanski
ali madžarski jezik.

5. člen
Tolmač za znakovni jezik je polnoletna oseba, ki ji je bil

izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne
poklicne kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za
znakovni jezik.

Tolmači so pri svojem delu dolžni upoštevati kodeks
poklicne etike za tolmače.

Certifikat je javna listina.
Za sodne tolmače se uporabljajo določila tega zakona

glede znakovnega jezika, v ostalem pa predpisi o sodiščih.

6. člen
Register tolmačev za znakovni jezik vodi ministrstvo,

pristojno za invalidsko varstvo, in vsebuje:
– datum in številko odločbe o vpisu v register;
– osebne podatke (ime in priimek tolmača, datum in

kraj rojstva, EMŠO, doseženo stopnjo in smer izobrazbe,
prebivališče, davčno številko);

– datum in številko izdaje certifikata;
– pridobljeno poklicno kvalifikacijo.
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izda odloč-

bo o vpisu v register oziroma o izbrisu iz registra.
O izdani odločbi ministrstvo, pristojno za invalidsko

varstvo, obvesti tudi Združenje tolmačev za slovenski zna-
kovni jezik.

Zoper odločbo o vpisu in izbrisu iz registra ni pritožbe.

7. člen
Tolmač se izbriše iz registra tolmačev za znakovni jezik:
– če umre,
– če pisno izjavi, da ne želi več opravljati poklica tolmača,
– če mu je bil izrečen ukrep prepovedi pravice oprav-

ljanja poklica tolmača.

8. člen
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi

listo tolmačev za znakovni jezik, ki so vpisani v register iz
6. člena tega zakona.

Lista vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek tolmača,
– kontaktni naslov in čas dosegljivosti tolmača.
Lista tolmačev za znakovni jezik je javna in mora biti

dostopna vsem zainteresiranim.

9. člen
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik s sogla-

sjem ministra, pristojnega za invalidsko varstvo, sprejme
pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmača.

Pravilnik o disciplinski odgovornosti določa dejanja, ki
pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju tolmačenja ter posto-
pek ugotavljanja odgovornosti in ukrepe ter posledice v prime-
ru ugotovljene odgovornosti za storjene kršitve dolžnosti.

PRAVICE GLUHE OSEBE

10. člen
Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik v

postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samoupra-
ve, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe.
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Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik tudi
v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih bi ji gluhota
pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

Gluha oseba ima pravico biti informirana v njej prilago-
jenih tehnikah v skladu s posebnimi predpisi.

Pravica iz prvega in drugega odstavka tega člena se
uresničuje z uveljavljanjem pravice do tolmača za znakovni
jezik.

11. člen
Državni organi, organi lokalne samouprave, izvajalci

javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe so dolžni
zagotoviti gluhi osebi pravico iz prvega odstavka 10. člena
tega zakona v vseh primerih, ko sporazumevanje v prilagoje-
nih tehnikah gluhi osebi ne omogoča enakopravnega sode-
lovanja v postopkih.

Pri izvajanju storitev javne službe se lahko na podlagi
izdelanega individualiziranega načrta gluhi osebi omogoči
sporazumevanje na drugačen način, ki je sprejemljiv za glu-
ho osebo.

12. člen
Državni organi, organi lokalne samouprave, izvajalci

javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe so dolžni
zagotoviti gluhi osebi tolmača za znakovni jezik na zahtevo
gluhe osebe ali po uradni dolžnosti takoj, ko gluha oseba
predloži na vpogled dokument, s katerim ji je priznana pravi-
ca do tolmača.

Pravica do tolmača se uveljavlja v obsegu in na način, ki
omogoča uveljavljanje pravic po načelu enake dostopnosti.

Plačilo stroškov tolmača za znakovni jezik iz prvega
odstavka tega člena zagotovijo državni organi, organi lokal-
ne samouprave, izvajalci javnih pooblastil in izvajalci javne
službe v letnih finančnih načrtih.

13. člen
Pravico do tolmača za znakovni jezik iz drugega odstav-

ka 10. člena tega zakona lahko gluha oseba uveljavlja po
lastni presoji v obsegu 30 ur letno, gluha oseba, ki ima
status dijaka ali študenta, pa zaradi dodatnih potreb, pove-
zanih z izobraževanjem, lahko tudi več, vendar skupaj naj-
več 100 ur letno.

Gluha oseba pravico uporabe znakovnega jezika iz prej-
šnjega odstavka uveljavlja neposredno pri Združenju tolma-
čev za slovenski znakovni jezik oziroma pri tolmačih iz liste
tolmačev iz 8. člena tega zakona.

Delo tolmača za znakovni jezik v obsegu iz prvega
odstavka tega člena plača gluha oseba z vavčerjem, ki ji ga
izda center za socialno delo na podlagi odločbe o pravicah
po tem zakonu.

Plačilo stroškov tolmača za znakovni jezik iz prvega
odstavka tega člena krije ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo.

14. člen
Tolmač za znakovni jezik je za svoje delo plačan po tarifi

za tolmače, ki jo na predlog Združenja tolmačev za slovenski
znakovni jezik sprejme minister, pristojen za invalidsko var-
stvo, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

15. člen
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je prav-

na oseba, ki opravlja naslednje naloge:
1. vodi listo tolmačev za znakovni jezik,
2. predlaga tarifo za plačilo stroškov tolmača,
3. zagotavlja pokrivanje potreb po tolmačih na ozemlju

celotne države,

4. sodeluje v strokovnih komisijah iz 20. člena tega
zakona,

5. razvija slovenski znakovni jezik,
6. sodeluje v svetu za slovenski znakovni jezik,
7. koordinira delo tolmačev,
8. vodi evidenco storitev,
9. sprejme pravilnik o disciplinski odgovornosti in rešu-

je ugovore iz 16. člena tega zakona in
10. po potrebi izvaja tudi druge naloge.
Naloge iz 1., 2., 3., 6., 8. in 9. točke prejšnjega

odstavka izvaja Združenje tolmačev za slovenski znakovni
jezik kot javna pooblastila. Za izvajanje javnih pooblastil se
zagotavljajo sredstva v proračunu Republike Slovenije in se
izvajalcu nakazujejo na podlagi vsakoletne pogodbe.

16. člen
V zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja lahko

zainteresirana oseba vloži pisni ugovor na Združenje tolma-
čev za slovenski znakovni jezik.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

17. člen
Gluhe osebe uveljavljajo pravice po tem zakonu v skla-

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

O pravicah gluhih oseb iz prvega in drugega odstavka
10. člena tega zakona odloča na prvi stopnji center za
socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije.

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo,
pristojno za invalidsko varstvo.

18. člen
Vloga za priznanje pravic po tem zakonu se vloži pri

krajevno pristojnem centru za socialno delo.
Vlogi, iz katere morajo biti razvidni osebni podatki pro-

silca, je potrebno priložiti izvid avdiograma.

19. člen
Pravice po tem zakonu so gluhi osebi priznane od

dneva dokončnosti izdane odločbe.
V prvem letu uveljavljanja pravic po tem zakonu se gluhi

osebi prizna pravica iz prvega odstavka 13. člena tega zakona
v sorazmernem obsegu glede na mesec uveljavitve pravice.

20. člen
Strokovne komisije iz drugega odstavka 17. člena tega

zakona imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.
Strokovno komisijo sestavljajo trije člani in sicer zdrav-

nik ustrezne specialnosti, predstavnik Združenja tolmačev
za slovenski znakovni jezik in predstavnik regijskega društva
gluhih, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega varstva.

Komisija pri pripravi mnenja upošteva izvid pristojnega
zdravnika in zmožnost sporazumevanja gluhe osebe, obvez-
no pa opravi tudi razgovor z gluho osebo in jo seznani s
svojimi ugotovitvami in mnenjem.

Stroške dela strokovnih komisij krije ministrstvo, pri-
stojno za invalidsko varstvo.

21. člen
Na podlagi odločbe izda center za socialno delo gluhi

osebi izkaznico, s katero lahko uveljavlja pravice po tem
zakonu, enkrat letno pa ji izda vavčerje za plačilo tolmača.

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s pravilnikom
določi podroben opis izkaznice in vavčerja.
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22. člen
Center za socialno delo vodi evidenco gluhih oseb,

katerim so bile izdane odločbe po tem zakonu.

Evidenca mora vsebovati naslednje podatke o gluhi
osebi:

– osebne podatke (ime in priimek, datum in kraj roj-
stva, EMŠO),

– podatke o prebivališču,

– registrsko številko vavčerja,

– številko, datum izdaje in dokončnosti odločbe.

O izdani odločbi center za socialno delo obvesti tudi
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

23. člen
Za zbiranje in uporabo osebnih podatkov po tem zako-

nu se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo ose-
bnih podatkov.

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno.

SVET ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

24. člen
Za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri

pripravi predpisov Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet
za slovenski znakovni jezik, ki ima naslednje naloge:

– skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
– skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega

jezika,
– spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolma-

čev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja
certifikatov,

– predlaga spremembo kataloga standardov strokov-
nih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,

– sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in
izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdrav-
stvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa,
kulture in drugimi organi,

– predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, po-
membnih za izvajanje tega zakona,

– seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kako-
vostjo izvajanja storitve tolmačenja,

– obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri
uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega
jezika.

25. člen
Svet za slovenski znakovni jezik imenuje Vlada Republi-

ke Slovenije in sicer:
– po enega člana – strokovnjaka za področje jezikoslo-

vja ali specialne pedagogike, ki ga predlaga vsaka univerza,
– dva člana, ki ju predlaga Združenje tolmačev za slo-

venski znakovni jezik,
– štiri člane iz vrst gluhih oseb, ki jih predlaga Zveza

društev gluhih in naglušnih Slovenije,
– po enega člana, ki jih predlagajo ministrstvo, pristoj-

no za šolstvo, ministrstvo, pristojno za zdravje, ministrstvo,

pristojno za pravosodje in ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo,

– enega člana, ki ga predlaga Urad za slovenski jezik,
– enega člana, ki ga predlagajo vzgojno-izobraževalni

zavodi za gluhe in
– enega člana, ki ga predlaga Socialna zbornica Slove-

nije.
Predsednik sveta je predstavnik univerze, podpredse-

dnik pa je gluha oseba.
Predsednika in podpredsednika sveta izvoli svet na prvi

seji.

26. člen
Svet za slovenski znakovni jezik se sestane najmanj

dvakrat letno.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela zanj

opravlja Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

27. člen
Svet za slovenski znakovni jezik poroča Vladi Republi-

ke Slovenije o izpolnjevanju nalog iz 24. člena tega zakona
najmanj enkrat letno.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda izvršilne

predpise iz tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.

29. člen
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, imenuje stro-

kovne komisije iz 20. člena tega zakona najkasneje v šest-
desetih dneh od uveljavitve tega zakona.

30. člen
Svet za slovenski znakovni jezik se ustanovi najkasneje

v šestdesetih dneh od uveljavitve tega zakona.

31. člen
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vzpostavi

register tolmačev za znakovni jezik v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.

Do vzpostavitve registra iz 6. člena tega zakona izvajajo
tolmačenje v skladu s tem zakonom tolmači, ki so opravili
usposabljanje in preizkus znanja ter imajo posebno listino,
ki jo je izdalo Združenje tolmačev za znakovni jezik pri Zvezi
društev gluhih in naglušnih Slovenije.

32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 001-08/01-5/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu topografije polprevodniških vezij
(ZVTPPV-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o varstvu topografije
polprevodniških vezij (ZVTPPV-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-A), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
25. oktobra 2002.

Št. 001-22-131/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU TOPOGRAFIJE POLPREVODNIŠKIH

VEZIJ (ZVTPPV-A)

1. člen
V zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij

(Uradni list RS, št. 21/95) se v 4. členu doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:

“V postopkih pred uradom lahko zastopajo fizične in
pravne osebe samo zastopniki, ki so vpisani v register pa-
tentnih zastopnikov po zakonu o industrijski lastnini (Uradni
list RS, št. 45/2001, v nadaljnjem besedilu ZIL-1).”

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

2. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku besedilo “znanost in

tehnologijo” nadomesti z besedilom “področje intelektualne
lastnine”.

3. člen
V 11. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Urad na vsaki prijavi označi datum vložitve in številko

prijave ter izda prijavitelju potrdilo o prejemu prijave.”
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek po-

stanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki glasi:

“11.a člen
V register topografij se vpišejo predvsem naslednji po-

datki: registrska številka, datum vložitve in številka prijave,
datum objave, datum vpisa v register, podatki o nosilcu
(priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), podatki o
ustvarjalcu (priimek, ime, naslov, pri katerem zadostuje na-
vedba kraja in države) in datum prenehanja pravice.

V register topografij se vpišejo podatki o sodnih sporih,
o katerih je urad obveščen, in pravnomočnih sodbah.

Minister, pristojen za področje intelektualne lastnine, s
podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino regis-
tra in postopek vpisa spremembe v register.”

5. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo

določbe prvega odstavka 7. člena (posredovanje informa-
cij), prvega, drugega in tretjega odstavka 8. člena (tajnost in
vpogled v prijave), 71. člena (upravni spor), 72. člena (po-
stopek v zvezi s tožbami), prvega in drugega odstavka
75. člena (prenos in licenca pravic), 107. člena (vpis spre-
memb v register), 108. člena (postopek za vpis sprememb),
tretjega odstavka 121. člena (tožba zaradi kršitve pravic),
123. člena (začasne odredbe), 124. člena (zavarovanje
dokazov), 128. člena (zastopanje pred uradom), 129. člena
(zastopanje tujih oseb) in 130. člena (preklic ali odpoved
pooblastila) ZIL-1.”

6. člen
Minister, pristojen za področje intelektualne lastnine,

izda podzakonski predpis iz 4. člena tega zakona v roku treh
mesecev od uveljavitve tega zakona.

7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 318-01/93-6/6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4812. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za delo v slovenskih društvih v Kanadi, za povezovanje
z matično domovino in še posebej za ohranjenje slovenstva
med rojaki v Kanadi podeljujem Častni znak svobode Repu-
blike Slovenije Francki Seljak.

Št. 996-01-45/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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4813. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge in prispevek pri razvoju in uveljavljanju eko-
nomike zdravstva in zdravstvenega varstva podeljujem Častni
znak svobode Republike Slovenije mag. Francu Bohincu.

Št. 996-01-46/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4814. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dolgoletno nesebično, požrtvovalno zdravniško in
humanitarno delo podeljujem Častni znak svobode Republi-
ke Slovenije prof. dr. Edvardu Glaserju.

Št. 996-01-47/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4815. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in prve
oziroma druge alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena
zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge na področju raziskovalne dejavno-
sti in uveljavljanja Republike Slovenije v svetu podeljujem
Zlati častni znak svobode Republike Slovenije akad. prof.
dr. Robertu Blincu, Srebrni častni znak svobode Republike
Slovenije prof. dr. Vitu Turku.

Št. 996-01- 48/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4816. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suvere-
nosti Republike Slovenije podeljujem Častni znak svobode
Republike Slovenije Zlatku Ferencku, Janezu Konradu, Zla-
tanu Kovačeviču, Zlatku Kuku, Cirilu Ravbarju, Stanku Sa-
koviču, Fabiu Steffetu, Iztoku Trčku.

Št. 996-01- 49/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4817. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za petdesetletne zasluge pri predstavljanju domače in
tuje umetniške dejavosti podeljujem Častni znak svobode
Republike Slovenije Festivalu Ljubljana.
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Št. 996-01- 50/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4818. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za delo z narodnostnima skupnostma in z romsko skup-
nostjo podeljujem Častni znak svobode Republike Slovenije
Gezi Bačiču.

Št. 996-01- 51/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4819. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za prispevek k poznavanju in ohranjanju slovenskega
jezika med rojaki v Sarajevu ter za delo v Slovenskem kultur-
nem društvu Ivan Cankar podeljujem Častni znak svobode
Republike Slovenije prof. Ani Božanović.

Št. 996-01- 52/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
4820. Memorandum o soglasju med Evropsko

skupnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije
v programu Skupnosti za spodbujanje uporabe
obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti
(ALTENER) (od 1998 do 2002) in v programu
Skupnosti za spodbujanje energetske
učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002)

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/02 Pridru-
žitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil
in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih
Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa Vlade
Republike Slovenije, sprejetega na 84. seji dne 25. 7.
2002 se objavi

M E M O R A N D U M   O   S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Slovenijo

o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti
za spodbujanje uporabe obnovljivih virov

energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998
do 2002) in v programu Skupnosti za

spodbujanje
energetske učinkovitosti (SAVE)

(od 1998 do 2002)

Besedilo Memoranduma o soglasju med Evropsko sku-
pnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v
programu Skupnosti za spodbujanje uporabe obnovljivih vi-
rov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do
2002) in v programu Skupnosti za spodbujanje energetske
učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002) in prilog se v slo-
venskem jeziku glasi:

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI, v nadaljevanju
imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti

na eni strani in

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

na drugi strani,

ker:
(1) je bil večletni program za spodbujanje uporabe obnov-

ljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do
2002) vzpostavljen na podlagi odločbe št. 646/2000/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 20001,

(2) je bil večletni program za spodbujanje energetske
učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002) vzpostavljen na
podlagi odločbe št. 647/2000/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 28. februarja 20002,

(3) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evrop-
sko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 določa splo-
šna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v programih
Skupnosti, pri čemer Komisiji in pristojnim organom v Slove-
niji prepušča določitev posebnih določil in pogojev, vključno
s finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posa-
meznih programih

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Programi

Slovenija sodeluje v večletnem programu spodbujanja
uporabe obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTE-
NER) (od 1998 do 2002) ter v večletnem programu spod-
bujanja energetske učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002)
(v nadaljevanju imenovanima: “programa”) v skladu s pogoji,
ki so določeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta

1 UL L 79, 30. 3. 2000, str. 1
2 UL L 79, 30. 3. 2000, str. 6
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med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 o
splošnih določilih in pogojih sodelovanja Republike Sloveni-
je v programih Skupnosti, ter v skladu z določili in pogoji,
omenjenimi v členu 2 tega Memoranduma o soglasju.

Člen 2
Pogoji sodelovanja v programih

1. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa
Skupnosti za spodbujanje obnovljivih virov energije znotraj
Skupnosti (ALTENER) v skladu s cilji, merili, postopki in
roki, ki so določeni v Odločbi št. 646/2000/ES Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2000.

2. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa
Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti (SAVE) v
skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Odloč-
bi št. 647/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
28. februarja 2000.

3. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro
vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Slo-
veniji, so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, orga-
nizacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.

4. Slovenija bo za sodelovanje v programih vsako leto
vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije.

5. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje
in uresničevanje programov se prišteje k znesku, ki se iz
proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti
iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrše-
vanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za
izvajanje, vodenje in delovanje programov.

6. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe
in poročila ter druge administrativne vidike programov, se
uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.

Člen 3
Finančni prispevek

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so dolo-
čena v Prilogi I.

Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo
Slovenije, lahko financira v okviru instrumentov zunanje po-
moči Skupnosti.

Člen 4
Poročanje in vrednotenje

Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Račun-
skega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje
in vrednotenje izvajanja programov, bosta sodelovanje Slo-
venije v programu nenehno skupaj spremljali Komisija in
Slovenija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poroči-
la in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Sku-
pnost določi v okviru omenjenih programov.

Člen 5
Končne določbe

Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas traja-
nja programov, začenši s 1. januarjem 2002, kar zadeva
program Skupnosti ALTENER, ter s 1. januarjem 2001, kar
zadeva program Skupnosti SAVE. Vendar, če Evropska sku-
pnost sklene podaljšati njuno trajanje, ne da bi pri tem prišlo
do bistvenih sprememb v programih, se čas uporabljanja
tega memoranduma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično
podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.

Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo
pisno na podlagi soglasja obeh strani.

Ta memorandum o soglasju začne veljati s 1. januar-
jem 2001.

V Bruslju, V Bruslju,
dne 15. julija 2002. dne 12. septembra 2002.

Za Vlado Republike Slovenije Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti

Marcel Koprol Loyola de Palacio,
Namestnik vodje Misije podpredsednica
Republike Slovenije Članica Komisije
pri Evropski uniji za transport in energijo

Št. 900-15/2001-18
Ljubljana, dne 25. julija 2002.

Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

Priloga I

Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
za večletni program spodbujanja uporabe

obnovljivih virov energije (ALTENER)
in za večletni program spodbujanja

energetske učinkovitosti (SAVE)

1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v
proračun Evropske unije zaradi sodelovanja v programu znaša:

Program Skupnosti ALTENER
– 80.422 EUR za leto 2002

Program Skupnosti SAVE
– 42.605 EUR za leto 2001
– 42.065 EUR za leto 2002

2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški pripra-
ve, izvedljivosti, razvoja in izvajanja projektov skupnega inte-
resa ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, pred-
videnih s programoma.

3. Potne stroške slovenskih predstavnikov, nastale za-
radi njihovega sodelovanja kot opazovalcev v delu odbora,
omenjenega v členu 5 Odločbe št. 646/2000/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2000 in v
členu 6 Odločbe št. 647/2000/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 28. februarja 2000, ali zaradi udeležbe na
drugih sestankih, ki se nanašajo na uresničevanje progra-
mov, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi ter v skladu s
trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav članic
Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evrop-
ske unije, se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju
in na začetku posameznega proračunskega leta Komisija
pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, ki ustreza
znesku njenega prispevka k stroškom, predvidenim s tem
memorandumom o soglasju.

6. Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisi-
je, ki se glasi na evre.

7. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na
podlagi poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece od
datuma poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispevka
mora Slovenija plačati zamudne obresti na neplačani znesek
od dneva zapadlosti. Obrestna mera je pri tem tista, ki jo
Evropska centralna banka uporablja za svoje glavne posle
refinanciranja v evrih ob zapadlosti, povečana za 1,5 odstot-
ne točke. V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki bi lahko
bistveno ogrozila uresničevanje in vodenje programa, Komi-
sija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v programu v za-
devnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih delovnih dneh
od datuma uradnega opomina, poslanega Sloveniji.
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4821. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
Partizanske bolnišnice Franja za kulturni
spomenik državnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Partizanske

bolnišnice Franja za kulturni spomenik
državnega pomena

1. člen
V odloku o razglasitvi Partizanske bolnišnice Franja za

kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št.
81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

“3. člen
Spomenik obsega parcele št. *51/1, *51/2, *52,

*53/1, *53/2, *54, *55/1, *55/2, *56/1, *57, 188, 189,
191, 194/27, 194/28, 194/29, 194/30, 194/34,
194/37, 194/9, 195/1, 195/2, 196, 198/1, 198/2,
199, 200/1, 200/2, 200/3, 202, 203, 204/1, 204/2,
205, 206/1, 206/10, 206/11, 206/2, 206/3, 206/4,
206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 208/2, 209/1,
209/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6,
212/1, 212/2, 212/3, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4,
214, 215/1, 215/2, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 218,
220, 221, 222, 224/1, 224/2, 227, 228, 229, 230,
231, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 237, 242, 243,
245/2, 287, 290/1, 292/1, 292/2, 292/3, 293, 294,
296, 300, 301, 303, 304, 307, 308, 310, 311, 312/1,
312/2, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6,
313/8, 314/1, 314/2, 407/1 (del), 407/6, 409/2, 409/3
(del), 411, 419, k.o. Dolenji Novaki in 497/11, k.o. Gore-
nji Novaki.

Meja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1 : 5000 in katastrskem načrtu v merilu
1:2880 z dne 16. 10. 2002. Izvirnika načrtov hranita Mini-
strstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino, in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega prostor v razdalji
100 m od meje spomenika in odprti prostor v širši okolici,
na katerem bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo,
obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene fun-
kcionalne in vizualne elemente spomenika ter vodotok v
soteski Pasice in nad njim.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/2001-9
Ljubljana, dne 6. novembra 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

4822. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec oktober 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objav-
lja minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2002

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podla-
gi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega do-
nosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec oktober 2002 znaša 7,33% na letni ravni,
oziroma 0,60% na mesečni ravni.

Št. 23535/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4823. Tarifni sistem za dobavo zemeljskega plina
tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju

Na podlagi 90. in 96. člena energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in 40. člena uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemelj-
skega plina in gospodarske javne službe upravljanje preno-
snega omrežja (Uradni list RS, št. 8/01 in 11/01), sprejema
upravljalec prenosnega omrežja Geoplin d.o.o. Ljubljana,
po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije

T A R I F N I   S I S T E M
za dobavo zemeljskega plina tarifnim
odjemalcem na prenosnem omrežju

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem tarifnim sistemom Geoplin d.o.o. Ljubljana,  druž-

ba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kot izvajalec
gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
(v nadaljevanju: prodajalec) določa tarifne postavke za ze-
meljski plin, ki ga dobavlja tarifnim odjemalcem na svojem
prenosnem omrežju.

Tarifne postavke so določene z namenom, da vsak
tarifni odjemalec prevzame tisti del stroškov, ki jih s svojim
načinom odjema povzroča.

Poleg tarifnih postavk ta tarifni sistem določa tudi obra-
čun odstopanj od pogodbenih elementov, način plačevanja,
prekinljivost odjema ter olajšave.
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II. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Definicije

V tem tarifnem sistemu so uporabljeni pojmi, kot so
določeni v energetskem zakonu in podzakonskih aktih, po-
leg njih pa imajo v tem tarifnem sistemu uporabljeni pojmi
naslednji pomen:

– tarifni odjemalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki
odjema zemeljski plin iz prenosnega omrežja po pogojih
tega tarifnega sistema,

– zemeljski plin je vsak ogljikovodik ali mešanica oglji-
kovodikov, katere bistvena sestavina je metan v plinastem
stanju in ki se ga pridobiva iz zemlje v naravnem stanju ali
skupaj s tekočimi ogljikovodiki,

– standardni kubični meter (Sm3) je enota za merjenje
količin zemeljskega plina in je tista količina, ki se nahaja v
volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in pri
temperaturi 15 °C.

3. člen
Razvrstitev tarifnih odjemalcev v tarifni skupini

Tarifni odjemalci zemeljskega plina na prenosnem
omrežju so razvrščeni glede na velikost letnega odjema v
dve tarifni skupini:

– v 1. tarifno skupino spadajo tarifni odjemalci, ki skle-
nejo letno pogodbo za količino manjšo od 5 mio Sm3 ze-
meljskega plina,

– v 2. tarifno skupino spadajo tarifni odjemalci, ki skle-
nejo letno pogodbo za količino 5 mio Sm3 ali več zemeljske-
ga plina.

4. člen
Povprečna prodajna cena zemeljskega plina za tarifne

odjemalce na prenosnem omrežju
Oblikovanje tarifnih postavk za tarifne odjemalce na

prenosnem omrežju temelji na skupnih stroških dobave tari-
fnim odjemalcem. Skupne stroške dobave zemeljskega pli-
na tarifnim odjemalcem sestavljajo:

– stroški nakupa plina pri dobaviteljih,
– stroški transporta do slovenske meje,
– stroški skladiščenja,
– stroški nadomestil za prekinljive odjemalce na podla-

gi 25. člena,
– stroški prodaje zemeljskega plina tarifnim odjemal-

cem,
– stroški dostopa do prenosnega omrežja prodajalca.
Stroški transporta do slovenske meje in stroški skladi-

ščenja za tarifne odjemalce predstavljajo proporcionalni del
skupnih zakupljenih stroškov transporta do slovenske meje
in stroškov skladiščenja ob upoštevanju pogodbenega dnev-
nega odjema tarifnih odjemalcev.

Stroški dostopa do prenosnega omrežja za tarifne odje-
malce predstavljajo proporcionalni del stroškov delovanja
prenosnega omrežja prodajalca ob upoštevanju pogodbe-
nega dnevnega odjema tarifnih odjemalcev.

Stroški nakupa zemeljskega plina pri dobaviteljih pred-
stavljajo variabilni del skupnih stroškov, ostali stroški pa
predstavljajo fiksni del skupnih stroškov.

Zmnožek povprečne prodajne cene zemeljskega plina
za dobavo tarifnim odjemalcem (C) in vsote napovedanih
letnih pogodbenih količin vseh tarifnih odjemalcev (Q) pred-
stavlja skupne stroške dobave zemeljskega plina (SS) za
izračun po tem tarifnem sistemu, tako da velja:

SS = C x Q (SIT)

Povprečna prodajna cena zemeljskega plina se obliku-
je na osnovi predpisov o oblikovanju cen in temelji na stro-
ških nakupa zemeljskega plina pri dobaviteljih, stroških tran-
sporta do slovenske meje, stroških skladiščenja zemeljske-
ga plina, stroških zagotavljanja prekinljivosti, stroških proda-
je tarifnim odjemalcem in stroških dostopa za tarifne
odjemalce do prenosnega omrežja prodajalca.

Povprečna prodajna cena zemeljskega plina je sestav-
ljena iz variabilnega dela in fiksnega dela:

C = vc + fc (v SIT/Sm3)

Variabilni del cene (vc) je neodvisen od načina prevze-
ma nabavljenih količin zemeljskega plina in je enak za vse
tarifne odjemalce.

Fiksni del cene (fc), ki izvira iz fiksnih stroškov delova-
nja plinovodnega sistema, je odvisen od načina prevzema
nabavljenih količin zemeljskega plina.

Delitev povprečne prodajne cene na variabilni in fiksni
del za posamezno koledarsko leto se izvede na osnovi struk-
ture cene zemeljskega plina na slovenski meji po nabavnih
pogojih v oktobru prejšnjega leta, stroških dostopa do pre-
nosnega plinovodnega omrežja in prodaje tarifnim odjemal-
cem ter stroških zagotavljanja prekinljivosti.

5. člen
Fiksni stroški tarifnega odjema

Zmnožek fiksnega dela cene in vsote napovedanih let-
nih pogodbenih količin vseh tarifnih odjemalcev predstavlja
fiksne stroške tarifnih odjemalcev (FS):

FS = fc x Q (v SIT)

III. TARIFNE POSTAVKE IN ELEMENTI

6. člen
Tarifne postavke za tarifnega odjemalca

Pogodbene tarifne postavke za tarifnega odjemalca so:
– variabilni del cene (vc), izražen v SIT/Sm3;
– fiksni znesek (FZK), izražen v SIT/leto oziroma na

njegovi osnovi, glede na pogodbene količine, izračunani
fiksni del cene za tarifnega odjemalca (fcK), izražen v
SIT/Sm3.

Variabilni del cene velja za spodnjo kalorično vrednost
zemeljskega plina 34.076 kJ/Sm3. Pri odstopanju dejan-
ske kalorične vrednosti od navedene se variabilni del cene
korigira v razmerju z dejansko kalorično vrednostjo.

Dejanska kalorična vrednost se določi kot povprečje
dnevnih dejanskih spodnjih kaloričnih vrednosti zemeljske-
ga plina v obračunskem obdobju

7. člen
Letni fiksni znesek in povprečni fiksni del cene plina za

posamezno tarifno skupino
Letni fiksni znesek skupine (FZS) se določi kot zmno-

žek letnega fiksnega stroška vseh tarifnih odjemalcev (FS) in
razmerja med vsoto pogodbenih dnevnih odjemov tarifnih
odjemalcev posamezne tarifne skupine (qS) ter vsoto po-
godbenih dnevnih odjemom vseh tarifnih odjemalcev (q):

qS
FZS = FS x ————-  (v SIT)

q
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Povprečni fiksni del cene za tarifno skupino se določi
na osnovi vsote letnih pogodbenih količin posamezne tari-
fne skupine (QS):

FZS
fcS = ————— (v SIT/Sm3)

QS

8. člen
Letni fiksni znesek in fiksni del cene plina za tarifnega

odjemalca v 1. tarifni skupini
Letni fiksni znesek za tarifnega odjemalca (FZK) se

določi na naslednji način:

QK qK
FZK = 0,35 x FZS1 x ———- + 0,65 x FZS1 x ——— (v SIT)

QS1 qS1

Fiksni del cene za tarifnega odjemalca (fcK) se določi
na naslednji način:

FZK
fcK = ————— (v SIT/Sm3)

QK

9. člen
Letni fiksni znesek in fiksni del cene plina za tarifnega

odjemalca v 2. tarifni skupini
Letni fiksni znesek za tarifnega odjemalca (FZK) se

določi na naslednji način:

qK
FZK = FZS2 x —————— (v SIT)

qS2

Fiksni del cene za tarifnega odjemalca (fcK) se določi
na naslednji način:

 FZK
fcK = ————— (v SIT/Sm3)

QK

10. člen
Sprememba tarifnih postavk med pogodbenim letom

Pogodbeno leto je časovno obdobje od 8. ure prvega
dne koledarskega leta do 8. ure prvega dne naslednjega
koledarskega leta.

Pred začetkom pogodbenega leta se po tarifnem siste-
mu določi variabilni del cene (vc) in za vsakega odjemalca
letni fiksni znesek (FZK). Kolikor se med pogodbenim letom
spremeni povprečna prodajna cena (C) se od spremembe
dalje v enakem razmerju indeksira variabilni del cene in tisti
del fiksnega zneska (FZK), ki pripada obdobju od spremem-
be dalje, z veljavnostjo do konca pogodbenega leta oziroma
do naslednje spremembe povprečne prodajne cene za tari-
fne odjemalce.

11. člen
Letni fiksni znesek za tarifnega odjemalca, ki prične z

odjemom po pričetku pogodbenega leta
Za tarifnega odjemalca, ki začne z odjemom po začet-

ku leta, v tem letu velja, da je njegov fiksni del cene enak
povprečnemu fiksnemu delu cene skupine, v katero je, gle-
de na količine za katere sklepa pogodbo za to leto, raz-
vrščen.

Za takšnega odjemalca se fiksni znesek določi na na-
slednji način:

FZK = fcS x QK (v SIT)

12. člen
Tarifne postavke za količine prevzete v vročevodnih

kotlovnicah na nadomestno gorivo
Za tarifnega odjemalca, ki ima vročevodno kotlovnico z

maksimalno dnevno porabo najmanj 90.000 Sm3 in ima
možnost uporabe nadomestnega goriva, ter je opremljena z
meritvami količin na enakovreden način kot za ostali oziro-
ma skupni odjem, se tarifne postavke za odjem takšne ko-
tlovnice določijo ločeno od ostalega odjema.

Tarifni odjemalec iz prvega odstavka napove letno po-
godbeno količino in pogodbeni dnevni odjem ločeno za
odjem kotlovnice in ostali odjem. Tarifni odjemalec napove
pogodbeno količino in dnevni odjem za vročevodno kotlov-
nico le pod pogojem, da je v vročevodni kotlovnici že dose-
gel dnevni odjem 90.000 Sm3.

Tarifni odjemalec iz prvega odstavka se mora obvezati,
da bo v zimskem obdobju na poziv prodajalca najkasneje v
6 urah na vročevodnih kotlih v celoti prešel na uporabo
nadomestnega goriva.

Za ostali odjem tarifnega odjemalca veljajo vsa določila
tarifnega sistema za tarifne odjemalce glede na razvrstitev v
tarifno skupino.

Prodajalec zaračuna tarifnemu odjemalcu količine ze-
meljskega plina prevzete v kotlovnici iz prvega odstavka tega
člena po povprečni prodajni ceni zemeljskega plina (C).

Napovedani pogodbeni dnevni odjem kotlovnice iz pr-
vega odstavka tega člena se ne upošteva pri izračunu fik-
snega zneska posamezne tarifne skupine.

13. člen
Pogodbeni dnevni odjem

Pogodbeni dnevni odjem odjemalca (qK) je izražen v
Sm3/dan. Pogodbeno leto je razdeljeno na dve obdobji:

– zimsko obdobje: januar, februar, marec, oktober,
november, december,

– poletno obdobje: april, maj, junij, julij, avgust, sep-
tember.

Pogodbeni dnevni odjem za zimsko obdobje in pogodbe-
ni dnevni odjem za poletno obdobje predstavljata največji dovo-
ljeni odjem odjemalca v obračunskem dnevu, ki je časovno
obdobje od 8. ure kateregakoli dne do 8. ure naslednjega dne.

14. člen
Napoved pogodbenega dnevnega odjema

Tarifni odjemalec, ki načrtuje največji dnevni odjem v
zimskem obdobju, napove samo pogodbeni dnevni odjem
za zimsko obdobje (qKZ). Za takega tarifnega odjemalca
velja, da je pogodbeni dnevni odjem (qK) enak pogodbene-
mu dnevnemu odjemu za zimsko obdobje (qK = qKZ).

Tarifni odjemalec, ki načrtuje največji dnevni odjem v
poletnem obdobju, napove pogodbeni dnevni odjem za zim-
sko obdobje (qKZ) in pogodbeni dnevni odjem za poletno
obdobje (qKP). Za takega tarifnega odjemalca se pogodbeni
dnevni odjem določi tako, da velja:

qK = qKZ + 0,35 x (qKP – qKZ)

kjer so:
qK – pogodbeni dnevni odjem odjemalca,
qKZ – pogodbeni dnevni odjem odjemalca za zimsko

obdobje,
qKP – pogodbeni dnevni odjem odjemalca za poletno

obdobje.



Stran 10564 / Št. 96 / 14. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije

15. člen
Letna napoved odjema zemeljskega plina

Tarifni odjemalec je dolžan zaradi potreb po časovno
usklajeni nabavi in prodaji zemeljskega plina in določitvi
tarifnih postavk za naslednje koledarsko leto napovedati
odjem v roku in na način, kot ga opredeli prodajalec, vendar
ne prej kot do 1. novembra tekočega leta za naslednje
koledarsko leto.

Za tarifnega odjemalca, ki do navedenega roka ne bo
napovedal odjema za naslednje leto in zemeljski plin namera-
va odjemati, se letna pogodba pripravi na osnovi letne količi-
ne in pogodbenega dnevnega odjema iz zadnje pogodbe.

Dokler letna pogodba o dobavi zemeljskega plina ni
podpisana, prodajalec ni obvezen dobavljati zemeljski plin
tarifnemu odjemalcu. Kolikor prodajalec lahko dobavlja plin
in ga tarifni odjemalec odjema, se za obračun uporabijo
tarifne postavke, ki so izračunane v skladu s tem tarifnim
sistemom in vsebovane v tarifnemu odjemalcu posredovani
letni pogodbi.

IV. ODSTOPANJA OD POGODBENIH ELEMENTOV

1. Dodatno plačilo zaradi prekoračitve pogodbenega
dnevnega odjema

16. člen
Prekoračitev pogodbenega dnevnega odjema

Prekoračitev pogodbenega dnevnega odjema v posa-
meznem mesecu (pM) v zimskem obdobju se izračuna, ka-
dar je qMAX,M > qKZ

(qMAX,M – qKZ)
pM = ——————————— x 100 (%)

qK

Prekoračitev pogodbenega dnevnega odjema v posa-
meznem mesecu (pM) v poletnem obdobju se izračuna, ka-
dar je qMAX,M > qKP

(qMAX,M – qKP)
pM = —————————— x 100 (%)

qK

pri čemer je:
qMAX,M – drugi največji doseženi dnevni odjem odje-

malca v mesecu v Sm3/dan,
qK – pogodbeni dnevni odjem odjemalca v Sm3/dan,
qKZ – pogodbeni dnevni odjem odjemalca za zimsko

obdobje v Sm3/dan,
qKP – pogodbeni dnevni odjem odjemalca za poletno

obdobje v Sm3/dan.

17. člen
Dodatno plačilo zaradi prekoračitve pogodbenega

dnevnega odjema
Dodatno mesečno plačilo (D) zaradi prekoračitve po-

godbenega dnevnega odjema v posameznem mesecu se
določi na naslednji način:

FZK
D = F x ————— (v SIT)

12

kjer je: F – faktor za izračun plačila zaradi prekoračitve
pogodbenega dnevnega odjema

Faktor F se izračuna na naslednji način:

p (%) Faktor F

1. tarifna skupina 2. tarifna skupina

0 – 5 3 x p/100 4,6 x p/100
5 – 10 0,15 + 4 x (p – 5)/100 0,23 + 5,6 x (p – 5)/100
> 10 0,35 + 5 x (p – 10)/100 0,51 + 6,6 x (p -10)/100

Pri izračunu faktorja F, zaradi prekoračitve pogodbene-
ga dnevnega odjema v posameznem mesecu, se odstotek
prekoračitve pogodbenega dnevnega odjema (pM) v %, ki je
bil že dosežen in upoštevan pri določitvi plačila D v treh
predhodnih mesecih pogodbenega leta, ne upošteva, tako
da se vrednost p (%) določi na naslednji način:

p = pM – pM,3

pri čemer je pM,3 višina prekoračitve pogodbenega
dnevnega odjema, ki je bila v pogodbenem letu že trikrat
dosežena in upoštevana pri izračunu mesečnega dodatnega
plačila D.

V primeru, da je vrednost p < 0 je višina mesečnega
dodatnega plačila D = 0.

18. člen
Prekoračitev pogodbenega dnevnega odjema v poletnih

mesecih
Izračunano dodatno mesečno plačilo (D) za prekorači-

tev pogodbenega dnevnega odjema v poletnih mesecih se
zmanjša za 50%.

2. Obračun fiksnega zneska za prekoračitev letnega
pogodbenega odjema

19. člen
Letna prekoračitev pogodbenega odjema tarifnega

odjemalca
Prodajalec dobavi tarifnemu odjemalcu letno pogodbe-

no količino zemeljskega plina. V okviru razpoložljivih količin
in transportno tehničnih možnosti lahko odjemalec prevza-
me tudi večjo količino zemeljskega plina od pogodbene, kar
pomeni, da je letni pogodbeni odjem prekoračen.

Letna prekoračitev pogodbenega odjema za tarifnega
odjemalca (QNP,K) se ugotovi po izteku pogodbenega leta na
naslednji način:

QNP,K = (QK,R – QK)

kjer je: QK,R – dejansko prevzeta letna količina.
Prodajalec zaračuna tarifnemu odjemalcu dejansko pre-

vzeto letno količino zemeljskega plina po variabilnem delu
cene z računi za posamezno obračunsko obdobje, doplači-
lo fiksnega zneska za letno prekoračitev pogodbenega odje-
ma pa po izteku pogodbenega leta, v skladu z 20. in 24.
členom.

20. člen
Doplačilo fiksnega zneska za letno prekoračitev

pogodbenega odjema
Doplačilo fiksnega zneska za tarifnega odjemalca (FDK)

v 1. tarifni skupini se določi na naslednji način:
– v primeru, da tarifni odjemalec v pogodbenem letu

prevzame količino zemeljskega plina, ki ne presega 103%
letne pogodbene količine, mu prodajalec zaračuna dodatni
fiksni znesek:

FDK = QNP,K x 0,35 x fcS1,12  (v SIT)
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– v primeru, da tarifni odjemalec v pogodbenem letu
prevzame količino zemeljskega plina, ki presega 103% let-
ne pogodbene količine, mu prodajalec zaračuna dodatni
fiksni znesek:

FDK = 0,03 x QK x 0,35 x fcS1,12 + (QNP,K – 0,03 x QK)
x fcK,12 (v SIT)

kjer so: fcK,12 – fiksni del cene tarifnega odjemalca
veljaven v decembru pogodbenega leta

fcS1,12 – povprečni fiksni del cene 1. tarifne skupine v
decembru pogodbenega leta

Doplačilo fiksnega zneska za tarifnega odjemalca (FDK)
v 2. tarifni skupini se določi na naslednji način:

– v primeru, da tarifni odjemalec v pogodbenem letu
prevzame količino zemeljskega plina, ki presega 103% let-
ne pogodbene količine, mu prodajalec zaračuna dodatni
fiksni znesek:

FDK = (QNP,K – 0,03 x QK) x fcK,12 (SIT)

21. člen
Poračun fiksnih zneskov

Po izteku pogodbenega leta prodajalec opravi poračun
zaračunanih doplačil fiksnih zneskov za letno prekoračitev
pogodbenega odjema iz 20. člena tako, da vrne vsakemu
posameznemu tarifnemu odjemalcu znesek FVK:

qK
FVK = FD ———— (SIT)

q

kjer so: FD – vsota zaračunanih doplačil fiksnih zne-
skov odjemalcem skladno z 20. členom.

3. Plačilo minimalnih količin

22. člen
Minimalna količina zemeljskega plina

Tarifni odjemalec je dolžan v pogodbenem letu plačati
najmanj minimalno letno količino zemeljskega plina, ki jo
mora plačati tudi v primeru, da je ni prevzel. Minimalna
letna količina zemeljskega plina odjemalca ali kotlovnice iz
12. člena znaša:

– za 1. tarifno skupino 80% letne pogodbene količine in
– za 2. tarifno skupino in kotlovnice iz 12. člena 85%

letne pogodbene količine.

23. člen
Vrednost neprevzete količine zemeljskega plina

Po koncu pogodbenega leta je prodajalec dolžan za
vsakega odjemalca ugotoviti v preteklem letu prevzeto koli-
čino zemeljskega plina. Če je le-ta manjša od minimalne
količine zemeljskega plina, bo tarifni odjemalec razliko med
realizirano in minimalno količino plačal po povprečnem vari-
abilnem delu cene, ki je veljal v pogodbenem letu, za katere-
ga se ugotavljanje količin nanaša:

VNK = (QK,MIN – QK,R) x vcPOV

kjer so:
VNK – vrednost neprevzete količine zemeljskega plina

odjemalca,
QK,MIN – minimalna letna količina zemeljskega plina

odjemalca,

QK,R – prevzeta letna količina zemeljskega plina odje-
malca,

vcPOV – povprečni variabilni del cene v pogodbenem
letu, ki se izračuna z upoštevanjem števila dni, v katerih je
posamezni variabilni del cene veljal.

Za tarifne odjemalce, ki izkoristijo pravico iz 12. člena
se vrednost neprevzetih količin za odjem vročevodne kotlov-
nice določi na naslednji način:

VNK,KOT = (QKOT,MIN – QKOT,NG – QKOT,R) x CPOV

kjer so:
VNK,KOT – vrednost neprevzete količine zemeljskega

plina kotlovnice,
QKOT,MIN – minimalna letna količina zemeljskega plina

kotlovnice,
QKOT,R – prevzeta letna količina zemeljskega plina ko-

tlovnice,
CPOV – povprečna prodajna cena v pogodbenem letu,

ki se izračuna z upoštevanjem števila dni, v katerih je cena
veljala,

QKOT,NG – količina zemeljskega plina, ki jo odjemalec
zaradi uporabe nadomestnega goriva ni mogel prevzeti.

V. PLAČEVANJE

24. člen
Mesečna plačila za dobavljeni plin

Prodajalec izstavi tarifnemu odjemalcu mesečno račun
za prvo in račun za drugo obračunsko obdobje. Prvo obra-
čunsko obdobje obsega dobavo zemeljskega plina od vključ-
no 1. do vključno 15. v mesecu. Drugo obračunsko obdob-
je obsega dobavo zemeljskega plina od vključno 16. do
vključno zadnjega v mesecu. Nastanek terjatve je zadnji dan
obračunskega obdobja.

Račun zapade v plačilo 30. dan po nastanku terjatve
ob pogoju, da ima na dan nastanka terjatve odjemalec po-
ravnane vse obveznosti. Kolikor ta pogoj ni izpolnjen, račun
zapade v plačilo 15 dan po nastanku terjatve.

Z računom za prvo obračunsko obdobje prodajalec
tarifnemu odjemalcu zaračuna 1/24 njegovega letnega fik-
snega zneska, zmnožek variabilnega dela cene plina s koli-
čino plina prevzeto v tem obračunskem obdobju, ustrezne
takse in davke:

M1 = (FZK/24) + (QK,M1 x vc) + Y

Z računom za drugo obračunsko obdobje za mesece
od januarja do novembra, prodajalec tarifnemu odjemalcu
zaračuna 1/24 njegovega letnega fiksnega zneska, zmno-
žek variabilnega dela cene plina s količino plina prevzeto v
tem obračunskem obdobju, morebitno dodatno mesečno
plačilo D, ustrezne takse in davke:

M2 = (FZK/24) + (QK,M2 x vc) + D + Y

Z računom za drugo obračunsko obdobje meseca de-
cembra prodajalec tarifnemu odjemalcu zaračuna 1/24 nje-
govega letnega fiksnega zneska, zmnožek variabilnega dela
cene plina s količino plina prevzeto v tem obračunskem
obdobju, morebitno dodatno mesečno plačilo D, morebitno
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doplačilo dodatnega fiksnega zneska iz 20. člena, morebit-
no vračilo iz 21. člena, ustrezne takse in davke:

M212 = (FZK/24) + (QK,M2 x vc) + D + FDK – FVK + VNK + Y

kjer so: M1 – znesek računa za prvo obračunsko ob-
dobje

M2 – znesek računa za drugo obračunsko obdobje,
M2,12 – znesek računa za drugo obračunsko obdobje

v decembru,
QK,M1 – prevzeta količina plina v prvem obračunskem

obdobju,
QK,M2 – prevzeta količina plina v drugem obračunskem

obdobju,
D – dodatno mesečno plačilo prekoračitve pogodbe-

nega dnevnega odjema,
FDK – dodatni fiksni znesek za letno nadpogodbeno

količino,
FVK – vračilo fiksnega zneska odjemalcu po letnem

obračunu,
VNK – vrednost neprevzetih količin zemeljskega plina,
Y – ustrezni davki, takse in njim podobne dajatve.

V primeru, da tarifni odjemalec ne poravna računa v
roku zapadlosti ima prodajalec pravico zahtevati zavarovanje
plačil za nadaljnjo dobavo zemeljskega plina.

VI. PREKINLJIVI ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA

25. člen
Prekinljivi odjem zemeljskega plina

V slučaju, da prodajalec ugotovi, da bi s prekinljivim
odjemom lahko zagotovil oskrbo vseh odjemalcev, prodaja-
lec lahko s tarifnim odjemalcem sklene pogodbo o prekinlji-
vem odjemu, pri čemer mora tarifni odjemalec izpolnjevati
vsaj naslednja dva pogoja:

– prekinljivi del odjema znaša najmanj 30.000
Sm3/dan in

– skladiščne zmogljivosti za nadomestno gorivo za naj-
manj 14-dnevno obratovanje.

Prekinljivi odjemalec se obveže, da bo v zimskem ob-
dobju v primeru potrebe na poziv prodajalca najkasneje v
roku 24 ur prešel na nadomestno gorivo. Prodajalec lahko
odjemalca pozove na prekinitev večkrat. Prodajalec se lah-
ko z odjemalcem dogovori, da prekine samo del svojega
odjema.

Kot nadomestilo prekinljivemu odjemalcu bo prodaja-
lec znižal letni fiksni znesek v višini obresti za vrednost
povprečne pogodbene mesečne količine zemeljskega plina
upoštevaje aktivno bančno obrestno mero za kredite do
enega leta za bančne komitente najboljšega razreda. Vre-
dnost povprečne pogodbene mesečne količine zemeljske-
ga plina se določi kot zmnožek povprečne pogodbene koli-
čine v mesecih januar, februar, november in december po-
godbenega leta ter povprečne prodajne cene zemeljskega
plina v decembru pred pogodbenim letom.

Navedeno nadomestilo velja pod pogojem, da se odje-
malec zaveže, da bo v pogodbenem letu v obdobju kurilne
sezone prešel na prvi poziv prodajalca na uporabo nadome-
stnega goriva v skupnem trajanju do 30 dni. V slučaju eko-
nomske upravičenosti lahko prodajalec s prekinljivim odje-
malcem dogovori tudi drugačno nadomestilo, vendar največ
do višine stroškov, ki bi jih prodajalec imel, če bi moral
odjemalca oskrbovati brez prekinitve.

VII. OLAJŠAVE

26. člen
Olajšave za distributerje v občinah, ki uvajajo zemeljski plin

Za lokalne distributerje v občinah, kjer šele uvajajo
zemeljski plin, velja, da v prvih treh letih, v katerih imajo s
prodajalcem sklenjeno pogodbo za celo leto, naslednje:

– ne upošteva se določilo o plačilu minimalnih količin
zemeljskega plina;

– mesečno dodatno plačilo za prekoračitev qK se uve-
ljavi po pogodbi. Po izteku leta se ugotovi, kolikšen bi bil
letni fiksni znesek po pogodbi, če bi distributer prijavil kot
pogodbeni dnevni odjem dejanski doseženi največji dnevni
odjem v preteklem letu. V primeru, da je ta fiksni znesek
manjši od vsote letnega fiksnega zneska in dodatnih meseč-
nih plačil za prekoračitev qK, (FZK + D), se razlika prizna kot
dobropis;

– kadar je faktor dinamike odjema manjši od 0,25 se
za izračun upošteva faktor dinamike 0,25 in se pogodbeni
dnevni odjem določi na naslednji način:

QK
qK = —————————

0,25 x 365

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
Prehodna določba

Z dnem pričetka uporabe tega tarifnega sistema prene-
ha veljati tarifni sistem za dobavo in prodajo zemeljskega
plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 50/97,
54/97 in 60/98).

28. člen
Končna določba

Ta tarifni sistem začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Geoplin d.o.o. Ljubljana
Uprava

Albin Rome l. r.
Janez Možina l. r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tarifnemu
sistemu za dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
na prenosnem omrežju pod št. 382-04/2002-1 z dne
7. novembra 2002.

4824. Hierarhija pravil revidiranja

Na podlagi 2. in 18. člena zakona o revidiranju (Uradni
list RS, št. 11/01; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1) je revizij-
ski svet Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljnjem be-
sedilu: inštitut) na 7. redni seji 5. 9. 2002 določil

H I E R A R H I J O   P R A V I L
revidiranja

I. NAMEN HIERARHIJE PRAVIL REVIDIRANJA

1. člen
Hierarhijo pravil revidiranja (v nadaljnjem besedilu: hie-

rarhija) je treba določiti zaradi:
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– opredelitve pravil revidiranja in prioritete posameznih
pravil revidiranja pri njihovi obvezni uporabi,

– zagotavljanja izvajanja revizijskih in njim sorodnih sto-
ritev na najvišji kakovostni ravni,

– ugotavljanja in določanja obsega revizorjeve odgo-
vornosti do naročnikov in širše javnosti, ki uporablja in/ali se
opira na revizorjeve storitve,

– zmanjševanja vrzeli v pričakovanjih javnosti, kar pri-
pomore k boljšemu razumevanju revizorjevega dela in nje-
govih izsledkov, ki se sporočajo naročnikom in širši javnosti,
ter za preprečevanje sprejemanja predpisov, ki bi revizorju
nalagali naloge, ki jih glede na  družbeno delitev dela ne
more ali ne sme sprejemati,

– povečevanja  družbene in posamične učinkovitosti
revidiranja,

– podpore pri izvajanju revidiranja in revidiranju soro-
dnih storitev, s ciljem širjenja najboljših strokovnih rešitev in
pravil etičnega ravnanja oziroma delovanja revizorja.

II. OPREDELITEV PRAVIL REVIDIRANJA

2. člen
Pravila revidiranja, opredeljena v 4. do 13. členu te

hierarhije, se nanašajo le na tista pravila iz 2. člena ZRev-1,
ki jih sprejema inštitut.

3. člen
Pravila revidiranja najširše določajo pogoje in način izva-

janja revidiranja in poklicnega delovanja v smislu 2. člena
ZRev-1. Sestavljajo jih: določbe ZRev-1, določbe drugih za-
konov, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziro-
ma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi,
temeljna revizijska načela, mednarodni standardi revidiranja,
mednarodna stališča o revidiranju, slovenski standardi revidi-
ranja, avtentična razlaga določb ZRev-1, stališča revizijskega
sveta inštituta, navodila revizijskega sveta inštituta, pojasnila
revizijskega sveta inštituta, metodološka gradiva inštituta, stro-
kovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v
tujini), splošno sprejeto delovanje oziroma postopki delovanja
revizorjev v tuji praksi, kodeks poklicne etike zunanjih revizor-
jev in druga pravila revidiranja, ki jih sprejema inštitut.

4. člen
Temeljna revizijska načela najširše obravnavajo splo-

šno priznana pravila za delovanje revizijske stroke ter obliku-
jejo podlago za standarde in postopke revidiranja pri izvaja-
nju nalog za naročnike revizijskih storitev. Objavljena so v
reviji Revizor, št. 1/94 na straneh od 58 do 62 in na splet-
nih straneh inštituta: www.si-revizija.si.

5. člen
Standardi revidiranja so sodila za ugotavljanje (merje-

nje) kakovosti izvedbe revizijskega posla oziroma revizijskih
postopkov. Opredeljuje jih zakon ali drug predpis, njihova
uporaba pa je obvezna pri izvajanju revizije ali sorodnih
storitev. Mednarodne standarde revidiranja sprejema Med-
narodni odbor za pravila revidiranja pri Mednarodnem zdru-
ženju računovodij, slovenske standarde revidiranja pa na
podlagi 3. točke prvega odstavka 18. člena ZRev-1 revizij-
ski svet inštituta; objavljena so v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh inštituta: www.si-revizija.si.

6. člen
Avtentična razlaga določb ZRev-1 so določila in obraz-

ložitve neposredne uporabe določb ZRev-1, pomembni za
urejanje delovanja revizijske stroke v Republiki Sloveniji.

Sprejema jih Državni zbor Republike Slovenije in so objavlje-
na v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
Stališča revizijskega sveta inštituta so stališča, poveza-

na z uporabo posameznih više razvrščenih pravil revidiranja
iz 16. člena hierarhije. Revizijski svet inštituta sprejema stali-
šča na podlagi 3. točke prvega odstavka 18. člena ZRev-1
in jih objavlja v Uradnem listu RS, v reviji Revizor in na
spletnih straneh inštituta: www.si-revizija.si.

8. člen
Navodila revizijskega sveta inštituta so pravila delovanja

in obnašanja revizijskih družb in samostojnih revizorjev v
poslovnih stikih in razmerjih z naročniki revizijskih in njim
sorodnih storitev. Navodila za delovanje revizijskih družb so
objavljena v reviji Revizor, št. 1/94 na od straneh 72 do 91
in na spletnih straneh inštituta: www.si-revizija.si. Na podlagi
3. točke prvega odstavka 18. člena ZRev-1 sprejema navo-
dila kot pravila revidiranja revizijski svet inštituta.

9. člen
Pojasnila revizijskega sveta inštituta so pojasnila, pove-

zana z uporabo više razvrščenih pravil revidiranja iz 16.
člena hierarhije. Revizijski svet inštituta sprejema pojasnila
na podlagi 3. točke prvega odstavka 18. člena ZRev-1 in jih
objavlja v Uradnem listu RS, v reviji Revizor in na spletnih
straneh inštituta: www.si-revizija.si.

10. člen
Med metodološka gradiva in priročnike inštituta sodijo

podrobnejše analitične obdelave posameznih področij revi-
diranja ali revidiranju sorodnih storitev in njihovih povezav z
računovodskim in davčnim področjem ter drugimi za revidi-
ranje pomembnimi področji. Pripravljena metodološka gra-
diva in priročnike potrjuje revizijski svet inštituta, objavljena
pa so v obliki samostojnih publikacij, ki jih izdaja inštitut.

11. člen
Strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (do-

ma in v tujini) so priznana avtorska dela, zlasti na področju
uvajanja novosti v revizijsko stroko, ki omogočajo lažje razu-
mevanje pravil delovanja revizijske stroke. Seznam strokov-
ne literature, priznane kot sestavni del pravil revidiranja,
določi revizijski svet inštituta in ga objavi na spletnih straneh
inštituta: www.si-revizija.si.

12. člen
Splošno sprejeto delovanje oziroma postopki delova-

nja revizorjev v tuji praksi so rešitve, ki so splošno sprejete in
se uporabljajo v tuji praksi (na primer ameriški splošno spre-
jeti standardi revidiranja) ter ki po mnenju domače strokovne
javnosti rešujejo tiste probleme in vprašanja, ki jih še ni
obravnaval niti Mednarodni odbor za pravila revidiranja niti
revizijski svet inštituta, so pa bistvenega pomena za delova-
nje revizorja. Rešitve, obvezne za slovensko revizijsko stro-
ko, potrjuje revizijski svet inštituta ter jih objavlja (bodisi
celotno besedilo bodisi naslove, če gre za strokovno litera-
turo) na spletnih straneh inštituta: www.si-revizija.si.

13. člen
Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev je revizorjem

vodilo pri opravljanju poklicnih dolžnosti, ki določa temeljne
prvine etičnega in poklicnega obnašanja v stroki in v javnosti.
Objavljen je v reviji Revizor, št. 1/94 na straneh od 63 do 71
in na spletnih straneh inštituta: www.si-revizija.si. Spremem-
be in dopolnitve kodeksa sprejema na podlagi 3. točke prve-
ga odstavka 18. člena ZRev-1 revizijski svet inštituta.
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III. SHEMATIČNI PRIKAZ HIERARHIJE PRAVIL REVIDIRANJA

14. člen
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IV. RAVNI PRAVIL REVIDIRANJA

15. člen
Ravni pravil revidiranja, opredeljene v členih od 16 do

19, določajo tudi prioriteto posameznih pravil revidiranja pri
njihovi obvezni uporabi; tako da se v primeru nasprotja med
pravilom na višji ravni in pravilom na nižji ravni uporabi pravilo
na višji ravni, v primeru nasprotij med pravili iste ravni pa se
uporabi višje razvrščeno pravilo revidiranja na tej ravni (najvi-
šja stopnja razvrstitve je razvrstitev pod črko (a)).

16. člen
Ravni pravil revidiranja
1. Prva raven:
(a) zakon o revidiranju;
(b) avtentična razlaga določb zakona o revidiranju;
(c) predpisi državnih organov o revizorjevih poročilih

(razširjeno poročanje) in njihove avtentične razlage, ki jih
izdajajo:

– Banka Slovenije,
– Agencija za trg vrednostnih papirjev,
– Agencija za zavarovalni nadzor,
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja

denarja in
– Ljubljanska borza,
ter navodila za njihovo izvajanje iz prvega odstavka 17.

člena te hierarhije;
(d) mednarodni standardi revidiranja in mednarodni ko-

deks poklicne etike računovodskega strokovnjaka;
(e) temeljna revizijska načela;
(f) slovenski standardi revidiranja in slovenski kodeks

poklicne etike zunanjih revizorjev.
2. Druga raven:
(a) mednarodna stališča o revidiranju;
(b) stališča, pojasnila in priporočila revizijskega sveta

inštituta.
3. Tretja raven:
(a) navodila za delovanje revizijskih družb;
(b) metodološka gradiva in priročniki inštituta.
4. Četrta raven:
(a) domača in tuja strokovna literatura;
(b) splošno sprejeto delovanje oziroma postopki delo-

vanja revizorjev v tuji praksi.

17. člen
Uporaba pravil, ki sodijo na prvo raven, je pri revidira-

nju računovodskih izkazov obvezna, s tem da revizijski svet
inštituta sprejme posebno navodilo za izvedbo predpisa dr-
žavnega organa o revizorjevem poročilu (razširjeno poroča-
nje), kadar je za izvedbo tega predpisa po pravilih stroke
potrebno dodatno pojasnilo.

Slovenski (posebni) standardi revidiranja urejajo pred-
vsem:

– razmerja med revizorjem in organi upravljanja v po-
djetju,

– razmerja in postopke pri (ne)sodelovanju z državnimi
represivnimi organi,

– revizijske postopke pri prisilnih poravnavah in steča-
jih,

– revizijske postopke in delovanje revizorja v zvezi z
določbami zakona o gospodarskih  družbah, ki se ne nana-
šajo na revidiranje računovodskih izkazov, ter

– druga področja po presoji revizijskega sveta inštituta.

18. člen
Pravila revidiranja na drugi in tretji ravni se izdajajo, da

bi pooblaščenim revizorjem in revizorjem pomagala pri izva-
janju standardov ali pri širjenju dobrih rešitev. Nimajo veljave
standardov, uporabljajo pa se, kadar se v različnih okolišči-
nah ugotavlja revizorjeva poklicna skrbnost.

19. člen
Na četrti ravni se kot pravila revidiranja lahko uporabijo:
– strokovna literatura po seznamu iz 11. člena te hie-

rarhije, če njene rešitve podpirajo in razširjajo ter dodatno
osvetljujejo določbe mednarodnih in slovenskih standardov
revidiranja;

– splošno sprejeto delovanje oziroma postopki delova-
nja revizorjev v tuji praksi, ki jih je v skladu z 12. členom te
hierarhije potrdil revizijski svet Inštituta, če ni možno pridobi-
ti zadovoljivih odgovorov ali rešitev na prvi, drugi in tretji ravni
te hierarhije.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta hierarhija začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 12/02
Ljubljana, dne 5. septembra 2002.

Predsednik
revizijskega sveta inštituta

Vili Perner l. r.
pooblaščeni revizor

4825. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za oktober
2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na

drobno na območju Slovenije za oktober 2002

Cene življenjskih potrebščin so se oktobra 2002 v
primerjavi s septembrom 2002 povišale za 0,5%, cene na
drobno pa za 0,7%.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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4826. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
oktober 2002

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2002

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih oktobra 2002 v primerjavi s septembrom
2002 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do oktobra 2002 je bil 0,028.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do oktobra
2002 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih oktobra 2002 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,042.

OBČINE

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
oktobra 2002 v primerjavi s septembrom 2002 je bil 0,005.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do oktobra 2002 je bil 0,066.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do oktobra 2002 je bil 0,007.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra
2002 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,072.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin od začetka leta do oktobra 2002 v primerjavi s povpre-
čjem leta 2001 je bil 0,070.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 8. novembra 2002.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

BLOKE

4827. Sprememba statuta Občine Bloke

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi –
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02) je Občinski svet
občine Bloke na 23. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S P R E M E M B A   S T A T U T A
Občine Bloke

1. člen
V statutu Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) se

spremeni 24. člen, ki glasi:
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
– odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske za-

deve in urejanje prostora,
– statutarno komisija.
Odbori in komisije štejejo tri do pet članov. Delovno

področje komisij in odborov se določi s poslovnikom občin-
skega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja
novega občinskega sveta dalje.

Nova vas, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

4828. Sprememba poslovnika Občinskega sveta
občine Bloke

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke, na 23. redni
seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S P R E M E M B O  P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Bloke

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Bloke (Uradni

list RS, št. 42/99) se v 56. členu pred zadnjim odstavkom
doda odstavek:

Komisija obravnava vse predloge in pobude v zvezi z
kadrovskimi vprašanji v občini, ter pripravlja predloge odločitev
občinskega sveta s plačami in drugimi prejemki občinskih fun-
kcionarjev. Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje tri
dni pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta,
ter svoje mnenje, stališča in predloge pisno predloži županu
najkasneje en dan pred sejo občinskega sveta.

2. člen
Spremeni se 58. člen, ki glasi:
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
– odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske za-

deve in urejanje prostora,
– statutarna komisija.

3. člen
V 59. členu se na koncu člena doda odstavek:
Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-

čitev, ki se nanašajo na njeno področje. Obravnavo je komi-
sija dolžna opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča
in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred
sejo občinskega sveta.
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4. člen
Črta se 60. člen poslovnika se črta.

5. člen
Spremeni se 61. člen, ki glasi:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in

obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in

predlaga ukrepe občinskemu svetu za razvoj malega gospo-
darstva,

– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj
turizma v občini,

– spremlja program porabe turistične takse in spremlja
njeno izvajanje,

– spremlja in vzpodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, goz-
darstva, lovstva in veterine,

– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje

dela odbora,
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev, ki se nanašajo na njegovo področje. Obravnavo je od-
bor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča
in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred
sejo občinskega sveta.

6. člen
Spremeni se 62. člen, ki glasi:
Odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zade-

ve in urejanje prostora obravnava:
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostor-

skega planiranja občine,
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih

služb ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in
razvoj,

– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z ener-
getskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,

– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, in upravljanje z
javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugi-
mi javnimi površinami,

– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine,
varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hru-
pom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,

– spremlja stanje na stanovanjskem področju, skrbi za
obnavljanje objektov,

– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev, ki se nanašajo na njegovo področje. Obravnavo je od-
bor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča
in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred
sejo občinskega sveta.

7. člen
V 63. členu se na koncu člena doda odstavek:
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev, ki se nanašajo na njegovo področje. Obravnavo je od-
bor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča
in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred
sejo občinskega sveta.

8. člen
Črta se 64. člen.

9. člen
Črta se 65. člen.

10. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituira-
nja novega občinskega sveta dalje.

Nova vas, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

4829. Pravilnik o višini in načinu določanja plač
ozbiroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem Občine Bloke, sejnin članom
delovnih teles občinskega sveta in drugih
organov Občine Bloke ter o povračilih stroškov

Na podlagi 20. člena statuta Občine Bloke ter v skladu
s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02) je Občinski svet
občine Bloke na 23. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač oziroma plačil
za opravljane funkcije funkcionarjem Občine

Bloke, sejnin članom delovnih teles občinskega
sveta in drugih organov Občine Bloke

ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve

plač oziroma plačila za opravljanje funkcije (denarnih pre-
jemkov) in sejnin občinskim funkcionarjem, članov delovnih
teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter
članom nadzornega odbora in volilne komisije in drugi orga-
nov Občine Bloke.

2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-

narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo profesionalno
oziroma do plačila za opravljanje funkcije ali sejnine, če
funkcijo opravljajo neprofesionalno.

Članom nadzornega odbora in volilne komisije ter čla-
nom delovnih teles občinskega sveta (ter drugih organov)
pripadajo sejnine za njihovo delo v skladu s tem pravilnikom.

Občinskim funkcionarjem ne pripada posebni dodatek po
predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada
občinskim funkcionarjem, ki opravlja funkcijo poklicno.

3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani ob-

činskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Pod-
župan lahko poklicno opravlja svojo funkcijo, če se v sogla-
sju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.



Stran 10572 / Št. 96 / 14. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN

4. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Bloke, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski doda-
tek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana (brez županove delovne dobe) iz prvega od-
stavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
40% plače, določene v prejšnjem odstavku tega člena.

V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana,
ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača
župana, določena v 4. členu tega pravilnika, povečana za
dodatek za delovno dobo. Za nepoklicno opravljanje funkci-
je mu za ta čas pripada 50% županove plače.

Podžupanu za udeležbo na sejah občinskega sveta in
delovnih teles ne pripada sejnina.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa.

Letni znesek sejnine, vključno s sejninami za članstvo v
delovnih telesih, ne sme presegati 10% letne plače župana.

Sejnina za svetnike znaša 5,5% županove plače brez
dodatka za delovno dobo.

Plačilo sejnine vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo sejnine se izplačuje na osnovi prisotnosti na seji
občinskega sveta (vsaj 70% časovne prisotnosti) za redne in
izredne seje.

V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača
50% sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnina ne izpla-
čuje. Enako velja tudi za svečano sejo.

6. člen
Osnova za obračun plače, plačila za opravljane funkci-

je oziroma sejnine na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je
kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni
čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti.

III. SEJNINE

7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora, predse-

dniku in članom komisij ali odborov oziroma drugih delovnih
teles, pripada sejnina za udeležbo na sejah organov občine
ali delovnih teles, ki je določena v odstotku od plače župana
brez dodatka za delovno dobo in znaša:

– za predsednika nadzornega odbora 5,5%,
– za člane nadzornega odbora 2,5%,
– za predsednike komisij, odborov in drugega delov-

nega telesa 2,5%;
– za člane komisij, odborov ali drugega delovnega te-

lesa 1,5%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina

se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti na seji. Sejnina
s izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene

seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine. Za kore-
spondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.

8. člen
Nadomestila občinski volilni komisiji se oblikujejo v skla-

du z določili zakona o lokalnih volitvah. Za delo opravljeno v
zvezi z izvedbo lokalnih referendumov se višina plačila dolo-
či v skladu s sklepom občinskega sveta.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stro-
škov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za slu-
žbeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

10. člen
Pravice iz 9. člena tega začasnega sklepa uveljavlja

občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potova-
nje.

Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog pooblaščeni podžu-
pan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

12. člen
Vsi prejemki funkcionarjev se izplačujejo najpozneje do

25. v mesecu za pretekli mesec.

13. člen
Plače in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada sejnina v dvojnem določenem
znesku.
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15. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa
se od konstituiranja občinskega sveta po lokalnih volitvah v
letu 2002.

Nova vas, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

BRASLOVČE

4830. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Braslovče

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji
dne 7. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno

telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Braslovče

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe z območja Občine Braslovče, ki so preko
krajevnih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali
sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja
oziroma pridobitve telefonskega priključka.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov (arhiv bivših KS Braslovče, Gomilsko,
Trnava in Letuš) ali arhivov druge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob
upoštevanju določb 4. člena zakona.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v ro-
kih, ki jih določa zakon.

8. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo

neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje

9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 345/01/02
Braslovče, dne 7. novembra 2002.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

BREZOVICA

4831. Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V 24 Rakitna

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99, 115/00), je Občinski svet občine Br-
ezovica na 29. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E   S P R E M E M B
I N   D O P O L N I T E V   O D L O K A

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 24 Rakitna

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-

skih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 24 Rakitna
(Uradni list RS, št. 11/95 in 73/98) – v nadaljevanju: PUP,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev PUP ter način njihovega sodelovanja oziroma nalo-
ge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave PUP-a
ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev PUP.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in

dopolnitev in PUP
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na:
– spremembo morfololoških območij v planski celoti

VS 24/5-1 Jezero.
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3. člen
Strokovne podlage:

– pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP se
morajo upoštevati že izdelana strokovna gradiva in pridoblje-
ni podatki, ter navodilo o vsebini posebnih strokovnih pod-
lag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 15/85),

– vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih organov
in organizacij v postopku priprave 4. člena tega odloka.

4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov

sodelujejo:
– JP Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije PE Ljubljana,
– JP Vodovod Kanalizacija,
– JKP Brezovica,
– Zavod za naravno in kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP
morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izde-
lovalca podati v zvezi s predvidenemi prostorskimi ureditva-
mi usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec
upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo
v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predlo-
ga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se
šteje, da jih nimajo.

5. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih

aktov in PUP
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokov-

nega gradiva za spremembe in dopolnitve PUP se določi
strokovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov
pa se določi po sprejetju programa priprave na podlagi nepo-
srednega naročila strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNDPP.
Za koordinatorja se določi župan Občine Brezovica.

6. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
zazidalnega načrta

Posebne strokovne podlage 20 dni po podpisu pogodbe
za PUP in osnutek PUP z izdelovalcem.

Stališča do pripomb  15 dni po prejemu pripomb
iz javne razgrnitve.

Predlog PUP  45 dni po sprejetju stališč do
pripomb.

Kompletacija dokumenta  15 dni po sprejetju PUP na
občinskem svetu.

Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek
PUP vsebuje vse sestavine predpisane s programom pripra-
ve, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno
razgrne.

Občinski svet občine Brezovica sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka PUP; sklep o javni razgrnitvi
se objavi v Uradnem glasilu Občine Brezovica.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupno-
sti Rakitna za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrni-
tvi iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu KS Rakitna.

Občani, organizacije in organi, ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutka PUP.

Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Brezo-
vica zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.

Župan Občine Brezovica posreduje predlog sprememb
in dopolnitev PUP s poročilom o pripombah iz javne razgrni-
tve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem
sprememb in dopolnitev PUP z odlokom. Odlok se objavi v
Uradnem listu RS.

7. člen
Sredstva

Sredstva za spremembo in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov in PUP se zagotovijo v proračunu obči-
ne oziroma KS Rakitna.

8. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Št. 42/2002
Brezovica, dne 4. novembra 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

4832. Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 34/99 in 115/00), je Občinski svet občine
Brezovica na 29. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E   S P R E M E M B
I N   D O P O L N I T E V   O D L O K A

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje

Gorice

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-

skih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 10 Brezovica,
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 9/94 in
73/98) – v nadaljevanju: PUP,
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– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev PUP ter način njihovega sodelovanja oziroma nalo-
ge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave PUP ter
sredstva, potrebna za njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev PUP.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in

dopolnitev PUP
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na:
– spremembo prometnih površin – rezervati cest in

varovalnih pasovih v planski celoti VS 10/4 – Komarija,
10/6 Brezovica in 10/7 Brezovica;

– spremembo načinov urejanja in posegov v morfolo-
ški enoti 2A/9 planske celote VS 10/4 Komarija.

3. člen
Strokovne podlage:

– pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP se
morajo upoštevati že izdelana strokovna gradiva in pridoblje-
ni podatki, ter navodilo o vsebini posebnih strokovnih pod-
lag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 15/85). Vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih
organov in organizacij v postopku priprave 4. člena tega
odloka.

4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov

sodelujejo:
– JP Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije PE Ljubljana,
– JP Vodovod Kanalizacija,
– Zavod za naravno in kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in
pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP
morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izde-
lovalca podati v zvezi s predvidenemi prostorskimi ureditva-
mi usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec
upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo
v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predlo-
ga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se
šteje, da jih nimajo.

5. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev PUP
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokov-

nega gradiva za spremembe in dopolnitve PUP določi stro-
kovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se
določi po sprejetju programa priprave na podlagi neposre-
dnega naročila strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNDPP.
Za koordinatorja se določi župan Občine Brezovica.

6. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja
zazidalnega načrta

Posebne strokovne podlage 20 dni po podpisu pogodbe
za PUP in osnutek PUP z izdelovalcem.

Stališča do pripomb  15 dni po prejemu pripomb
iz javne razgrnitve.

Predlog PUP 45 dni po sprejetju stališč do
pripomb.

Kompletacija dokumenta  15 dni po sprejetju PUP na
občinskem svetu.

Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek
PUP vsebuje vse sestavine predpisane s programom pripra-
ve, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno
razgrne.

Občinski svet občine Brezovica sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka PUP; sklep o javni razgrnitvi
se objavi v Uradnem glasilu Občine Brezovica.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupno-
sti Brezovica za 30 dni od dneva objave sklepa o javni
razgrnitvi iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu Občine Brezovica.

Občani, organizacije in organi, ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutka PUP.

Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Brezo-
vica zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.

Župan Občine Brezovica posreduje predlog sprememb
in dopolnitev PUP s poročilom o pripombah iz javne razgrni-
tve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem
sprememb in dopolnitev PUP z odlokom.

Sprememba odloka se objavi v Uradnem listu RS.

7. člen
Sredstva

Sredstva za spremembo in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov in PUP zagotovi investitor.

8. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Št. 43/2002
Brezovica, dne 4. novembra 2002.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

DIVAČA

4833. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list
RS, št. 39/99) in na podlagi 50. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99, 61/99) je
Občinski svet občine Divača na 35. redni seji dne 24. 10.
2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča v Občini Divača za leto 2003 znaša 0,73 SIT.
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2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 35/02
Divača, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

4834. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/95), 30. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 2. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), ter 9. in 16. člena
statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 –
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljublja-
ni na 33. seji dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe

oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(način izvajanja javne službe)

Ta odlok ureja način opravljanja izbirne lokalne gospo-
darske javne službe oskrbe s plinom (v nadaljevanju: javna
služba) in splošne pogoje za dobavo in odjem plina v Občini
Dol pri Ljubljani.

2. člen
(obseg dejavnosti)

Javna služba oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani
obsega distribucijo in dobavo zemeljskega in drugega ener-
getskega plina iz omrežja ter upravljanje distribucijskega
plinovodnega omrežja (po standardni klasifikaciji dejavnosti:
E/40.20 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži).

3. člen
(območje izvajanja)

Javna služba oskrbe s plinom po distribucijskem omre-
žju se izvaja na celotnem območju Občine Dol pri Ljubljani.

4. člen
(izvajalec)

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s plinom v
Občini Dol pri Ljubljani je Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

Izvajalec ima izključno pravico distribucije, upravljanja
in dobave zemeljskega in drugega energetskega plina.

5. člen
(dopolnilne dejavnosti izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe mora poleg dejavnosti iz 2. člena
opravljati tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresni-
čevanju osnovne dejavnosti. Te dejavnosti so predvsem:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom
v Občini Dol pri Ljubljani (K/73.10 raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije);

– gradnja omrežja in naprav (F/45.21 Splošna grad-
bena dela);

– vodenje katastra plinovodnega omrežja in naprav
(K/74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje na
področju energetike (tudi geodetska dejavnost));

– izdajanje soglasij in pogojev v skladu z veljavno zako-
nodajo na področju urejanja naselij in drugih posegov v
prostor;

– organizacija vzdrževanja, zamenjav in umerjanja pli-
nomerov (K/74.30 Tehnični preizkusi in analize (umerjanje
plinomerov));

– oskrba objektov iz skupnih energetskih virov po to-
plotnem omrežju (E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo);

6. člen
(distribucijsko in prenosno plinovodno omrežje)

Distribucijsko plinovodno omrežje na območju Občine
Dol pri Ljubljani je plinovodno omrežje, katerega delovni tlak
je manjši ali enak 16 barov in služi za transport zemeljskega
plina do odjemalcev.

Prenosno plinovodno omrežje na območju Občine Dol
pri Ljubljani je plinovodno omrežje s priključnimi plinovodi,
katerih delovni tlak je večji od 16 barov vključno z regulator-
skimi postajami na tem omrežju in služi za transport plina do
distribucijskega plinovodnega omrežja ali odjemalcev pri-
ključenih neposredno na prenosno omrežje.

7. člen
(izključna pravica gradnje in brezplačna uporaba javnih

površin)
Z uveljavitvijo tega odloka pridobi izvajalec javne službe

izključno pravico gradnje distribucijskega plinovodnega
omrežja, objektov in naprav na področju Občine Dol pri
Ljubljani.

Izvajalec javne službe ima pravico brezplačne površin-
ske in podzemne uporabe zemljiških površin, ki so v lasti
Občine Dol pri Ljubljani, za izgradnjo in vzdrževanje plinovo-
dnega omrežja in naprav.

Izvajalec javne službe mora po končanih delih na upo-
rabljenih javnih površinah vzpostaviti prvotno stanje.

8. člen
(obremenitve in dostop do plinovodnega omrežja)
Plinovodno omrežje in naprave na območju Občine Dol

pri Ljubljani ni mogoče brez soglasja občine obremeniti s
hipoteko ali jih dati v zastavo. Prav tako na njih ni mogoče
pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali okupa-
cijo.

Služnost in druge stvarne pravice je mogoče ustanoviti
na nepremičninah, ki sestavljajo plinovodno omrežje in na-
prave le s soglasjem občine, če to ne nasprotuje njihovemu
namenu v okviru izvajanja javne službe.

Plinovodno omrežje in naprave na območju Občine Dol
pri Ljubljani ni mogoče poseči z izvršbo. Za zagotovitev
nemotenega obratovanja in vzdrževanja mora lastnik nepre-
mičnine, preko katere je nujno potreben dostop do plinovo-
dnega omrežja in naprav, proti pravični odškodnini dovoliti
dostop do plinovodnega omrežja in naprav.
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9. člen
(izvajanje javne službe ob nastopu višje sile)

Izvajalec javne službe mora v okviru objektivnih možno-
sti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile.

10. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

Občina Dol pri Ljubljani ima pravico izvajati nadzor nad
opravljanjem javne službe.

Izvajalec javne službe mora pooblaščeni osebi občine
omogočiti:

– nadzor nad stanjem objektov in naprav plinovodnega
sistema na območju občine,

– nadzor nad kakovostjo dobavljenega plina.
Nadzor nad izvajanjem je lahko napovedan ali nenapo-

vedan.

11. člen
(lastništvo obstoječega in novega omrežja)

Objekti, omrežje in naprave plinskega sistema, ki se
nahajajo na območju Občine Dol pri Ljubljani in so v lasti
(osnovna sredstva) Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, se statusno ne spreminjajo.

Za gradnjo novih plinovodnih objektov, naprav in omre-
žij na območju občine, ki bodo omogočala normalno in
redno oskrbo odjemalcev, zagotovi izvajalec javne službe
vas potrebna finančna sredstva in je tudi njihov lastnik.

12. člen
(upravljanje z napravami)

Izvajalec javne službe mora upravljati z vsemi objekti,
omrežjem in napravami sistema oskrbe s plinom v Občini
Dol pri Ljubljani po načelu dobrega gospodarja.

13. člen
(pogoji za izvajanje dejavnosti)

Izvajalec javne službe oskrbe s plinom v Občini Dol pri
Ljubljani mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– imeti licenco za: distribucijo in dobavo zemeljskega
in drugega energetskega plina ter upravljanje distribucijske-
ga plinovodnega omrežja;

– imeti licenco za distribucijo in dobavo toplote za da-
ljinsko ogrevanje;

– da je v skladu z 19. členom energetskega zakona
upravičen odjemalec zemeljskega plina;

– da je registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za
opravljanje dejavnosti navedene v 2. in 5. členu tega odlo-
ka;

– da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje strokovno
tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj,
načrtovanje in pospeševanje in gradnjo oskrbe s plinom
(kadri);

14. člen
(izdaja soglasij in javna pooblastila)

Izvajalec ima pri opravljanju gospodarske službe na-
slednja javna pooblastila:

– izdajanje strokovnih mnenj k vsem predvidenim po-
segom v prostor;

– izdajanje predhodnih pogojev in soglasij k posegom
v prostor, k prostorskemu planu in občinskemu načrtu;

– izdajanje soglasij k lokacijskim dokumentacijam, so-
glasij k izdaji gradbenih dovoljen, soglasij k priglasitvam del
in soglasij k izdaji uporabnih dovoljenj;

– izdajanje soglasij k priključitvi na plinovodni sistem.
Izvajalec mora pri izdajanju pogojev in soglasij izhajati iz

temeljnih usmeritev Resolucije o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo.

15. člen
(prostorski plani občine)

Pri izdelavi prostorskih izvedbenih planov in občinskega
načrta mora izdelovalec, kjer je to mogoče, obvezno predvi-
deti oskrbo objektov s toploto za ogrevanje in za tehnološke
potrebe iz sistema oskrbe s plinom v skladu z izdanimi pred-
hodnimi pogoji in soglasji izvajalca javne službe.

II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO
DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

16. člen
(pogoji priključevanja in soglasja)

Odjemalec se priključi na plinovodno omrežje na način
in pod pogoji določenim s tem odlokom in s pravilnikom o
pogojih in tarifnim sistemom za dobavo in odjem plina, ki jih
bo sprejel izvajalec javne službe. V pravilniku o pogojih za
dobavo in odjem plina bodo določeni podrobnejši pogoji
dobave in odjema plina.

17. člen
(izdaja soglasja za priključitev)

Izvajalec javne službe je dolžan na podlagi pisnega
zahtevka izdati odjemalcu soglasje za priključitev stavbe na
plinovodno omrežje v 30 dneh.

Izvajalec lahko zavrne izdajo soglasja in izda zavrnilno
odločbo le v primeru, če je predvidena gradnja v nasprotju s
tehničnimi predpisi, če priključek zaradi tehničnih ali drugih
vzrokov ni mogoče izvesti, če bi zaradi priključitve prišlo do
večje motnje v oskrbi, ali če bi zaradi priključitve nastali
izvajalcu nesorazmerno visoki stroški. O pritožbi zoper odloč-
bo odloči župan Občine Dol pri Ljubljani.

Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finan-
čne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora izpol-
niti odjemalec za priključitev stavbe na plinovodno omrežje.
Postopek priključevanja objektov na sistem oskrbe s plinom
se vodi skladno s pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem
plina iz plinovodnega omrežja.

18. člen
(samovoljna priključitev)

Samovoljna priključitev posameznega objekta (stavbe)
ali dela objekta (stavbe) ter kasnejši odjem plina brez sogla-
sja ali na način, ki ni v skladu s tem odlokom in izdanim
predhodnim ali dokončnim soglasjem se šteje za neupravi-
čeni odjem.

19. člen
(plinski priključki)

Stroške izgradnje in vzdrževanja plinskega priključka
nosi odjemalec, medtem ko strokovni nadzor nad gradnjo
lahko opravi le izvajalec javne službe.

Neposredno priključitev plinovodnega priključka na pli-
novodno omrežje lahko opravi le izvajalec javne službe.

20. člen
(stroški pregledov plinskih priključkov)

Stroški rednih in izrednih pregledov plinskih priključkov
po priključitvi stavbe na plinovodno omrežje bremenijo izva-
jalca javne službe.
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21. člen
(priključitve – I.)

Na območju Občine Dol pri Ljubljani je priključitev ob-
jektov na distribucijsko plinovodno omrežje predvidena pro-
storskimi izvedbenimi akti ali s programom sanacije ekolo-
škega stanja okolja, ki jih sprejme občinski svet.

22. člen
(priključitve – II.)

Za vse nove objekte in obstoječe, ki se jih dograjuje,
nadgrajuje ali kako drugače prenavlja, tako da se njihova
skupna uporabna površina poveča za več kot 20% ali se v
njih spreminja sistem ogrevanja (vpeljava centralne kurjave,
zamenjava kotlov, zamenjava gorilnikov na kotlih in podo-
bno) je obvezna priključitev na plinovodni sistem, kjer je to
možno.

Rok priključitve stavbe je ob dograditvi (izdanem upora-
bnem dovoljenju) oziroma začetku uporabe prenovljene stav-
be ali novega sistema ogrevanja oziroma tehnološkega
postrojenja.

23. člen
(sprememba sistema ogrevanja)

Odjemalci, ki se že oskrbujejo z energijo iz sistema
oskrbe s plinom izvajalca, lahko spremenijo sistem oskrbe
le v naslednjih primerih:

– če preidejo na uporabo obnovljivih virov energije, ki
ne onesnažujejo okolja,

– če pridobijo pozitivno soglasje Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, ki ga izda v primerih, ko
obstoječi oskrbovalni sistemi ne morejo zagotoviti potrebne
energije.

24. člen
(navodila za varno ravnaje s plinom)

Ob priključitvi stavbe na plinovodni sistem mora izvaja-
lec javne službe vročiti odjemalcu pisna navodila glede var-
nega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina. Odjemalec
mora poskrbeti za seznanitev vseh neposrednih uporabni-
kov plina v stavbi s temi navodili.

III. DOBAVA PLINA

25. člen
(odjemalec)

Odjemalec je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki
ima z izvajalcem javne službe sklenjeno pisno pogodbo o
dobavi plina.

Če pogodba ni sklenjena v pisni obliki, je odjemalec
lastnik objekta ali dela objekta priključenega na plinovodno
omrežje in oskrbovanega s plinom.

26. člen
(dolžnost izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe (distributer) je dolžan dobavljati
plin odjemalcem nepretrgano, razen v primerih višje sile in
drugih objektivnih razlogih. Plin bo imel tehnične karakteri-
stike in kalorično vrednost, ki jo bo lahko pri svojih dobavah
zagotavljal transporter plina. Izvajalec javne službe je dolžan
odjemalcem zagotoviti potreben delovni tlak plina na mestu
odcepa za priključek od distribucijskega omrežja.

Izvajalec javne službe (distributer) mora dobavljati plin
tudi v primeru, če ima zaradi cene plina, določene z ukre-
pom državnega organa ali občine pri oskrbi s plinom izgubo.

V primeru iz drugega odstavka ima izvajalec javne služ-
be pravico zahtevati povračilo izgube od občine, če je ukrep
izdal njen organ.

27. člen
(spremembe pri odjemalcu)

Odjemalec plina je dolžan sporočati izvajalcu javne
službe vse spremembe svojega statusa, naslova, spremem-
bo namena in velikosti odjema ali spremembo lastništva s
plinom oskrbovanih objektov najkasneje v osmih dneh po
nastali spremembi pisno s predložitvijo ustreznih dokumen-
tov. Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s spremembami nosi
odjemalec.

28. člen
(ustavitev dobave plina)

Izvajalec javne službe lahko ustavi oziroma začasno
ustavi odjemalcu dobavo plina po predhodnem pisnem ob-
vestilu oziroma brez predhodnega pisnega obvestila, le v
primerih in na način, določen v energetskem zakonu, tem
odloku ter v pravilniku o pogojih in tarifnem sistemu za
dobavo in odjem plina.

29. člen
(pregled odjemalčevih plinskih napeljav)

Izvajalec javne službe ima pravico redno pregledovati
plinsko napeljavo v objektu, izvajati preizkus brezhibnosti
plinske napeljave na stroške odjemalca. Izredni pregled lah-
ko izvede ob upravičenem sumu izhajanja plina.

30. člen
Redne preglede in zamenjavo dotrajanih plinomerov

opravlja v skladu z veljavnimi predpisi izvajalec javne službe.

31. člen
(okvare na plinskih napeljavah)

Odjemalec plina je dolžan nemudoma javiti izvajalcu
javne službe vsako zaznano okvaro na plinovodnem omrežju
ali na plinski napeljavi v objektu ter izvesti potrebne nujne
ukrepe v skladu s prejetimi navodili distributerja za ukrepa-
nje v takih primerih.

32. člen
(dežurna služba)

Izvajalec javne službe je dolžan organizirati lastno
24-urno dežurno službo, tako da usposobljeni delavci izva-
jalca pridejo k odjemalcu, ki je sporočil izhajanje plina najka-
sneje v 60 minutah po obvestilu.

Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v pri-
meru, da sporoči izhajanje ali okvaro na distribucijskem
omrežju tretja oseba.

33. člen
(kataster plinovodnega omrežja)

Izvajalec je dolžan voditi in vzdrževati kataster plinovo-
dnega omrežja in naprav in hraniti dokumentacijo o priključi-
tvah odjemalcev na omrežja.

34. člen
(pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina)

Podrobnejša ravnanja in ukrepanja pri dobavi in odje-
mu plina se določijo s pravilnikom o pogojih za dobavo in
odjem plina iz omrežja Javnega podjetja Energetika, d.o.o.,
Ljubljana.
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IV. CENA PLINA

35. člen
(tarifni sistem)

Višino tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za
različne kategorije odjemalcev, izhodiščno povprečno ceno
plina ter način obračunavanja in plačevanja plina določa
tarifni sistem za dobavo in odjem plina iz omrežja Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, ki ga sprej-
me izvajalec javne službe v soglasju s pristojnim organom
Občine Dol pri Ljubljani. Tarifni sistem se objavi v Uradnem
listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

36. člen
(cene plina in spremembe)

Povprečna cena plina vsebuje nabavno ceno plina –
ekološko takso, stroške upravljanja in vzdrževanja, premo-
ženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, amortizaci-
jo, dobiček, stroški, ki jih povzroči država ali lokalna skup-
nost ter druge stroške v zvezi z oskrbo odjemalcev s plinom.

Metodologijo spreminjanja povprečne cene plina se
podrobno določi v metodologiji spreminjanja povprečne ce-
ne plina, ki jo sprejme izvajalec javne službe v soglasju s
pristojnim organom občine.

Cene plina se spreminjajo v skladu z metodologijo za
spremembo cen plina in tarifnim sistemom.

37. člen
(višina tarifnih postavk – cena plina)

Izvajalec mora prodajati plin odjemalcem v Občini Dol
pri Ljubljani po tarifnih postavkah (cenah).

Višina tarifnih postavk plina (prodajne cene plina) za različ-
ne kategorije odjemalcev ter način obračunavanja in plačevanja
plina, določa tarifni sistem za dobavo in odjem plina.

38. člen
(plačilo drugih storitev)

Storitve, ki jih izvajalec javne službe opravlja kot dopol-
nilno dejavnost, se obračunavajo po ceniku izvajalca javne
službe.

V. KAZENSKE DOLOČBE

39. člen
(prekrški)

Pravna oseba, ki odjema plin iz plinovodnega sistema v
nasprotju z določbami tega odloka, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo do 300.000 SIT.

Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 100.000 SIT.

Odgovorna oseba pravne, se kaznuje za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena z denarno kaznijo do 100.000 SIT.

VI. KONČNA DOLOČBA

40. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem določb odloka opravljajo pristoj-
ne inšpekcijske službe.

41. člen
(uskladitev aktov izvajalca javne službe)

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana
mora uskladiti svoje akte s tem odlokom v 6 mesecih od
dneva uveljavitve tega odloka.

42. člen
Izvajalec javne službe mora v roku 3 mesecev od dneva

uveljavitve tega odloka izdelati in poslati v soglasje pristojne-
mu organu Občine Dol pri Ljubljani:

– pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina;
– tarifni sistem za dobavo in odjem plina;
– metodologijo spreminjanja povprečne cene plina;
Izvajalec javne službe mora v roku 6 mesecev od uve-

ljavitve tega odloka izdelati program opremljanja naselij s
plinom za vsa naselja na območju občine.

43. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 35204-1/02
Dol pri Ljubljani, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

GORIŠNICA

4835. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Gorišnica

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 29. redni seji
dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju

Občine Gorišnica

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave sez-
nama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh
deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta
1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

3. člen
Komisija, ki jo imenuje župan, skupaj s predstavniki

vaških odborov pripravi seznam upravičencev do vračila vla-
ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo bivše krajevne
skupnosti in fizične osebe.

4. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen
način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
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5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona.

6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v teleko-

munikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca.
Upravičencem bo vrnjen sorazmerni delež od zneska, ki ga bo
Občina Gorišnica prejela iz sklada za vračanje vlaganj v javno
infrastrukturo in se za posameznega upravičenca ugotavlja na
podlagi podatkov iz sklenjene pogodbe oziroma drugih dokazil.

7. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo

neposredno določbe zakona.

8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 002-03-102/2002
Gorišnica, dne 29. oktobra 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

4836. Sklep o začasnem financiranju potreb
proračuna Občine Gorišnica za leto 2003

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS št. 79/99) in na podlagi 30. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS št. 34/99) je župan Obči-
ne Gorišnica sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb proračuna

Občine Gorišnica za leto 2003

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Gorišnica za

leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe
porabnikov sredstev začasno financirajo po tem sklepu, ven-
dar najdlje do 31. 3. 2003

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju za leto 2002.

V okviru začasnega financiranje se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Št. 002-03-104/2002
Gorišnica, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

4837. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica (Uradni list RS,
št. 101/00, 116/00 in 101/01) in 16. člena statuta Obči-
ne Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Gorišnica na 29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Gorišnica za leto 2003
znaša 0,83 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 002-03-103/2002
Gorišnica, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

GROSUPLJE

4838. Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega
časopisa Grosupeljski odmevi

Na podlagi 4. člena zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje
na 42. seji dne 30. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa

Grosupeljski odmevi

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje lokalne-

ga časopisa Občine Grosuplje kot informativnega časopisa
občine.

2. člen
Ime lokalnega časopisa je Grosupeljski odmevi.

3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Grosuplje –

občinski svet, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.

4. člen
Lokalni časopis praviloma izhaja enkrat mesečno, lah-

ko pa izide dvojna številka ali tudi izredna številka.
Lokalni časopis izhaja v slovenskem jeziku in v 5255

izvodih, je brezplačen in je namenjen občanom, društvom
Občine Grosuplje in organizacijam, ki so povezane z delova-
njem lokalne skupnosti.

Za razširjanje programske vsebine lokalnega časopisa
se lahko glede na tehnične in finančne zmožnosti uporabi
tudi internetno omrežje.
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5. člen
Naslov uredništva lokalnega časopisa je Občina Gro-

suplje, Grosupeljski odmevi, Taborska cesta 2, Grosuplje.

6. člen
Lokalni časopis Grosupeljski odmevi temelji na pro-

gramski zasnovi, katera obsega:
– naslovnico s predpisano vsebino,
– uvodno besedilo urednika,
– prispevke občinske uprave (obvestila, razpisi…),
– prispevke župana,
– prispevke o delu občinskega sveta in delovnih tele-

sih občinskega sveta,
– prispevke političnih strank,
– prispevke zainteresirane javnosti (zavodi, društva, ob-

čani…) o vseh področjih življenja in dela v občini (problema-
tika posameznih področij…),

– koristne informacije in nasvete za občane,
– reklamna in propagandna sporočila,
– komentarje, reportaže, pobude, mnenja, odmeve,
– literarne prispevke,
– zahvale in osmrtnice,
– pisma bralcev,
– slikovno gradivo.
Vsebinsko in uredniško politiko, ki obsega obveščanje

javnosti o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kul-
turnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini, pa določi
odgovorni urednik.

7. člen
Izdajatelj lokalnega časopisa oziroma v njegovem ime-

nu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
mora objaviti javni poziv za odgovornega urednika najmanj
60 dni pred iztekom mandata odgovornega urednika. Kan-
didati za odgovornega urednika so dolžni k prijavi na javni
poziv priložiti osnovno vsebinsko in uredniško zasnovo v
skladu s sprejeto programsko zasnovo lokalnega časopisa.

8. člen
Lokalni časopis ima odgovornega urednika, ki ga na

predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja imenuje in razreši občinski svet.

Hkrati z imenovanjem odgovornega urednika občinski
svet sprejme tudi njegovo vsebinsko in uredniško zasnovo.

Po imenovanju odgovornega urednika, le-ta predlaga
šestčlanski uredniški odbor, ki ga imenuje in razreši občin-
ski svet.

Mandat odgovornega urednika in uredniškega odbora
traja štiri leta.

V primeru odstopa ali odpoklica odgovornega urednika
preneha mandat tudi uredniškemu odboru.

Medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in odgo-
vornega urednika se uredijo s pogodbo.

9. člen
Uredništvo lokalnega časopisa sestavljata odgovorni

urednik in uredniški odbor.
Odgovorni urednik vodi delo uredništva in je odgovo-

ren za izvajanje sprejete programske, vsebinske in uredni-
ške zasnove.

Odgovorni urednik:
– koordinira pripravo in vsebino lokalnega časopisa,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke časopisa,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, or-

ganizacij in društev v občini, da v časopisu ob enakih mož-
nostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča,

– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon
ne določa drugače,

– odgovarja za kvaliteto priprave gradiva za tisk,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s program-

sko in vsebinsko zasnovo ter uredniško politiko in načeli
novinarske etike ob upoštevanju določil zakona o medijih.

10. člen
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega

prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev
obvestiti avtorja prispevka, razen če:

– avtor prispevka ni znan,
– če tako odloči uredniški odbor.

11. člen
Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete programske,

vsebinske in uredniške zasnove odgovoren občinskemu sve-
tu, ki mu redno najmanj enkrat letno poroča o svojem delu.

Občinski svet najmanj enkrat letno obravnava poročilo
odgovornega urednika.

Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika pred
iztekom mandata, če s svojim delom deluje proti programski
in vsebinski zasnovi lokalnega časopisa ter v nasprotju z
veljavno zakonodajo.

12. člen
Uredniški odbor Grosupeljskih odmevov je posvetoval-

ni organ odgovornega urednika in ga sestavlja šest članov.

13. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo

pobudo, obvezno pa pred izdajo posamezne številke časo-
pisa.

Seje uredništva so javne.

14. člen
Uredništvo je v okviru sprejete programske in vsebin-

ske zasnove ter kodeksa novinarske etike pri svojem delu
avtonomno in neodvisno ter je dolžno delovati v skladu z
veljavnimi predpisi.

15. člen
Občinski svet zagotavlja materialne in druge pogoje s

sredstvi občinskega proračuna za redno izdajanje lokalnega
časopisa na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga predlo-
ži odgovorni urednik.

Sredstva za izdajanje časopisa se zagotavljajo tudi s
prihodki od propagandnih in drugih sporočil.

16. člen
Lokalni časopis sme izhajati samo v okviru zagotovlje-

nih finančnih sredstev.

17. člen
Iz sredstev za izdajanje časopisa so financirani:
– stroški priprave in tiska časopisa,
– stroški dostave časopisa,
– avtorski honorarji, ki so opredeljeni s posebnim pra-

vilnikom,
– nadomestila za delo odgovornega urednika in ure-

dniškega odbora,
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravlja-

njem, urejanjem in izdajanjem časopisa.

18. člen
Finančno poslovanje časopisa opravlja Urad za gospo-

darstvo, družbene dejavnosti in finance občine Grosuplje.
Nadzor nad finančnim poslovanjem pa opravljata Urad za
gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance in Nadzorni
odbor občine Grosuplje.
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19. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora

lokalni časopis del prostora brezplačno nameniti predstavitvi
kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno
tudi ob razpisu volitev v Državni zbor in Državni svet, vendar
vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na
lokalne razmere in politiko.

O obsegu časopisnega prostora pred posameznimi
volitvami odloči občinski svet na predlog odgovornega ure-
dnika.

Ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampa-
nji.

20. člen
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni:
– ime časopisa,
– ime in sedež izdajatelja časopisa,
– kraj in datum izdaje časopisa,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika.

21. člen
Izdajatelj časopisa je dolžan pred pričetkom izdajanja

prijaviti časopis pristojnemu organu v razvid medijev, prav
tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o spremembah.

22. člen
Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Gro-

supeljski odmevi se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.

Z veljavnostjo tega odloka, preneha veljati sklep o usta-
novitvi lokalnega časopisa, št. 006-1/95, z dne 29. 3.
1995.

Št. 006-1/95-1
Grosuplje, dne 30. oktobra 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

4839. Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Grosuplje

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99
in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje je na 42. redni
seji dne 30. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko

omrežje na območju Občine Grosuplje

1. člen
Ta odlok za območje Občine Grosuplje:
– določa upravičence do vračila vlaganj v javno teleko-

munikacijsko omrežje,
– način sestave seznama upravičencev za vračilo vla-

ganj,
– način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter
– pogoje in roke vračanja teh deležev.

2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične

in pravne osebe z območja Občine Grosuplje, ki so s krajev-
nimi skupnostmi od leta 1974 do 1. 1. 1995 združevali
sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja
oziroma pridobitve telefonskega priključka.

3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v

javno telekomunikacijsko omrežje župan imenuje v roku ene-
ga meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.

4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vla-

ganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi evidenc
in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevne
skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.

5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot de-

janski končni upravičenci, se objavi na krajevno običajen
način in v rokih, ki jih določa zakon o vračanju v javno
telekomunikacijsko omrežje.

Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o
upravičencih:

1. identifikacija upravičenca: ime in priimek oziroma
naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma
naziv sedeža pravne osebe in njegova davčna številka,

2. številka pogodbe, datum pogodbe, pogodbena viši-
na zneska,

3. ugotovljen delež vračila,
4. račun upravičenca, kamor se vrne ugotovljena viši-

na vlaganj.

6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se

ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ob upoš-
tevanju določb 4. člena zakona o vračanju v javno telekomu-
nikacijsko omrežje.

7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-

komunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičen-
ca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v
deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih,
ki jih določa zakon o vračanju v javno telekomunikacijsko
omrežje.

8. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje, se uporabljajo

neposredno določbe zakona o vračanju v javno telekomuni-
kacijsko omrežje.

9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 34500–0001/2002
Grosuplje, dne 30. oktobra 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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4840. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih študentov v
Občini Grosuplje

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na
42. redni seji dne 30. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o štipendiranju nadarjenih študentov

v Občini Grosuplje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje

štipendij za nadarjene študente v Občini Grosuplje, višino
štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti šti-
pendista in štipenditorja.

2. člen
Občina Grosuplje dodeljuje štipendije za nadarjene štu-

dente kot pomoč pri njihovemu rednemu šolanju. Sredstva
za štipendije se zagotavljajo v proračunu občine.

II. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

3. člen
Pravico do štipendije za nadarjene študente Občine

Grosuplje lahko uveljavijo študenti dodiplomskega študija,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo status rednega študenta,
– dosegajo v preteklem študijskem letu povprečno oce-

no vseh opravljenih izpitov najmanj 8, oziroma (za študente
prvih letnikov) so izdelali 4. letnik z odličnim ali pravdobrim
uspehom in dosegli na maturi najmanj 23 točk,

– so vsestransko dejavni, se odlikujejo z ustvarjalnos-
tjo, ter dosegajo vidne rezultate na izven šolskih področjih,
kot so izobraževanje, kultura, šport, umetnost itd.,

– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Občini Grosuplje najmanj

eno leto,
– ob vpisu v prvi letnik visokošolskega in univerzitetne-

ga izobraževanja niso bili starejši od 26 let,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila

za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge šti-
pendije v RS.

Študenti, ki študirajo v tujini, morajo dosegati ocene, ki
so primerljive z zahtevanimi ocenami v RS.

4. člen
V primeru, da je upravičencev več kot je razpoložljivih

sredstev za te namene v občinskem proračunu, se pri dode-
litvi štipendije upošteva višja povprečna ocena kandidata v
preteklem študijskem letu, oziroma boljši uspeh na maturi in
boljši dosežki na izven šolskih dejavnostih.

5. člen
Višina štipendije se za študente drugega in višjih letni-

kov določi na podlagi dosežene povprečne ocene štipendi-
sta v preteklem študijskem letu na naslednji način:

Uspeh Število točk za določitev štipendije

8,0–8,5    1445
8,6–9,0    1680
9,1–9,5    1881
9,6–10,0    1990

Višina štipendije se za študente prvih letnikov določi na
podlagi doseženega uspeha na maturi na naslednji način:

Uspeh Število točk za določitev štipendije

23–25    1445
26–28    1680
29–31    1881
32–34    1990

Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na
izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura,
umetnost, šport, itd., na naslednji način:

Priznanja
– 1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posa-

mično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem
tekmovanju do 400 točk,

– 2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posa-
mično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem
tekmovanju do 300 točk,

– 3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali po-
samično), doseženo na regijskem, državnem ali mednaro-
dnem tekmovanju do 200 točk,

– nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki do 100
točk.

Točke za nagrade, priznanja in druge javne dosežke iz
četrte alinee določi komisija za štipendiranje.

Višina točke je 20 SIT in se avtomatično usklajuje z
rastjo zajamčene plače v RS. Ne glede na doseženo število
točk pa višina štipendije ne sme presegati neto zajamčene
plače v RS.

III. IZVAJANJE ŠTIPENDIRANJA

6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi

javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega prora-
čuna za tekoče leto in najkasneje 30 dni pred začetkom
novega študijskega leta.

Štipendije se podeljuje od začetka študijskega leta,
začetega v tekočem letu.

Javni razpis za dodelitev štipendij izvaja občinska upra-
va v soglasju s komisijo za štipendiranje in v skladu z določili
tega pravilnika.

Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija ima
tri člane in predsednika.

7. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati po-

goje za dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in
rokovnik za vložitev prijave na javni razpis.

8. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– dokazilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
– dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oce-

ni predhodnega študijskega leta, oziroma dokazila o uspehu
v 4. letniku in na maturi,

– dokazila o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priz-
nanjih,

– izpolnjen obrazec za pridobitev štipendije z lastno-
ročno podpisano izjavo, da je kandidat(ka) državljan(ka) RS
in ima najmanj eno leto stalno bivališče v Občini Grosuplje,

– podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge
štipendije.
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9. člen
Kandidati za dodelitev štipendij za nadarjene študente

dokazujejo nadarjenost tudi s potrdili o izjemnih dosežkih s
tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, s potrdilom o sode-
lovanju na znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali
koncertih, z dokazili o priznanjih ali nagradah, pridobljenih
na državnih ali mednarodnih tekmovanjih.

10. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v razpi-

sanem roku prispele prijave. Na podlagi zbrane dokumenta-
cije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil, komisija pripravi
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Grosuplje.

11. člen
O podelitvi štipendij Občine Grosuplje odloča na pre-

dlog komisije za štipendiranje župan Občine Grosuplje.
Občinska uprava mora o izbiri obvestiti kandidate v

roku 15 dni po opravljeni izbiri. Prijavljeni kandidati imajo v
osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti ugovor žu-
panu Občine Grosuplje. Odločitev župana je dokončna.

12. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Grosu-

plje kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredi-
jo s pisno pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega
pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan ter
štipendist.

Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipen-
dije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega
programa v skladu s statutom izobraževalnega zavoda, opre-
delitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.

13. člen
Štipendije Občine Grosuplje se izplačujejo vseh dva-

najst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letni-
ku izobraževanja, ko se štipendiranje zaključi v zadnjem
mesecu rednega absolventskega staža.

Štipendija se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA
IN ŠTIPENDITORJA

14. člen
Štipendist je dolžan ob začetku vsakega študijskega

leta predložiti štipenditorju:
– potrdilo o vpisu v višji letnik,
– potrdilo o opravljenih izpitih in njihovi oceni,
– dokazila o izven šolskih dejavnostih, morebitnih na-

gradah, priznanjih ali drugih dosežkih v preteklem študij-
skem letu.

Po zaključku izobraževanja je štipendist dolžan predlo-
žiti potrdilo o diplomi.

15. člen
Štipendistu, ki v preteklem študijskem letu ni dosegel

povprečne ocene 8 in ni predložil dokazil o izven šolskih
dejavnostih, nagradah, priznanjih ali drugih dosežkih, pravi-
ca do štipendije v tekočem študijskem letu miruje.

Štipendist, kateremu je pravica do štipendije mirovala,
lahko ponovno uveljavi štipendijo, ko doseže zahtevani us-
peh. Štipendija lahko v času izobraževanja miruje le enkrat.

16. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti

prejete zneske štipendije, skupaj z obrestmi po veljavni obre-
stni meri za dolgoročne kredite, če:

– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke.
O načinu in rokih vrnitve štipendije se s štipendistom

sklene poravnava, če štipendist na to ne pristane, se dolžni
znesek izterja po sodni poti.

17. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v

roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni
pogoji, težja bolezen ali invalidnost) se na njegovo prošnjo
lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V Izjemnih
primerih se lahko tudi odloži vračilo štipendije ali omogoči
obročno vračanje štipendije.

O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu
vračila štipendije odloči župan na predlog komisije za šti-
pendiranje.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občin-

skem svetu občine Grosuplje in se objavi v Uradnem listu
RS.

Št. 1503-1/2002
Grosuplje, dne 30. oktobra 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

4841. Sklep o imenovanju nadomestnega člana
občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št.72/93, 7/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na
42. seji dne 30. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o imenovanju nadomestnega člana občinske

volilne komisije

1. člen
Ugotovi se, da je namestniku člana občinske volilne

komisije, Dejanu Vugi, Adamičeva cesta 3a, Grosuplje, na
podlagi zakona prenehal mandat namestnika člana Občin-
ske volilne komisije občine Grosuplje.

2. člen
Za nadomestnega člana se kot namestnik člana občin-

ske volilne komisije imenuje Barbara Godec, roj. 4. 11.
1979, Brinje, Cesta I/51, Grosuplje.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem

svetu in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 00607-1/02
Grosuplje, dne 30. oktobra 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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JESENICE

4842. Odlok o ureditvenem načrtu Črna vas

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij 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, 44/97, 9/01 in 13/02) ter 10. člena statu-
ta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski
svet občine Jesenice na 43. seji dne 26. 9. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Črna Vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoroč-

nega plana Občine Jesenice za obdobje 1986-2000 (Ura-
dni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90,
30/96, 46/97, 51/98 in 41/99), sprejme ureditveni načrt
Črna vas na Blejski Dobravi, ki ga je izdelal Atelje Prizma,
d.o.o., Jesenice pod št. 352-12/00, ki obravnava območje
opuščenih zemljišč Železarne Jesenice na Blejski Dobravi,
ki je na zahodu omejeno s traso železniške proge Jesenice
– Nova Gorica oziroma progovnim sistemom postaje Vintgar
na vzhodu in na jugu meji na občinsko cesto do naselja Na
Saplah oziroma na območje veljavnega UN za melioracijo
Blejska Dobrava. Na severu pa meji z ureditvenim obmo-
čjem J4/S3, to je s stanovanjskim naseljem Na Saplah.

Ureditveni načrt obravnava območje, ki je v dolgoroč-
nem planu določeno kot ureditveno območje J4/P1 in je
namenjeno proizvodnji, obrti in skladiščenju ter v manjšem
delu tudi terciarnim in kvartarnim dejavnostim.

2. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena obsega: besedilo tega odlo-

ka, tekstualni del in grafični del, ter soglasja.
Tekstualni del obsega:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični del obsega:
1. Izrez iz dolgoročnega družbenega plana občine Je-

senice 1986–2000 M 1:5000
1.1. Izrez iz srednjeročnega družbenega plana občine

Jesenice 1986–1990 M 1:15000,
1.2. Izrez iz prostorskih ureditvenih pogojev M 1:5000
2. Kopijo katastrskega načrta M 1:1000,
3. Geodetski načrt obstoječega stanja z vrisano mejo

območja M 1:500,
4. Novo ureditev:
4.1. Ureditveno zazidalna situacija - namenska raba

površin M 1:500,
4.2. Načrt gradbenih parcel in načrt zakoličbe

M 1:500,
5. Zbirno karto komunalnih naprav in omejitev v prosto-

ru M 1:500,
6. Idejne rešitve komunalnih naprav in prometnih omre-

žij.

II. LEGA V PROSTORU – OPIS POTEKA MEJE OBMOČJA

3. člen
Območje ureditvenega načrta obravnava območje opu-

ščenih zemljišč Železarne Jesenice na Blejski Dobravi, ki je

na zahodu omejeno s traso železniške proge Jesenice–
Nova Gorica oziroma progovnim sistemom železniške po-
staje Vintgar, na vzhodu in na jugu meji na občinsko cesto
do naselja Na Saplah oziroma na območje veljavnega UN za
melioracijo Blejska Dobrava. Na severu pa meji z ureditve-
nim območjem J4/S3, to je z stanovanjskim naseljem Na
Saplah.

Detajlno meja območja poteka od izhodiščne točke, ki
jo predstavlja severozahodni mejnik parcele št. 1578 (ki je
hkrati tudi severovzhodni mejnik parcele št. 1577/2). Meja
od te točke poteka proti vzhodu ves čas po severni meji
parcele št. 1579/3 oziroma južni meji parcele št. 1572/16
(cesta). Proti jugu zavije na vogalu objekta na parceli št.
1572/1.

Dalje poteka po zahodni meji parcele št. 1572/5
(cesta) do mejne točke med parcelama št 1572/18 in
1630/2 (cesta).

V tej točki zavije proti zahodu po južni meji parcele št.
1572/18, 1572/24 in 1572/19 do najjužnejše točke ob-
močja, ki jo predstavlja meja med parcelo 1572/25 in 2003
(železnica).

Od te točke zavije meja območja proti severu in poteka
po zahodni meji parcele št. 1572/25, 1572/21 do zaho-
dne meje parcele št. 1572/11. To parcelo razdeli na polovi-
co in nadaljuje v smeri severovzhod do severne meje parce-
le 1572/1. Po njej poteka proti vzhodu do jugozahodnega
vogala parcele št. 1578 in proti severu po zahodni meji
parcele 1578 nadaljuje do izhodiščne točke.

Območje je velikosti 46.647 m2 oziroma ca. 4,5 ha.
Parcele, ki so obravnavane z ureditvenim načrtom so:
1572/2, 1580, 1578, 1579/1, 1579/2, 1579/3,

1572/3, 1572/15, 1572/8, 1572/12, 1572/13, 1582,
1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1572/9, 1572/10,
1572/6, 1572/18, 1572/17, 1572/20, 1572/22,
1572/19, 1572/23, 1572/24, 1572/21, 1572/25,
1572/11. Vse parcele so v k.o. Blejska Dobrava.

Meja območja ureditvenega načrta je prikazana grafič-
no na karti ˝Obstoječe stanje z vrisano mejo območja˝ (3).

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO POSEGOV

4. člen
Območje ureditvenega načrta Črna vas je namenjeno

predvsem proizvodnim, storitvenim, obrtnim in skladiščnim
dejavnostim ter v manjšem delu tudi terciarnim in kvartarnim
dejavnostim.

Na posameznih gradbenih parcelah so dopustne tudi
drugačne namembnosti oziroma dejavnosti, skladno z osnov-
no namembnostjo ureditvenega načrta in pod pogoji:

– da dejavnosti nimajo škodljivih vplivov na delovne
pogoje v objektu in v sosednjih objektih ter na bivalne pogo-
je v bližnjih stanovanjskih objektih,

– da je zagotovljena ustrezna dostopnost in število par-
kirnih mest po normativih,

– da je zagotovljena ustrezna oskrba s komunalno in
energetsko infrastrukturo.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV

5. člen
Območje ureditvenega načrta je po funkciji razdelje-

no na:
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– obstoječe objekte s funkcionalnimi površinami, ki se
ohranijo,

– površine oziroma parcele označene z zaporednimi
številkami od 1–25, ki so namenjene gradnji.

Ohranijo se:
– tirne naprave in objekti železniškega gospodarstva

na območju železniške postaje,
– objekti na južni strani (Holding Iskra) in dva večja

objekta v območju.
Odstranijo se:
– objekti, ki se v prvi fazi potreb po novih površinah ne

skladajo z namembnostjo, ki se predvideva za območje
ureditvenega načrta,

– pomožni objekti južno od stanovanjskih in industrij-
skih objektov, ki se rušijo v prvi fazi in se pridobijo nove
proste površine, uporabne za dejavnosti, ki jih predpisuje
ureditveni načrt.

Uporabni objekti, ki se zaradi obstoječih vsebin v prvi
fazi ohranjajo, se posodobijo in uskladijo z veljavno zakono-
dajo v desetletnem obdobju od veljavnosti ureditvenega na-
črta. Ti objekti se lahko adaptirajo, rekonstruirajo ali odstra-
nijo in na njihovih mestih zgradijo novogradnje.

6. člen
Urbanistično oblikovanje ureditvenega območja mora

biti enotno. Primarna smer oblikovanja objektov je pravokot-
na na cesto proti Saplam. Zunanja ureditev se prilagaja
obstoječi okrog objekta Holdinga Iskre.

Zaradi tega ker vsi investitorji še niso znani, je koncept
postavitve objektov takšen, da je objekte glede na potrebno
velikost možno združevati.

Znotraj območja ureditvenega načrta so predvidene
naslednje dejavnosti:

– industrijska proizvodnja,
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– parkirišča za tovorna vozila,
– v mešanem območju stanovanja.
Zaradi fleksibilnosti so določeni za posamezne parce-

le, ki jim UN določa namembnost, naslednji regulacijski
elementi:

– gradbene parcele za predvidene objekte oziroma ob-
močja objektov;

– gradbena meja in gradbena linija;
– odstotek zazidanih površin od 18 do 62%. (Ta odsto-

tek določa zazidane površine glede na celotno površino
parcele uporabnika. Zazidane površine pomenijo posledič-
no velikost oziroma tlorisni gabarit objekta. Nezazidane po-
vršine pomenijo ostali del površine, ki jih koristi uporabnik,
namenjene pa so za komunikacije, infrastrukturo, parkirišča
in zelene površine);

– strehe so lahko simetrične dvokapnice manjšega na-
klona, polkrožne ali ravne strehe za zaključki fasadnih zidov;

– višinski gabariti posameznih objektov in sicer od
8–11 m ter odstopanji (2 -10% objekta lahko presega dolo-
čeno višino, vendar ne več kot je določena maksimalna
višina 14 m – silosi, dimniki);

– odmiki med posameznimi objekti (kolikor odmik ne
določajo požarnovarnostni ukrepi) in možnost morebitnega
združevanja sosednjih parcel.

Med prometno povezavo in parcelo uporabnika je ob-
močje komunalnih vodov oziroma infrastrukturni pas, ki se
ne sme zazidati, lahko pa se izkoristi za zelenice,

– odmiki od parcelnih mej, ki so 2–4 m.

V območjih, ki so namenjena novim uporabnikom (par-
cele od 1–23), so določena izhodišča za velikosti parcel in
sicer se velikosti gibljejo od 800 do 2.300 m2, ki se po
potrebah lahko združujejo.

V območju, ki je namenjeno novim uporabnikom in je
dovoljena mešana raba (poslovno-stanovanjska), to je na
parcelah 24 in 25. Stanovanjski namen je podrejen osnovni
namembnosti območja. Velikosti parcel se gibljeta od 1.800
do 2.300 m2. Stanovanjski objekti so lahko samostojni ozi-
roma ločeni od poslovnih objektov ali v mansardi poslovnih
objektov.

V upravnem postopku se določi mikrolokacija posa-
meznega predvidenega objekta in upoštevanje regulacijskih
elementov ter povezanost s komunalno infrastrukturo.

Sestavni deli mikrolokacije so:
– izrez iz ZN s povzetkom določil odloka,
– situacija – namenska raba površin – z lokacijo objek-

ta (objektov), v kateri je določeno tudi funkcionalno zemlji-
šče novega objekta (novih objektov) in prerez novega objek-
ta (objektov) ter zasnova zunanje ureditve, parkirišč in osta-
lih funkcionalnih površin,

– dokazila o okoljski sprejemljivosti posega in dejavno-
sti v prostor.

Velikost funkcionalnih zemljišč, ki pripada posamezne-
mu objektu, kadar ni v funkciji objekta celotna parcela, je
minimalno enaka tlorisni površini objekta povečani za 4 m
pas zemljišča okrog objekta. Zato se določi z mikrolokacijo.

Mikrolokacijo potrdi Občina Jesenice.
Dokazila o okoljski sprejemljivosti je potrebno predloži-

ti pred izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor tudi
Občini Jesenice. Na osnovi teh dokazil je potrebno presodi-
ti skladnost posega v prostor s tem odlokom in veljavno
zakonodajo glede ekološke neoporečnosti investicije in pro-
izvodnje se nanašajo na:

– varstvo zraka,
– varstvo pred hrupom,
– ekološko čiste surovine,
– ekološko čiste vmesne produkte,
– ekološko čiste končne produkte,
– količine industrijske in hladilne vode in način njene

reciklaže (enkratni odvzem in dopolnjevanje sistema),
– druge vplive na okolje.
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoš-

tevati potresno cono (osma) v kateri je obravnavano obmo-
čje. Zaklanjanje na obravnavanem območju ni potrebno.

7. člen
Zunanje ureditve.
Zunanje ureditve se morajo urediti v enem nivoju, ki je

usklajen z višinskim potekom notranje povezovalne ceste.
Cestne površine morajo ustrezati zakonskim predpisom. Peš
površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območju kri-
žišč in dovozov morajo biti utrjene in brez arhitekturnih ovir.
Višinske razlike se premostijo s stopnicami in klančinami, ki
morajo upoštevati zahteve funkcionalno oviranih.

Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice, ki
morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami
izven meja UN.

Na mestih, kjer brežin ni možno ustrezno zavarovati,
se višinske razlike urejajo z opornimi zidovi v naravnih
materialih.

Zahteva se dosledno ohranjanje skupin dreves zlasti
tam, kjer predstavljajo mejo med območjem različnih upora-
bnikov. Tudi za vidne energetske vode je potrebno predvi-
deti vizualno zaščito, prav tako deviacij in predvidenih pove-
zav, ki potekajo izven nivojev celotnega območja. Bodoči
energetski vodi na območju se projektira podzemno.
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Objekti se lahko podkletijo v primeru, da bodo raziska-
ve pokazale možnost glede na nosilnost temeljnih tal, ki
bodo podane v geoloških poročilih za posamezne objekte.

V. PROMETNA UREDITEV OBMOČJA

8. člen
Motorni promet
Območje se v celoti prometno napaja po notranji pove-

zovalni cesti s ceste proti naselju na Saplah, za katero je
predvidena obnova. Cesta mora biti široka namanj 6,40 m,
z enostranskim pločnikom 1,60 m. Enako mora biti urejena
notranja povezovalna cesta. Pločniki so z dvignjenim robni-
kom ločeni od motornega prometa. Povezani so s peš povr-
šinami ob objektih in s peš površinami izven območja UN.

Na V strani območja se vzdolž ceste proti Saplam ure-
dijo parkirišča tako, da se nadaljuje ureditev parkirišč, kot
so izvedena vzdolž vzhodne strani objekta Holdinga Iskre.
Parkirišča se kot obstoječa ozelenijo. Tako predstavljajo
naravno zeleno povezavo s prvim območjem kmetijskih zem-
ljišč, ki se pričenja preko ceste proti Saplam.

Mirujoči promet
Nova objekta oziroma objekti (tudi stanovanjski) na S

strani v mešanem območju, se bodo gradili v večji oddalje-
nosti od cestišča, kot je obstoječi objekt (hangar), tako da
se bosta prometna ureditev širšega območja in prometna
varnost bistveno izboljšala.

Tovorna, transportna, dostavna in osebna vozila se
parkirajo na manipulacijskih in funkcionalnih površinah po-
sameznih uporabnikov, kar se prikaže v mikrolokaciji in pro-
jektu zunanje ureditve posamezne lokacije.

Velikost posameznega parkirnega mesta osebnih avto-
mobilov je minimalno 2,30 m x 4,80 m. Zagotoviti je potre-
bno ustrezno število širših parkirnih mest za invalide. Veliko-
sti parkirnih mest za dostavna, tovorna in transportna vozila
se morajo izvesti v skladu s predpisi in morajo ustrezati
zahtevam, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.

VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV

9. člen
1. Kanalizacija
Kanalizacija območja se bo v celoti vodila v nov kolektor,

ki bo povezoval Blejsko Dobravo preko Lipc s CČN Jesenice
na Javorniku. Do izvedbe kolektorja način zbiranja odpadnih
voda določijo soglasjedajalci v upravnem postopku.

Posebej naj se obdelajo morebitne tehnološke vode
posameznih uporabnikov. S parkirišč se površinske vode
vodijo preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo, ki poteka
južno od območja in je v gradnji. Poleg zalednih voda se na
obravnavane površine iztekajo tudi površinske vode, katere
odvodnjavajo v meteorno kanalizacijo. Odvodnjavanje zale-
dnih voda je predvideno delno s travnatimi muldami, ki imajo
zaobljeno dno in brežine, delno s cevnimi prepusti. Cevni
prepusti pod potmi so tipske izvedbe.

V projektih je treba dimenzioniranje prilagoditi maksi-
malni propustnosti.

2. Vodooskrba
Območje se v celoti priključuje na obstoječe vodovo-

dno omrežje Blejske Dobrave. Novo vodovodno omrežje bo
potrebno obdelati projektno, prav tako posamezne priključ-
ke. Za celotno območje se izvede hidrantno omrežje.

3. Električno omrežje
Območje Črne vasi se bo priključilo na električno omre-

žje preko obstoječih in novih transformatorskih postaj.

Javna razsvetljava je predvidena ob rekonstruirani do-
vozni cesti, prečnih in sekundarnih povezavah ter na ob-
stoječih parkiriščih in novih parkiriščih v obravnavanem
območju.

4. Telekomunikacijsko omrežje
Območje bo v celoti na novo priključeno na telekomu-

nikacijsko omrežje. Omrežje se predvidi v komunalnem kori-
dorju oziroma pasu in dostopnih cestah.

5. Plinovod
Plinovodno omrežje je v neposredni bližini območja in

potrebno je zgraditi omrežje zemeljskega plina tudi do ob-
močja, ki ga obravnava ureditveni načrt.

6. Zbiranje in odstranjevanje odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu s pravilni-

kom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).
7. Ogrevanje
Predvideno je individualno ali skupinsko ogrevanje

posameznih objektov. Predvidena je gradnja plinskih ko-
tlovnic.

VII. VARSTVO OKOLJA

10. člen
Na območju ureditvenega načrta ni kulturnih spomeni-

kov.
Zunanja ureditev objektov se prilagaja obstoječi uredi-

tvi v območju. Zahteva se posaditev skupin dreves, zlasti
tam, kjer lahko predstavljajo mejo med območji različnih
uporabnikov. Z zunanjo ureditvijo se uredijo travnate površi-
ne in zasaditve. Zaradi plitve humusne plasti je potrebno
pazljivo ravnanje z zemljo in humusom, tako da se z vseh
površin, ki jih zavzema poseg zazidave, humus deponira in
kasneje uporabi za izvedbo zunanjih ureditev okrog objek-
tov. Isto je treba predvideti tudi deponije za material s tras
infrastrukture, ki jih je treba prekriti s humusom in zatraviti.

Varovanje voda
Obravnavano območje se nahaja izven zavarovanih ob-

močij podtalnice ali drugega vodnega vira, zaradi tega za
območje urejanja niso predvideni posebni dodatni ukrepi.

Varstvo zraka
Novi objekti in dejavnosti z izbiro ekološko primernega

goriva (zemeljski plin) dodatno ne bodo onesnaževali zraka.

11. člen
Varstvo pred požarom
Objekti morajo biti načrtovani tako, da bo zagotovljen

varen umik ljudi in premoženja. Ob objektih so površine za
hipno evakuacijo.

Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zako-
nom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93). Pri
projektiranju in gradnji posameznih objektov je potrebno
upoštevati pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter
o skladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list
SFRJ, št. 12/71 in 20/71). Smeri evakuacijskih poti se
določijo v požarnovarnostnih študijah in elaboratih.

Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in no-
tranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list
SFRJ, št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omre-
žju 10 l/sek, zagotoviti zadostne količine vode za gašenje
(ocena 25–30 l/sek, prednost imajo podzemni hidranti).
Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektira-
ne in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

Varstvo pred hrupom
Predvidene funkcije ne smejo presegati dovoljenih rav-

ni hrupa, ki jih opredeljuje uredba o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).
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VIII. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA IN
ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

12. člen
Do začetka izvajanja ureditvenega načrta ostanejo zem-

ljišča v dosedanji rabi.
Ureditveni načrt se bo izvajal v več fazah, ki so med

seboj časovno neodvisne, in sicer:
I. faza - komunalno urejanje območja
Zgradi se notranja povezovalna in dovozna cesta ter

sekundarne cestne povezave. Izvedejo so primarni vodi ko-
munalnih naprav, po projektih pa se izvede tudi sekundarno
omrežje, kar bo predstavljalo komunalno ureditev parcel.

II. faza - izvajanje pozidave območja
Objekti se bodo gradili v skladu z interesi investitorjev.
Vsak objekt ali skupina objektov oziroma tehnična reši-

tev, ki zagotavlja funkcionalno celoto in uporabo objekta
oziroma posameznega dela, lahko predstavlja samostojno
fazo.

III. faza – adaptacija, rekonstrukcija obstoječih objek-
tov ali odstranitev in gradnja novih objektov s funkcionalnimi
površinami, ki se ohranijo.

IX. TOLERANCE

13. člen
Tolerance v funkciji in namenski rabi površin
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov UN

Črna vas na Blejski Dobravi so možna če se v nadaljnjem
proučevanju geoloških, hidroloških geomehanskih, topo-
grafskih ali katastrskih razmer ugotovijo ekonomsko in te-
hnično bolj utemeljene rešitve s katerimi pa se ne smejo
poslabšati ekološki pogoji ali pa bi bila odstopanja v naspro-
tju z javnimi interesi ali soglasji pridobljenimi k UN Črna vas.
Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije,
katerih delovno področje bi spremembe kakorkoli zajele.

Odstopanja so dopustna v primeru če se zaradi spre-
membe programskih rešitev in spremembe potreb investi-
torjev poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše iz
funkcionalnega, oblikovalskega, prometno-tehničnega,
okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.

Mogoča je pozidava posameznih parcel z objekti, zdru-
ževanje parcel in s tem večanje objektov, če jih bodo pogo-
jevale potrebe posameznih investitorjev ob upoštevanju grad-
benih linij ter odmikov od cest in železnice.

Funkcionalna zemljišča bodo dokončno določena in
prikazana na podlagi programov izbranih investitorjev v po-
sameznih izsekih iz zazidalnega načrta.

V primeru združevanja posameznih parcel je možna
opustitev vmesnih cest, sprememba tras komunalne in pro-
metne infrastrukture s pogojem, da le-te ne bodo porušile
osnovnega koncepta in da so v soglasju z upravljalci posa-
meznih vodov.

Tolerance pri objektih.
Tolerance pri gabaritih objektov, ki jih z lokacijskim

dovoljenjem lahko dopusti pristojni upravni organ za ureja-
nje prostora, pri izvedbi tega zazidalnega načrta, so na-
slednje:

– odstopanje odstotka zazidanosti je dovoljeno do 5%,
– odstopanja višinskih gabaritov niso dovoljena,
– odstopanja glede namenske rabe objektov so dovo-

ljena v primeru, da se dokaže upravičenost in ekološka
neoporečnost (energetski objekti, vodooskrbni objekti, to-
plotne postaje oziroma oskrbni objekti).

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

14. člen
Obveznosti investitorjev so:
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varovanje okolja,
– opredeliti in izvesti vse ukrepe protipožarne zaščite,
– pri izkopih odstraniti plodno zemljo v skladu z odlo-

kom o ravnanju s plodno zemljo in jo začasno deponirati,
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni

gradbeni material in urediti okolico,
– poskrbeti za obnovo travnatih površin,
– redno vzdrževati objekte, objekte infrastrukture in

okolice.
Obveznosti izvajalcev so:
– pri izvajanju posegov v prostor zagotoviti dostope do

obstoječih objektov in zemljišč, v času gradnje racionalno
urediti gradbišče in pri posegih na prometne površine zago-
toviti varen promet,

– sočasno in usklajeno izvajanje komunalnih vodov in
naprav,

– izvajanje komunalne infrastrukture skladno z gradnjo
objektov,

– višinske razlike med zemljišči urediti kjer je to mogo-
če z travnatimi brežinami.

XI. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem

organu za urejanje prostora Občine Jesenice in Upravne
enote Jesenice.

16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na inšpekcijska služba.

17. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati doslej ve-

ljavna določila za predmetno območje.

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-12/00
Jesenice, dne 22. oktobra 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

4843. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij 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, 44/97, 9/01, 23/02) ter 10. člena statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet
občine Jesenice na 43. seji dne 29. 9. 2002 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o zazidalnem načrtu Center Jesenice (Uradni list RS,
št. 104/00), ki jih je izdelalo podjetje Arhitektura, d.o.o.,
Ljubljana pod številko 2-02-PG, oktober 2002.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na opredelitev
meril in pogojev za določitev funkcionalnih zemljišč k obsto-
ječim in novim objektom.

2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu

Center Jesenice vsebujejo:
– besedilo odloka;
– soglasja pristojnih organov in organizacij;
– grafični prilogi:

– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč
– obstoječe stanje;

– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč
– novo stanje.

3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu

Center Jesenice določajo:
– splošne določbe;
– spremembe in dopolnitve odloka:

– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč;
– končne določbe.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

4. člen
V 2. členu se k točki 4. grafične priloge dodata novi

alinei, ki se glasita:
»– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč

– obstoječe stanje M 1: 1000,
– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč –

novo stanje M 1: 1000«.

5. člen
V poglavju IV. Urbanistično oblikovanje območja zazi-

dalnega načrta ter arhitektonsko oblikovanje objektov se v
6. členu spremeni prva alinea, tako da se glasi:

– »regulacijski elementi ter merila in pogoji za določitev
funkcionalnih zemljišč«.

6. člen
V poglavju IV. Urbanistično oblikovanje območja zazi-

dalnega načrta ter arhitektonsko oblikovanje objektov se
spremeni in dopolni 7. člen, tako da se glasi:

»Določeni so naslednji regulacijski elementi
RL regulacijska linija razmejuje območje cestnega sve-

ta od ostalega območja;
GL gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim

robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej
črti; gradbene linije hkrati določajo tudi funkcionalno zemlji-
šče; dopustni so le manjši zamiki fasade oziroma njenih
delov v smislu členitve objekta.

Regulacijski elementi so prikazani v grafični karti »me-
rila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč«, št. kart
1, 2.

Do izvedbe predvidenih novih objektov se določajo
funkcionalna zemljišča v skladu s karto št. 1, in sicer tako,
da se prepreči preoblikovanje parcel, primernih za gradnjo
na območjih, kjer je predvidena in eksplicitno določena
gradnja, ki je določena v veljavnem ZN Center Jesenice.«

III. KONČNI DOLOČBI

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem na-

črtu Center Jesenice so stalno na vpogled na Občini Jeseni-
ce in Upravni enoti Jesenice.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-2/2002
Jesenice, dne 22. oktobra 2002.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KOBILJE

4844. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kobilje za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in 79/01)
ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št.
94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na
24. redni seji dne 25. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobilje za leto 2002

(Uradni list RS, št. 11/02) se spremeni 2. člen odloka tako,
da se glasi:

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov ter račun financiranja.

A) bilanca prihodkov in odhodkov
– skupni prihodki 92,340.787 SIT,
– odhodki 85,566.932 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna občine in

njihova razporeditev sta zajeta v rebalansu proračuna Obči-
ne Kobilje za leto 2002, ki ga sestavljata bilanca prihodkov
in odhodkov ter račun financiranja in je sestavni del spre-
membe odloka o proračunu Občine Kobilje.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
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Št. 853
Kobilje, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

4845. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Kobilje

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Kobilje

Občinska volilna komisija občine Kobilje je na seji
dne 10. novembra 2002 na podlagi zapisnikov o delu
volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za župa-
na Občine Kobilje na rednih volitvah dne 10. novembra
2002 ugotovila:

I
Na volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico

glasovati 522 volivcev.
Glasovalo je skupaj 416 volivcev ali 79,69% od vseh

volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

II
Za volitve župana Občine Kobilje je bilo oddanih 416

glasovnic ali 79,69% od vseh volivcev.
Po pošti ni glasoval nihče.
Neveljavne so bile 4 glasovnice.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Kandidata za župana sta prejela naslednje število

glasov:
1. Gregorec Stanko 168 glasov ali 40,78%,
2. Nemet Pavel, Kobilje 30 244 glasov ali 59,22%.

III
Občinska volilna komisija občine Kobilje je skladno z

določbami prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih
volitvah ugotovila, da je za župana Občine Kobilje izvoljen
kandidat Pavel Nemet, rojen 28. 7. 1930, Kobilje 30.

Št. 02-1
Kobilje, dne 12. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kobilje
Mirela Cvjetkovič l. r.

4846. Poročilo o izidu rednih volitev za člane
Občinskega sveta občine Kobilje

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta

občine Kobilje

Občinska volilna komisija občine Kobilje je na seji dne
10. novembra 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnega
odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinske-
ga sveta občine Kobilje dne 10. novembra 2002 ugotovila:

I
Na volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico

glasovati 522 volivcev.
Glasovalo je skupaj 416 volivcev ali 79,69% od vseh

volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

II
Za volitve članov Občinskega sveta občine Kobilje, je

bilo oddanih 416 glasovnic ali 79,69%.
Po pošti ni glasoval nihče.
Neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Volilna enota št.1
Ime in priimek Št. glasov %
1. Trajber Drago, Kobilje 43 310 75,79
2. Bukovec Janez, Kobilje 139a 240 58,68
3. Gašparič Janez, Kobilje 27 256 62,59
4. Trajber Janez, Kobilje 65 87 21,27
5. Gregorec Stanko, Kobilje 24a 211 51,59
6. Gjerek Avgust, Kobilje 41 225 55,00
7. Bukovec Emil, Kobilje 82 205 50,12
8. Horvat Goran, Kobilje 19a 131 32,03
9. Bukovec Emil, Kobilje 106 233 56,97
10. Sajko Ivan, Kobilje 181 204 49,88
11. Vugrinec Marjeta, Kobilje 64 116 28,36
12. Horvat Pavel, Kobilje 187 173 42,30
13. Antolin Stanko, Kobilje 195 174 42,54
14. Ferencek Pavel, Kobilje 4 122 29,83

Občinska volilna komisija občine Kobilje je skladno z
določbami drugega odstavka 11. člena zakona o lokalnih
volitvah ugotovila, da so za člane Občinskega sveta občine
Kobilje izvoljeni naslednji kandidati:

1. Trajber Drago, Kobilje 43
2. Gašparič Janez, Kobilje 27
3. Bukovec Janez, Kobilje 139a
4. Bukovec Emil, Kobilje 106
5. Gjerek Avgust, Kobilje 41
6. Gregorec Stanko, Kobilje 24a
7. Bukovec Emil, Kobilje 82.

Št. 02-2
Kobilje, dne 12. novembra 2002.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kobilje
Mirela Cvjetkovič l. r.

KRANJ

4847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organiziranju pomoči na domu in merilih za
oprostitev plačil storitev

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 42/94, 41/99), 6. člena pravilnika o
standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni
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list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99), zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 in Uradni
list RS, št. 64/01), pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02),
uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih social-
no-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02) in
18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95, 33/96, 35/00) je Svet mestne občine Kranj na
36. seji dne 23. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organiziranju pomoči na domu in merilih
za oprostitev plačil storitev

1. člen
V odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih za

oprostitev plačil storitev (Uradni list RS, št. 101/99) se
8. člen odloka spremeni in se glasi:

“Ceno storitve, oblikovano v skladu s pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev,
določi organ upravljanja izvajalca storitev socialne oskrbe na
domu. K ceni mora izvajalec pridobiti soglasje sveta Mestne
občine Kranj.“

2. člen
Spremeni se 11. člen, v katerem se črtata tretji in četrti

odstavek, in se glasi:
“Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja

storitev v višini veljavne cene storitev. Višina prispevka plači-
la pomoči na domu je odvisna od materialnega stanja upravi-
čenca in zavezancev in je odvisna od ugotovljenega dohod-
ka na družinskega člana.

Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim le-ta ne
zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu in
nimajo zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz katerega
drugega pravnega naslova dolžni preživljati ali za to nimajo
dovolj sredstev, lahko vložijo vlogo za delno ali celotno
oprostitev plačila.

Oprostitve delnih ali celotnih plačil sredstev se določijo
na podlagi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plači-
lih socialno-varstvenih storitev oziroma meril, ki jih v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu sprejme Vlada Republike Slo-
venije.

3. člen
Za prvim odstavkom 14. člena se doda nov odstavek,

ki se glasi:
“Sredstva za izvajanje javne službe pomoči na domu

zagotavlja občina v okviru sredstev zagotovljenih z vsako-
kratnim sprejetim proračunom“.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 15405-0013/02-47/04
Kranj, dne 22. oktobra 2002.

Župan
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4848. Sklep o določitvi cene prevoza v javnem
mestnem potniškem prometu

Na podlagi 33. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 59/01), 3. člena odloka o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02) in
20. člena odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega
mestnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/02) je
Svet mestne občine Kranj na 36. seji dne 23. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o določitvi cene prevoza v javnem mestnem

potniškem prometu

1. člen
Cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu v

Mestni občini Kranj so naslednje:

Vrste vozovnic Cena vozne karte
v SIT

vozovnica za eno vožnjo 170
Večkratne vozovnice
mesečne vozovnice
dijaki, študenti 4675
Osnovnošolci 4675
Upokojenci 4675
ostali občani 5780
kuponska vozovnica – vsi uporabniki,
razen dijaki in študenti
od 12 do 23 voženj 158
od 24 do 31 voženj 153
od 32 dalje 145
kuponska vozovnica – dijaki in študenti
od 1 do 40 voženj 138
zneskovna vozovnica
od 5.001 do 10.000 SIT 158
od 10.001 do 15.000 SIT 153
od 15.001 SIT dalje 145

2. člen
Veljavnost vozovnice javnega mestnega potniškega pro-

meta:
– cena vozovnice je enotna, ne glede na dolžino relaci-

je in velja vse dni v obdobju za katerega je bila kupljena,
– mesečna vozovnica velja na relaciji za katero je izda-

na in vseh ostalih relacijah mestnega prometa, za neomeje-
no število voženj mesečno,

– mesečna, kuponska in zneskovna vozovnica je izda-
na na brezkontaktni čip kartici in jo je mogoče kupiti le na
avtobusni postaji v Kranju,

– mesečna in kuponska vozovnica je izdana na ime,
– zneskovna vozovnica je izdana na ime ali prinosnika,
– vozovnico za eno vožnjo je mogoče kupiti samo v

avtobusu.

3. člen
Potnikom z mesečnimi, kuponskimi in zneskovnimi vo-

zovnicami se omogoča brezplačno presedanje med avtobu-
si in linijami javnega mestnega potniškega prometa.

Potniki z mesečnimi vozovnicami lahko časovno neo-
mejeno in brezplačno presedajo med avtobusi in linijami
javnega mestnega potniškega prometa.

Potniki s kuponskimi in zneskovnimi vozovnicami lahko
brezplačno presedajo med avtobusi in linijami javnega me-
stnega potniškega prometa največ 30 minut po vstopu na
avtobus na začetni postaji.
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4. člen
Cena vozovnice za prevoz v javnem mestnem potni-

škem prometu velja od 1. 9. 2002.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 41406-0001/02-46/14
Kranj, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4849. Sklep o določitvi višine subvencije k ceni
prevoza v javnem mestnem potniškem prometu

Na podlagi 33. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 59/01), 3. člena odloka o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02) in
19. člena odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega
mestnega potniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/02) je
Svet mestne občine Kranj na 36. seji dne 23. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencije k ceni prevoza

v javnem mestnem potniškem prometu

1. člen
Višina subvencije k ceni prevoza v javnem mestnem

potniškem prometu v Mestni občini Kranj je 140 SIT.

2. člen
Subvencija za javni mestni potniški promet se bo pokri-

vala iz proračunskih sredstev Mestne občine Kranj.

3. člen
Subvencija k ceni vozovnice za prevoz v javnem me-

stnem potniškem prometu velja od 1. 9. 2002.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 41406-0001/02-46/14
Kranj, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KUNGOTA

4850. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine
Kungota

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti, ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 9., 10., 11., 12., 13.,

14., 15. in 16. člena pravilnika o mrliško pregledni službi
(Uradni list SRS, 15/1973), 3. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 73/98, 31/00, 33/00 - odl. ustav-
nega sodišča), ter 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni
list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na
26. redni seji dne 25. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu na območju

Občine Kungota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in po-

grebne dejavnosti, ter urejanje pokopališč na območju
Občine Kungota.

Na območju Občine Kungota so naslednja pokopali-
šča:

– pokopališče Jurij ob Pesnici,
– pokopališče Sp. Kungota,
– pokopališče Svečina in
– pokopališče Zg. Kungota.

2. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje poko-

pališč v Občini Kungota opravlja koncesionar, na podlagi
koncesijske pogodbe, ki traja praviloma 5 let.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

3. člen
Umrli praviloma leži v mrliški veži. Prevoz umrlega s

kraja smrti in kraj, kjer leži, je dovoljeno samo s posebej
prirejenim vozilom, s katerim razpolaga koncesionar.

Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugo-
tovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi
(pravilnik o mrliško pregledni službi Uradni list RS, št.
15/73).

4. člen
Način pokopa je lahko:
– klasični (pokop posmrtnih ostankov pokojnih v krsti)
– žarni (položitev žare s pepelom pokojnih)
– razsutje pepela pokojnega na posebej pripravljeno

travno površino, ki je na vseh pokopališčih in se določi
skupno s koncesionarjem.

Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi ali anonim-
ni, skladno z voljo umrlega oziroma najbližjih sorodnikov.

Pokopi so vsak dan tudi ob nedeljah ter državnih in
cerkvenih praznikih. V primeru dvodnevnih praznikov se po-
greb opravi na drugi dan praznika.

Čas pogreba določi izvajalec pokopaliških storitev, v
dogovoru s svojci in predstavnikom verske skupnosti, v po-
letnem času do 16. ure, v vročini do 17. ure, v zimskem
obdobju do 15. ure. Kolikor predstavnik verske skupnosti
zaradi vnaprej določenih obveznosti ne more ob teh urah, je
lahko čas pogreba po dogovoru tudi ob drugih urah.

Na željo naročnika pogreba, da je pogreb na dela prost
dan, ima izvajalec pravico obračunati del storitev (izkop-
zasutje groba, pogrebno moštvo) po prazničnih urah.
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Pri cerkvenih pogrebih se svojci umrlega morajo ogla-
siti v župnišču zaradi podatkov pokojnika, ki so potrebni za
vpis v župnijsko mrliško knjigo

5. člen
Na pokopališčih Občine Kungota se pokopljejo pokojni

ne glede na veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso:
– ki so imeli stalno prebivališče v Občini Kungota.
– ki niso imeli stalnega prebivališča v Občini Kungota,

vendar imajo na enem izmed pokopališč grob, oziroma če
tako želijo njihovi svojci s prebivališčem v Občini Kungota ali
če je bila taka želja pokojnega.

6. člen
Vse pokojne se praviloma polaga na mrtvaški oder v

vežici.
Če pokop in pogrebne slovesnosti organizira lokalna

skupnost, verska skupnost, društvo ali združenje, se umrli
pred pokopom lahko položi tudi na določen kraj zunaj poko-
pališča.

III. POGREBNE SVEČANOSTI

7. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba ima javni

značaj in globoko spoštovanje do pokojnih.
Če je bila želja pokojnega ali njegovih najbližjih svoj-

cev, se lahko pokop opravi v ožjem družinskem krogu.

8. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste ali žare s

posmrtnimi ostanki pokojnega iz mrliške veže ali drugega
prostora.

Pogrebna svečanost poteka na krajevno običajen na-
čin ter po predhodnem sporazumnem naročilo pokojnikovih
svojcev.

9. člen
Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma na-

slednji:
V primeru cerkvenega pogreba je na čelu sprevoda

državna zastava z žalnim trakom in križ, za njima pa prapori.
Ob civilnem obredu je na čelu sprevoda državna zasta-

va z žalnim trakom in za njo prapori.
V obeh primerih se lahko upošteva volja pokojnega

oziroma njegovih ožjih svojcev.
V primeru, ko je pokojni tuji državljan, se na čelu spre-

voda namesto državne zastave nosi črna zastava.

10. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci...) se lahko z njimi vključijo v pogrebne
svečanosti.

V primeru izstrelitve častne salve, kot zadnji pozdrav
pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležen-
cev pogreba, za kar je odgovoren vodja strelske enote.

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ

11. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in

načrt pokopališča, evidenco grobov in oznako groba. Za
izdelavo pokopališkega katastra mora poskrbeti upravljalec
pokopališča.

12. člen
Vrstni red pokopov v posamezne grobove določa uprav-

ljalec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve pokopali-
šča.

Zaradi racionalnega koriščenja prostora ni možno naje-
tje novega družinskega groba za žarni pokop (enojni ali
žarni).

13. člen
Na pokopališčih so naslednje vrste grobov:
– klasični (enojni, družinski, otroški),
– grobnice (novih grobnic po določbi 25. člena zakona

ni dovoljeno graditi),
– žarni,
– prostor za razsutje pepela,
– grobišča.

14. člen
Dimenzije grobov:
– enojni (dolžina 200 cm, širina 100 cm),
– družinski (dolžina 200 cm, širina 200 cm),
razen na starih delih pokopališča, kjer se upošteva

dejansko stanje.
Globina obeh vrst grobov je 180 cm, če dopuščajo

geološki pogoji se lahko poglobijo do 250 cm).
– žarni grobovi (dolžina 100 cm, širina 80 cm, globina

50 cm).
– Pokop v obstoječe grobnice je možen samo v krsti s

kovinskim vložkom ali s polaganjem žare.
– V mejah pokopališča so lahko območja za anonimne

pokope ter oddelki za razsutje pepela.
Na teh območjih mora biti urejen skupen prostor za

polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na območju za razsutje
pepela so imena pokojnih lahko napisana na skupnem na-
grobniku.

– Grobišča so prostori za skupen pokop in so določe-
na z načrtom pokopališča. V skupna grobišča se prenesejo
posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni
podaljšana najemna pogodba. Opravi pa se tudi pokop ob
morebitnih množičnih naravnih in drugih nesrečah, v vojnih
in izrednih razmerah.

15. člen
Ponoven pokop na isto stran grobnega polja je mogoč

po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let,
pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na
katerem je pokopališče.

16. člen
V vse vrste grobov je možen pokop z žaro, tudi pred

potekom mirovalne dobe – 10 let.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM

17. člen
Prostore za grobove daje v najem občina ali po njenem

pooblastilu koncesionar.
Najemna pogodba mora biti pisna ter v skladu s tem

odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebo najemnega razmerja in pooblaščenca,
– čas najema oziroma uporabe,
– vrsto in zaporedno številko groba,
– način plačevanja najemnine,
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– obveznosti najemojemalca glede urejanja groba,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti pogodbe.

18. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za 10 let,

nakar se po preteku mirovalne dobe 10 let lahko podaljša.
Če se pogodba ne podaljša, je najemnik dolžan odstra-

niti opremo groba v 30 dneh po preteku ali razveljavitvi
najemne pogodbe.

Če tega ne stori, stori to občina oziroma po njenem
pooblastilu izvajalec na najemnikove stroške, grobni prostor
pa se odda drugemu najemniku.

Upravljalec pokopališča je dolžan zaračunavati in pobi-
rati najemnino za grob enkrat letno, po veljavnem ceniku.

Cene za najemnino grobov in prostora za razsutje pe-
pela se določi enkrat letno, na predlog župana občinski svet
s posebnim sklepom.

Sredstva iz naslova grobnih najemnin se namensko
porablja za vzdrževanje in razširitev obstoječega pokopali-
šča.

VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČIH

19. člen
Pokopališče urejuje in vzdržuje upravljalec.
Njegove pravice in dolžnosti so:
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in neposredni

okolici,
– organizira in nadzira dela na pokopališču,
– skrbi za urejenost vežice in njenega funkcionalnega

prostora,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopali-

šča,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register

sklenjenih pogodb,
– določa mesto pokopa,
– prijavlja kršitelje pokopališkega reda pristojnemu or-

ganu,
– zagotavlja redno, tekoče in investicijsko vzdrževanje

vseh skupnih objektov in naprav v območju pokopališča
(odlagališča smeti in odpadkov, ograje, stopnice in poti v
območju pokopališča, zagotavlja vodo za zalivanje…).

20. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vse

odpadke odlagati na zato določena mesta oziroma v zaboj-
nik za smeti.

Če je grob zanemarjen in je stanje nagrobnika takšno,
da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov, je upravljalec
dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba.

Če najemnik teh nepravilnosti sam ne odpravi, opravi
to upravljalec na stroške najemnika, grobni prostor pa lahko
odda drugemu najemniku.

Vmesne prostore med grobovi ureja koncesionar, tako
da so vsi enotnega videza.

21. člen
Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopali-

šča. Pokopališki načrt mora vsebovati standarde hortikultur-
ne urejenosti.

Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje,

– odlaganje smeti in odpadkov izven zato določenega
prostora,

– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in
objektov v območju pokopališča,

– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v
območju pokopališča,

– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in dru-
gih naprav in predmetov na območju pokopališča,

– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških
prostorov in objektov o območju pokopališča,

– v času napovedane pogrebne svečanosti ni dovolje-
no opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, zidarskih in
drugih del na območju pokopališča,

– na pokopališču je prepovedan promet z vsemi pre-
voznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozič-
kov ter službenih vozil upravljala,

– brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovo-
ljeno opravljati prevozov, kamnoseških, zidarskih, ključavni-
čarskih in podobnih del,

– na pokopališču se lahko sadi ali odstranjuje drevje in
grmičevje samo z dovoljenjem upravljavca.

22. člen
Postavljanje spomenikov, spreminjanje ali odstranitev

spomenikov.
Upravljalec daje na podlagi katastra pokopališča sogla-

sje k postavitvi nagrobnih spomenikov, prav tako pa tudi ob
spreminjanju ali odstranitvi obstoječih spomenikov. Sogla-
sje se izdaja k velikosti nagrobnikov in k arhitektonski zasno-
vi, kar je posebej določeno s pokopališkim načrtom.

Če najemnik postavi nagrobnik, robnike ali krovne plo-
šče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju s
soglasjem upravljavca, mora ta obvestiti najemnika, da ne-
pravilnost odpravi v 8 dneh po sprejetju obvestila.

Če najemnik teh nepravilnosti ne odpravi, jih odpravi
upravljalec na stroške najemnika.

VII. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE

23. člen
Nadzorstvom nad izvajanjem določil tega odloka oprav-

lja komunalna inšpekcija, katero obvešča upravljalec poko-
pališča ali občina.

24. člen
Z denarno kaznijo 100 točk oziroma 22.050 SIT, se

kaznuje za ne spoštovanje
– najemniki grobov, ki le teh ne vzdržujejo redno in ti

ogrožajo varnost drugih obiskovalcev pokopališča,
– kdor se nedostojno vede,
– kdor vodi živali na pokopališki prostor,
– kdor uporablja na pokopališču prevozna sredstva dru-

ga prevozna sredstva, razen otroških, invalidskih in ročnih
vozičkov ter službenih vozil upravljalca.

Z denarno kaznijo 200 točk oziroma 44.100 SIT, se
kaznuje za ne spoštovanje,

– kdor sadi in odstranjuje drevje oziroma grmičevje
brez predhodnega dovoljenja upravljalca,

– kdor odlaga smeti in odpadke izven za to določene-
ga prostora,

– odtujuje predmete s tujih grobov, pokopaliških pro-
storov in objektov ali naprav na območju pokopališča,

– odlaga smeti, ki po svojem izvoru ne izhajajo iz poko-
pališča.

Z denarno kaznijo 400 točk oziroma 88.200 SIT, se
kaznuje za ne spoštovanje
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– kdor opravlja prevoze, kamnoseška dela, zidarska in
podobna dela brez predhodnega dovoljenja,

– kdor poškoduje mrliško vežo, grobove, nasade in
druge objekte in naprave na območju pokopališča.

Vrednost ene točke je en EURO, po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan obračuna.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine Pe-
snica (MUV, št. 1/93).

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/75-2002
Kungota, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LENDAVA

4851. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine
Lendava na 7. izredni seji dne 4. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2003

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Lendava za leto

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa ter postopki izvrševanja proračuna.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74) 2,226.791
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 991.099

70 DAVČNI PRIHODKI 833.902

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

700 Davki na dohodek in dobiček 490.569
703 Davki na premoženje 76.114
704 Domači davki na blago in storitve 267.219

71 NEDAVČNI PRIHODKI 157.197
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 23.020
711 Takse in pristojbine 6.621
712 Denarne kazni 3.056
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.500
714 Drugi nedavčni prihodki 121.000

73 PREJETE DONACIJE 315.000
731 Prejete dotacije iz tujine 315.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 920.692
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij 920.692
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,379.270

40 TEKOČI ODHODKI 358.559
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 127.100
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 18.399
402 Izdatki za blago in storitve 165.060
403 Plačila domačih obresti 3.000
409 Rezerve 45.000

41 TEKOČI TRANSFERI 575.854
410 Subvencije 22.200
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 77.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 56.214
413 Drugi tekoči domači transferi 419.740

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,361.500
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1,361.500

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 83.357
430 Investicijski transferi 83.357
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.) -152.479

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.000
750 Prejeta vračila danih posojil 1.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV -

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV -
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV.–V.) 1.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

VII. ZADOLŽEVANJE (500) -
50 ZADOLŽEVANJE -

500 Domače zadolževanje -
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 6.511

55 ODPLAČILA DOLGA 6.511
550 Odplačila domačega dolga 6.511
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -157.990
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -6.511
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) -5.511

Splošni del občinskega proračuna, prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji ter odhodki po funkcionalni klasi-
fikaciji – po področjih proračunske porabe, in posebni del,
sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejem-
kov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu
odloku.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača

nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v
zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata
obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka na-
menskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov
odloča župan.

4. člen
V okviru posebnega dela bilance odhodkov proračuna

Občine Lendava za leto 2003 lahko župan prerazporeja
proračunska sredstva, če ugotovi, da posamezna proračun-
ska postavka ne bo iz objektivnih razlogov realizirana v tem
koledarskem letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šest-
mesečno poroča občinskemu svetu.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v

plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investi-
cijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v spre-
jetem finančnem načrtu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

1,000.000 tolarjev. O uporabi sredstev proračunske rezer-
ve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o
javnih financah v posameznem primeru do višine 3,000.000
tolarjev odloča župan.

7. člen
Investicije, pri katerih je predvideno sofinanciranje, se

lahko izvedejo le do višine, ki je zagotovljena iz lastnih virov.

4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 03200-0003/2002
Lendava, dne 28. oktobra 2002.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

METLIKA

4852. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje na področju
Občine Metlika

V skladu s 6. členom zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02), na
podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.
34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na
29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje

na področju Občine Metlika

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci,
višina vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje na območju Občine Metlika.

Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizič-
nih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravi-
čenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja
sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh
deležev.

2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)

Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične
in pravne osebe ter njihovi pravni nasledniki, ki so preko
akcij krajevnih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 na
območju Občine Metlika, združevali sredstva in delo za iz-
gradnjo telekomunikacijskega omrežja.

Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v tele-
komunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba.

Prav tako se izjave o pristopu, obračuni in ostali doku-
menti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s
strani ustreznih gradbenih odborov oziroma občinskih uprav-
nih organov, štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zako-
nom.

3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)

Zavezanec za vračilo vlaganj, ki so predmet tega odlo-
ka, je Republika Slovenija. Občina Metlika kot preneseno
pristojnost izvaja vračilo vlaganj na podlagi zakona ter pod
pogoji in na način, določenim s tem odlokom, vse v deležih,
sorazmernim vlaganjem upravičencem, ki so zajeti v sezna-
mu fizičnih in pravnih oseb kot končnih upravičencev in
katerega način sestave je podrobneje opisan v 7. in 8. členu
tega odloka.

Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vra-
čil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada
za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v
nadaljevanju: sklad).

Občina Metlika povrne vlaganja posameznim upravi-
čencem v roku 30 dni od prejema sredstev, v celoti vseh
prejetih sredstev in v deležih, ki so sorazmerni vlaganjem
oseb, navedenih in določenih v seznamih.

4. člen
(vlaganje zahtevkov)

Občina Metlika bo v roku štirih mesecev od poziva, ki
ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO,
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v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno
državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokov-
ni komisiji iz 6. člena, potrdi pa ga Občinski svet občine
Metlika.

Pisno poravnavo sklene župan.
Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni iz-

vršilni naslov v breme sklada, iz katerega se bodo črpala
sredstva za vračilo.

V primeru, da predlog pisne poravnave s strani občin-
skega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristoj-
nega sodišča.

5. člen
(višina vračila)

Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost zne-
ska iz pogodbe, zmanjšana za morebitno neplačano pri-
ključnino, morebitni neplačani prispevek SIS ali morebitna
namenska sredstva iz državnega proračuna.

6. člen
(pristojni organi)

Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in
tega odloka opravlja komisija, ki jo imenuje župan najpozne-
je v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.

Člani komisije so:
– predsedniki KS na področju Občine Metlika ali pred-

sedniki gradbenih (krajevnih) odborov za izgradnjo JTV,
– predstavniki Občinske uprave občine Metlika.

7. člen
(seznam upravičencev in način ugotavljanja)

Vsaka od krajevnih skupnosti na področju Občine Me-
tlika mora v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka sestaviti
predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot
končni upravičenci.

Predlog seznama obravnava komisija iz 6. člena tega
odloka, ki predlog seznama potrdi, dopolni, zavrne ali zavr-
že. Kolikor posamezna KS v roku 8 dni od prejetega sklepa
komisije, da je seznam nepopoln ali napačen, le-tega ne
dopolni, se upošteva stališče komisije in se šteje, da je
pravilna tista različica seznama, ki ga pripravi komisija.

Komisija preverja tako predlog seznama skupaj z vsemi
zahtevanimi dokazili in prilogami v celoti, kot tudi presoja
deleže vračila posameznih upravičencev v skladu z zako-
nom.

Po preverjanju predloga posameznega seznama in kon-
čnih ugotovitvah, komisija sestavi seznam končnih upravi-
čencev in ga na krajevno običajen način javno objavi (ogla-
sna deska Občine Metlika, oglasne deske posameznih KS
ali sredstva javnega obveščanja).

8. člen
(način in vsebina predloga seznama, način uveljavljanja

deležev)
Predlog seznama sestavi pristojna KS, seznam mora

obsegati pet rubrik, in sicer:
1. zahtevek za vračilo s popolnim imenom ali nazivom

in prebivališčem oziroma sedežem upravičenca (v primeru
pravnega nasledstva tudi dokaz o nasledstvu končnega upra-
vičenca) ter podatki o računu, kamor se naj nakažejo sred-
stva;

2. pravni temelj vračila oziroma pogodbo iz 2. člena
tega odloka;

3. podatke o vrsti priključka;

4. predlog preračuna vrednosti denarnih prispevkov v
skladu z drugim odstavkom 4. člena ZVVJTO:

5. predlog višine izračunanega vračila tretjega odstav-
ka 4. člena ZVVJOTO.

Predlogu seznama morajo biti s strani KS predložena
tudi vsa listinska dokazila, ki vsebujejo:

– podatke KS o načinu in vrsti izgradnje in PTT pri-
ključka;

– podatke KS o eventualnem samoprispevku;
– podatke o eventualnih namenskih sredstvih iz držav-

nega ali občinskega proračuna;
– podatke KS o plačilu ali neplačilu dajatev upravi-

čenca;
– podatke KS o datumu prejema posameznih zahtev-

kov končnih upravičencev

9. člen
(pristojnosti KS in vlaganje zahtevka)

V predlogu seznama morajo biti podani vsi zahtevani
podatki iz 8. člena tega odloka.

Končni upravičenci morajo zahtevane in potrebne po-
datke, kot prilogo k zahtevku za povrnitev sredstev, podati
na sedežu pristojne KS v roku 20 dni od prve objave javnega
poziva.

KS mora prejete zahtevke preveriti, jih uvrstiti na pre-
dlog seznama in ga posredovati v rokih, pod pogoji in na
način, določenimi v določilih tega odloka pristojni komisiji
Občine Metlika. KS je tako občini kot končnim upravičen-
cem odgovorna za vsebino podatkov, ki so navedeni v pre-
dlogu seznama.

Kolikor končni upravičenec zamudi z rokom vložitve
zahtevka na KS ali pa svojega zahtevka v roku tri dni od
poziva KS o dopolnitvi zahtevka ne dopolni, se smatra, da
zahtevek ni vložen in ga KS s sklepom zavrže. O morebitni
pritožbi zoper sklep odloča komisija Občine Metlika, katere
odločitev je dokončna.

10. člen
(javni poziv)

Občina v roku 8 dni od uveljavitve tega odloka objavi v
sredstvih javnega obveščanja oziroma na drug krajevno obi-
čajen način javni poziv.

V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odlo-

ka);
– roki za vložitev zahtevkov in način vložitve;
– sestavni deli zahtevka in priloge v smislu listinskih

dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.

11. člen
(način in roki vračila prispevkov)

Prejeta vračila, po sklenjeni pisni poravnavi ali pravno-
močno končanem sodnem postopku, občina vrne končnim
upravičencem v celoti, v deležih, sorazmernim vlaganjem
upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženi-
mi s poravnavo.

Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot kon-
čnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki
ga je navedel v svojem zahtevku, vse v roku 30 dni od dneva
prejema sredstev kot vračila s strani sklada za vračanje
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
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12. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 013 -15/02
Metlika, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

4853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah in nagradah občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve Ustavnega sodišča
RS, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 59/99 in 51/02), 45.a člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 51/02) ter 11., 12. in 18. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02)
je Občinski svet občine Metlika na 29. redni seji dne
24. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah

in nagradah občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih

občinskih organov ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionar-

jev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni
list RS, št. 86/99) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik občinske volilne komisije in njegov name-
stnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do
nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila
za poklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije pod-
župana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi
namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset od-
stotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno
opravljanje funkcije župana. Pravico do ustreznega nadome-
stila imajo tudi predsednik in člani posebne občinske volilne
komisije, imenovani za izvedbo volitev člana občinskega sveta
– predstavnika romske skupnosti. Nadomestilo se izplača na
podlagi odločbe oziroma sklepa o imenovanju.

Člani volilnih organov iz drugega odstavka imajo pravi-
co do nadomestila tudi za opravljeno delo v zvezi z izvedbo
lokalnih referendumov«.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-11/99
Metlika, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

4854. Sklep občinske volilne komisije

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 51/02) ter 11., 12. in 18. člena statuta Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02) je
Občinski svet občine Metlika na 29. redni seji dne 24. 10.
2002 sprejel naslednji

S K L E P

I
Funkcije člana občinske volilne komisije se razreši Jo-

že Pezdirc, roj. 4. 2. 1956, Krasinec 56, 8332 Gradac.

II
Za člana občinske volilne komisije se imenuje Anton

Krašovec, roj. 30. 10. 1951, Ulica 1. maja 2, 8330
Metlika.

III
Mandatna doba člana občinske volilne komisije traja

štiri leta.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-1/02
Metlika, dne 24. oktobra 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

PUCONCI

4855. Odlok o spremembah in dopolnitev odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 2002

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US
56/98 in 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99) in 100. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je
Občinski svet občine Puconci na 42. seji dne 6. 11. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitev odloka o proračunu

Občine Puconci za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2002 se

spremeni 3. člen in se glasi:

“3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki

proračuna Občine Puconci so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
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v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1.088.011
Tekoči prihodki (70+71) 454.848

70 Davčni prihodki 348.033
700 Davki na dohodek in dobiček 176.643
703 Davki na premoženje 27.925
704 Domači davki na blago in storitve 143.465

71 Nedavčni prihodki 106.815
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 11.056
711 Takse in pristojbine 4.750
712 Denarne kazni 9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000
714 Drugi nedavčni prihodki 90.000

72 Kapitalski prihodki 6.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja 1.600
73 Prejete donacije 8.250

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.250
731 Prejete donacije iz tujine –

74 Transferni prihodki 618.313
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 618.313

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1.108.750
40 Tekoči odhodki 238.452

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 43.832
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.899
402 Izdatki za blago in storitve 174.862
403 Plačila domačih obresti 1.500
409 Rezerve 12.359

41 Tekoči transferi 353.514
410 Subvencije 22.420
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 70.285
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 42.280
413 Drugi tekoči domači transferi 218.529

42 Investicijski odhodki 422.739
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 422.739

43 Investicijski transferi 94.045
430 Investicijski transferi 94.045

III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) –20.739
(proračunski primanjkljaj)

B) Račun finančnih terjatev in naložb

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev (750+751) 11.675

75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil 11.030
751 Prodaja kapitalskih deležev 645

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441)
12.943
44 Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža

440 Dana posojila 2.915
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 10.028

VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) –1.268

C) Račun financiranja

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. Zadolževanje (500) 80.000
50 Zadolževanje 80.000

500 Domače zadolževanje 80.000

VIII. Odplačilo dolga (550) 2.000
55 Odplačilo dolga 2.000

550 Odplačilo domačega dolga 2.000

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

IX. Spremembe stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII–II.–V.–VIII.) 55.993

X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.–IX.) 22.007

XI. Neto financiranje (VI.+X.) 20.739"

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-1/2002
Puconci, dne 6. novembra 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

4856. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovne šole Puconci – enote vrtca

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02) in 16. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01,
65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na
42. seji dne 6. 11. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem

vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole
Puconci – enote vrtca

1
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-izobra-

ževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca na
otroka znaša mesečno 52.000 SIT.

2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 2002 dalje.

Št. 15204-4/2002
Puconci, dne 6. novembra 2002.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

4857. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem

Na podlagi 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni
list RS, št. 87/01), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), 35. in 37. člena zakona o uresniče-
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vanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94), 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99), 16. člena statuta Občine Preva-
lje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01), 16. člena statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99), 16. člena statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) so
občinski sveti Občine Ravne na Koroškem na 24. seji 25. 4.
2002, Občine Prevalje na 30. seji 28. 5. 2002, Občine
Mežica na 33. seji 19. 9. 2002 in Občine Črna na Koro-
škem na 28. seji 27. 2. 2002 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja

knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, Gačniko-

va pot 5, Ravne na Koroškem; Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje; Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica in Občina
Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem, urejajo
javno službo na področju knjižnične dejavnosti, status javne-
ga zavoda, razmerja med ustanoviteljicami in javnim zavo-
dom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja ter
financiranja javnega zavoda (v nadaljevanju: knjižnica).

2. člen
Ustanoviteljice knjižnice so občine z naslednjimi de-

leži:
– Občina Ravne na Koroškem s 46,39% deležem;
– Občina Prevalje s 24,40% deležem;
– Občina Mežica s 15,19% deležem;
– Občina Črna na Koroškem s 14,02% deležem.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajajo občinski

sveti.

II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS KNJIŽNICE

3. člen
Ime knjižnice: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca

Sušnika, Ravne na Koroškem.
Sedež in naslov knjižnice: Na gradu 1, Ravne na Koro-

škem.
Skrajšano ime knjižnice: Koroška osrednja knjižnica

(KOK).
Knjižnica se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodi-

šču v Mariboru in v razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna in
univerzitetna knjižnica v Ljubljani.

Knjižnica je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa zakon in ta
odlok.

III. DEJAVNOST KNJIŽNICE

4. člen
Dejavnost, ki jo knjižnica opravlja v javnem interesu kot

javno službo, je: 0/92.511 – dejavnost knjižnic.
Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje

knjižničnega gradiva;
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elek-

tronskih publikacij;

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk
in drugih informacijskih virov;

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih
proizvodov in storitev;

– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij;

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
– informacijsko opismenjevanje;
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spome-

nik;
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacij-

sko delo;
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje do-

moznanskega gradiva.
Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacij-

skega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajem-
nem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:

– pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega si-
stema;

– dostopnosti elektronskih virov informacij v tem si-
stemu.

Dejavnost iz tega člena izvaja javni zavod. Njen obseg
pa se določi s programom dela in finančnim načrtom.

5. člen
Med dejavnosti javne službe sodijo tudi:
– O/92.512 – dejavnost arhivov;
– O/92.522 – varstvo kulturne dediščine;
– M/80.42 – drugo izobraževanje;
– K/72.40 – dejavnost, povezana z bazami podatkov;
– K/73.2 – raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja in humanistike;
– K/74.12 – računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti in
davčnega svetovanja;

– K/74.81 – fotografska dejavnost;
– K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
– K/74.84 – druge poslovne dejavnosti;
– K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
– DE/22.11 – izdajanje knjig;
– DE/22.13 – izdajanje revij in periodike;
– DE/22.15 – drugo založništvo;
– H/52.488 – trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah;
– H/52.471 – dejavnost knjigarn;
– H/55.302 – dejavnost okrepčevalnic;
– O/92.310 – obratovanje objektov za kulturne prire-

ditve.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka knjižnica:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih obla-

sti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke,

mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne
kulture;

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mla-
dino in odrasle s posebnimi potrebami;

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjiž-
nično dejavnostjo;

– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje,
predavanja;

– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini;
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in

neknjižni obliki.
Knjižnica se lahko povezuje v zvezo in druga strokovna

združenja.
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IV. ENOTE IN ODDELKI KNJIŽNICE

6. člen
V knjižnici se lahko organizirajo enote knjižnice za izva-

janje registrirane dejavnosti na različnih lokacijah. Oddelki
se organizirajo za lažje izvajanje registrirane dejavnosti. Sta-
tut knjižnice določi, kje in katere enote se organizirajo.
Statut določi tudi organizacijo oddelkov knjižnice.

V. ORGANI KNJIŽNICE

7. člen
Organi knjižnice so:
– direktor,
– svet knjižnice,
– strokovni svet.
Pristojnosti in naloge direktorja knjižnice in strokovne-

ga sveta določi svet knjižnice na podlagi zakona, zakonskih
določil in akta o ustanovitvi.

a) Direktor

8. člen
Knjižnica ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovne-

ga in programskega direktorja. Direktor organizira in vodi
delo in poslovanje knjižnice, predstavlja in zastopa knjižnico
in je odgovoren za zakonitost dela knjižnice. Pristojnosti in
naloge direktorja opredeljujeta zakon in statut knjižnice.

9. člen
Mandat direktorja traja 5 let.
Direktorja knjižnice imenuje svet knjižnice na podlagi

javnega razpisa.
Svet knjižnice si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo

direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, ki imajo v
lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža in mnenje
občin, ki so na knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te
dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.

Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno.
Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata oziroma

kandidatko za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed
tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje.

Če občine ustanoviteljice ali pogodbenice in strokovni
delavci iz četrtega odstavka tega člena ne odgovorijo v roku
60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja
pozitivna.

Po pridobitvi soglasij in mnenj svet knjižnice imenuje
direktorja z večino glasov vseh članov sveta.

Način in postopek imenovanja in razrešitve se podro-
bneje uredi s statutom.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
– ima visoko izobrazbo ustrezne smeri;
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke;
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti in
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih

delih v knjižnični dejavnosti ter
– predloži program dela.

10. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če

nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imeno-
van, svet knjižnice imenuje vršilca oziroma vršilko dolžnosti
direktorja izmed strokovnih delavcev knjižnice, oziroma iz-
med prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.

b) Svet knjižnice

11. člen
Knjižnico upravlja svet knjižnice, ki šteje dvanajst čla-

nov, od tega štiri predstavnike ustanoviteljev, in sicer: enega
predstavnika Občine Ravne na Koroškem, enega predstav-
nika Občine Prevalje, enega predstavnika Občine Mežica,
enega predstavnika Občine Črna na Koroškem, štiri pred-
stavnike delavcev knjižnice in štiri predstavnike uporabni-
kov.

Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti Ob-
čine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica
in Občine Črna na Koroškem. Predstavnike uporabnikov na
predlog direktorja knjižnice imenujejo občinski sveti Občine
Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in
Občine Črna na Koroškem izmed aktivnih članov knjižnice.

Predstavnike delavcev, ki opravljajo dejavnost, za kate-
ro je knjižnica ustanovljena, volijo delavci knjižnice na nepo-
srednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo stro-
kovni svet, reprezentativni sindikati in zbor delavcev.

12. člen
Člani sveta knjižnice so imenovani oziroma izvoljeni za

pet let.
Svet knjižnice ima naslednje pristojnosti:
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice;
– sprejema statut in druge splošne akte, ki jih določa-

ta zakon in akt o ustanovitvi, statut ali drugi splošni akti
knjižnice;

– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest;
– sprejema program dela knjižnice in spremlja njegovo

izvrševanje;
– razpisuje volitve članov v svet knjižnice;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– odloča o varstvu pravic kot drugostopenjski organ;
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in

statutom ter drugimi splošnimi akti knjižnice določene na-
loge;

– sprejema finančni načrt in zaključni račun;
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem

knjižnice.

c) Strokovni svet

13. člen
Strokovni svet knjižnice šteje pet članov, ki jih imenuje

svet knjižnice, in sicer predsednika in dva člana izmed stro-
kovnih delavcev knjižnice na predlog direktorja, dva člana
pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije.

Mandat članov strokovnega sveta traja pet let in so po
izteku mandata lahko ponovno imenovani.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela knjižnice in daje direktorju ter svetu knjižnice
mnenja, predloge in pobude za reševanje strokovnih proble-
mov.

VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI KNJIŽNICE

14. člen
Knjižnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračuna občin ustanoviteljic;
– od prodaje storitev na trgu;
– iz državnega proračuna;
– od donacij, daril in drugih zakonitih virov, na način in

pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom knjižnice.
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15. člen
Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, ki je javni

zavod, zagotavljajo ustanoviteljice in drugi pogodbeni par-
tnerji na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in
finančnega načrta, pripravljenih skladno s pogoji iz 36. čle-
na zakona o knjižničarstvu, h katerima so podali ustanovitelji
oziroma soustanovitelji in pogodbeni partnerji soglasje.

16. člen
Med občinami ustanoviteljicami se finančna obveznost

za skupne stroške razdeli skladno s kriteriji, navedenimi v
sporazumu, potrjenem na občinskih svetih občin ustanovite-
ljic. Medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo
neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama.

Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za sofinan-
ciranje nakupa knjižničnega gradiva v dvanajstinah v skladu
s pravilnikom iz 36. člena zakona o knjižničarstvu.

Občine zagotavljajo sredstva za materialne stroške in
nakup gradiva v skladu s sprejetim finančnim načrtom knjiž-
nice.

Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za izvajanje javne
službe tekoče po dvanajstinah.

Skupni stroški iz prvega odstavka tega člena obsegajo
predvsem materialne stroške in stroške dela, povezane z
izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z upora-
bo referenčne zbirke in z delovanjem skupnih služb.

V dvomu, ali določeni stroški sodijo med skupne stro-
ške, odloči minister, pristojen za kulturo.

17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja knjižnica za

izvajanje in razvoj svoje dejavnosti v soglasju z ustanovitelji-
cami.

Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne slu-
žbe, kljub 100% pokrivanju finančnih obveznosti občin usta-
noviteljic skladno s 16. členom, se primanjkljaj pokriva v
skladu z deleži iz sprejetega sporazuma. Če ustanoviteljice
ne krijejo primanjkljaja, se ta likvidira v breme virov sredstev
sorazmerno z lastniškimi deleži ustanoviteljic v sredstvih, s
katerimi upravlja knjižnica.

V primeru, da primanjkljaj izhaja iz neporavnanih ob-
veznosti posamezne občine ustanoviteljice, ga pokrije ta
občina.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
KNJIŽNICE V PRAVNEM PROMETU

18. člen
Knjižnica je pravna oseba, ki nastopa v pravnem pro-

metu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravica-
mi in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja knjižnica z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

Knjižnica upravlja s premičnim premoženjem na način
in po postopku, ki ga določa zakon, z nepremičninami pa
samo s poprejšnjim soglasjem ustanovitelja, kjer nepremič-
nina leži.

19. člen
Nepremično premoženje knjižnice je last občine usta-

noviteljice, kjer se premoženje nahaja.
Premično premoženje je last občin ustanoviteljic po

kriteriju števila prebivalstva.
Premičnega premoženja, ki je namenjeno izvajanju

dejavnosti in z njim upravlja knjižnica, ni mogoče fizično
deliti.

20. člen
Ustanovitelji imajo do knjižnice naslednje pravice in

obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programov in finančnih načrtov

knjižnice s pogoji iz pravilnika po 36. členu zakona o knjižni-
čarstvu;

– izdajajo soglasja k letnim programom dela in finan-
čnim načrtom knjižnice;

– dajejo soglasja k statutu knjižnice, aktu o sistemizaci-
ji delovnih mest in planu zaposlitev;

– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi pro-
grami in finančnimi načrti;

– opravljajo druge zadeve, določene s tem odlokom in
drugimi predpisi.

21. člen
V primeru, da posamezna ustanoviteljica ne izpolnjuje

svojih obveznosti po tem odloku, mora knjižnica obvestiti
ostale ustanoviteljice in ministrstvo, pristojno za kulturo.

22. člen
Knjižnica vsako leto pripravi program dela in finančni

načrt, h kateremu dajo soglasje občine ustanoviteljice. Knjiž-
nica je dolžna vsakoletno sporočati ustanoviteljem o izvrše-
vanju letnega programa dela in razvoja knjižnice.

23. člen
Delo knjižnice je javno. O delu knjižnice obvešča jav-

nost direktor knjižnice ali oseba, ki jo pooblasti.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Svet knjižnice opravlja svoje naloge do konstituiranja

novega sveta knjižnice.

25. člen
Do sprejema novega sporazuma med občinami usta-

noviteljicami se finančne obveznosti za skupne stroške raz-
delijo v skladu s sporazumom, podpisanim 15. 9. 1999.

26. člen
Knjižnica prične s postopkom za izvolitev oziroma ime-

novanje članov sveta neposredno po uveljavitvi tega odloka.
Organi knjižnice se morajo v skladu z zakonom in tem odlo-
kom konstituirati v roku treh mesecev od uveljavitve tega
odloka.

27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 24/98.

28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-01-01/02
Črna na Koroškem, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.
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Št. 022-101-1/02,
Mežica, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

Št. 02200-0013/2002-04,
Prevalje, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

Št. 022-9/02-11
Ravne na Koroškem, dne 22. oktobra 2002.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4858. Odlok o skupnem koncesijskem aktu za
podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega
sistema s čistilno napravo in izvajanje
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 8. in 14. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na
Koroškem (MUV, št. 9/94) ter 16. člena statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) in 16. člena
statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01)
sta Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 25. seji
6. 6. 2002 in Občinski svet občine Prevalje na seji 17. 6.
2002 sprejela:

O D L O K
o skupnem koncesijskem aktu za podelitev

koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s
čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne

službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem in Občina

Prevalje določata način izvajanja obvezne gospodarske jav-
ne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda s podelitvijo koncesije na območju obeh
občin.

Občina Ravne na Koroškem in Občina Prevalje (v na-
daljevanju: koncedenta) s tem odlokom kot koncesijskim
aktom določata predmet in pogoje za oddajo koncesije za
izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvaja-
nje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine
Ravne na Koroškem in Občine Prevalje.

Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesionirane gospodar-

ske javne službe (v nadaljevanju: javna služba) in območje
njenega izvajanja;

2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec javne službe (v
nadaljevanju: koncesionar);

3. javna pooblastila koncesionarju;
4. splošne pogoje za izvajanje javne službe;
5. začetek in čas trajanja koncesije;
6. način financiranja javne službe;
7. način podelitve koncesije;
8. nadzor nad izvajanjem koncesije;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne

službe.

II. PREDMET KONCESIJE

2. člen
Predmet koncesije je opravljanje gospodarske javne

službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda na celotnem območju obeh koncedentov.

3. člen
Koncesija zajema:
a) izgradnjo novega kolektorskega sistema s pretočni-

mi bazeni in izgradnjo nove čistilne naprave tako, da bo
zagotovljeno nemoteno odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju obeh konceden-
tov. Gradnja kolektorskega sistema s pretočnimi bazeni in
čistilno napravo se izvaja v skladu z že izdelano projektno
tehnično dokumentacijo oziroma s projektno tehnično do-
kumentacijo koncesionarja, ki jo predhodno potrdita konce-
denta.

b) izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih in padavinskih voda na objektih in napravah, ki
jih bo zgradil koncesionar.

Predmet koncesije ni gradnja in upravljanje kanalizacij-
skega sistema ter gospodarjenje z objekti in napravami, ki
služijo zbiranju in odvajanju komunalnih odpadnih in pada-
vinskih voda, ki sta jih doslej že izgradila koncedenta.

4. člen
Uporabniki koncesionirane dejavnosti javne službe so

fizične in pravne osebe z območja obeh koncedentov, ki so
priključene oziroma uporabljajo sistem odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebne-

ga prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zase-
bnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba,
če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje
dejavnosti v Republiki Sloveniji.

6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati

naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

met koncesije;
– da pripravi in predloži investicijski elaborat, finančni

načrt in terminski plan izgradnje objektov, ki so predmet
koncesije ter pogoje in način opravljanja javne službe;

– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za
čas trajanja koncesije;

– da ima zadostne izkušnje in reference pri projektira-
nju, graditvi, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju objek-
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tov in naprav, ki služijo odvajanju in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda;

– da predloži zaprto finančno konstrukcijo investicije,
za katero vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja
koncesionar, po izgradnji pa tudi zagotavlja sredstva za vzdr-
ževanje sistema in zagotavlja kvalitetno storitev za končne
porabnike sistema;

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugi-
mi potenciali, potrebnimi za izvedbo projekta (projektiranje,
izgradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki
so predmet koncesije);

– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter
projekcijo finančnih obremenitev končnih porabnikov za ves
čas trajanja koncesije, ločeno po vrstah uporabnikov, pri
tem pa kot izhodišče upošteva veljavno zakonodajo na po-
dročju politike in kontrole cen komunalnih storitev v Republi-
ki Sloveniji;

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa
pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem
dobička v vložena sredstva;

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti
odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni
tretji osebi, občini ali državi;

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran,
sprejel vse obveznosti iz tega odloka – koncesijskega akta
in pogoje iz razpisne dokumentacije;

– da predloži garancijo za izvedbo projekta ter garanci-
jo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta;

– da parafira predlog koncesijske pogodbe;
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja

tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, kate-
rih uporabo Republika Slovenija priznava.

IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

7. člen
Koncedenta bosta koncesionarju podelila naslednja jav-

na pooblastila:
– pravico oblikovati predloge cen svojih storitev, z upoš-

tevanjem veljavnih predpisov, ki urejajo področje javne slu-
žbe;

– pravico določati pogoje za priključitev na kolektorsko
omrežje in čistilno napravo, v skladu z veljavno zakonodajo;

– pravico dajati soglasja v postopkih za pridobitev do-
voljenj za posege v prostor in okolje, ki zadeva njegovo
omrežje.

V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

8. člen
Splošni pogoji za izvajanje javne službe so:
Koncesionar:
– samostojno in na svoje stroške zgradi kolektorski

sistem s pretočnimi bazeni in čistilno napravo, v skladu s
projektno tehnično dokumentacijo iz 3. člena, kolikor ni
zagotovljenih drugih virov iz 11. člena tega odloka;

– da izvede navedeni projekt tako, da bodo učinki na
okolje v mejah, ki jih predpisuje zakon o varstvu okolja in
drugi zakoni, podzakonski akti in standardi na tem področju;

– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje koncesionirane dejavnosti;

– izvaja javno službo tako, da se zagotovi upoštevanje
zahtev koncedentov in potreb uporabnikov;

– da upošteva tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje javne službe;

– omogoči priključevanje novih kanalizacijskih omrežij
v skladu s tehničnimi možnostmi;

– vodi kataster objektov in naprav;
– odvaja koncesijske dajatve;
– predloži koncedentoma letno poročilo o poslovanju;
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omo-

goči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela;
– oblikuje cene v skladu z veljavnimi predpisi, predpisi

o kontroli cen in predpisi oziroma sklepi koncedentov;
– prevzame odgovornost za škodo, povzročeno kon-

cedentoma in drugim, z izvajanjem koncesionirane javne
službe.

9. člen
Naloga koncedentov pri izvedbi projekta je:
– sprejem lokacijskih načrtov ali drugih ustreznih aktov

za gradnjo objektov, ki so predmet koncesije;
– naročilo revizije projekta PGD, PZI za gradnjo teh

objektov;
– izbira nadzora za izvedbo del.
Stroške izvedbe nalog iz prejšnjega odstavka pokrije

koncesionar.
Koncedenta bosta nudila koncesionarju vso potrebno

pomoč za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo.

VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

10. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno oprede-

lita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s
podpisom koncesijske pogodbe in traja 25 let.

Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi, če nastopi
eden od razlogov iz 41. in 42. člena zakona o gospodarskih
javnih službah.

Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko po-
daljša.

VII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

11. člen
Financiranje izgradnje objektov, ki so premet koncesi-

je in izvajanje javne službe, bo zagotovljeno iz naslednjih
virov:

– lastna sredstva koncesionarja;
– mednarodni in domači bančni krediti;
– nepovratna sredstva;
– državne subvencije;
– lastna sredstva koncedentov;
– prispevki uporabnikov, takse in davki, ter drugi viri

občinskega in državnega proračuna.
Kolikor se za projekt pridobijo nepovratna sredstva

evropskih skladov, državnega proračuna ali koncedenta vlo-
žita lastna sredstva, mora koncesionar predvideti del projek-
ta, ki se bo financiral iz pridobljenih nepovratnih sredstev. V
tem primeru se ta del projekta kot zaključena celota šteje
kot lastna sredstva koncedenta.

Viri financiranja koncesionarne gospodarske javne slu-
žbe so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v
svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, in sicer
po cenah in normativih, potrjenih s strani koncedentov,
davki in takse ter drugi viri, določeni z zakonom in občinski-
mi akti.
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12. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije

plačati koncedentoma letno koncesijsko dajatev v višini,
dogovorjeni s koncesijsko pogodbo.

Koncesijska dajatev se plačuje v odstotku od cene
enote proizvoda ali storitve koncesionarja, način obračuna
in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Sredstva so prihodek proračunov in se namenjajo za razvoj
in vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podat-
ke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja obvezne javne gospodarske službe, se lahko
koncedenta v javnem interesu in v korist uporabnikov tudi
odpovesta plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opre-
deli v koncesijski pogodbi.

VIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

13. člen
Koncesija bo podeljena v skladu s 36. in 37. členom

zakona o gospodarskih javnih službah na podlagi javnega
razpisa in ob smiselni uporabi 65. do 71. člena zakona o
javnih naročilih (v nadaljevanju: ZJN-1). Merila za izbor kon-
cesionarja se določijo v javnem razpisu.

Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu javnega razpisa;
– obsegu in trajanju koncesije;
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati

koncesionar;
– začetku in prenehanju koncesije;
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi ponu-

dnik;
– roku za prijavo;
– roku za izbor koncesionarja;
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru

in
– o odgovorni osebi za dajanje informacij.
Javni razpis je veljaven v primeru, če sta se nanj prijavi-

la vsaj dva kvalificirana ponudnika. Če javni razpis ni uspel,
se lahko ponovi.

14. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo sestavlja šest

članov, po trije predstavniki vsakega koncedenta, ki jih na
predlog mandatne komisije imenuje občinski svet posamez-
nega koncedenta. Komisija odloča z glasovanjem. Odloči-
tev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov
komisije.

Na predlog strokovne komisije izda upravno odločbo o
izbiri koncesionarja tajnik Občinske uprave občine Ravne na
Koroškem ob soglasju tajnika Občine Prevalje. O pritožbi
zoper odločbo o izbiri koncesionarja odloča župan Občine
Ravne na Koroškem ob soglasju župana Občine Prevalje.

Z izbranim koncesionarjem se sklene tripartitna konce-
sijska pogodba. V imenu koncedenta skleneta pogodbo
župana obeh občin. V koncesijski pogodbi se podrobneje
uredijo vsa razmerja med koncedentoma in koncesionar-
jem, kot tudi med obema koncedentoma.

15. člen
Koncedenta si pridržujeta pravico, da v primeru, da

nobena od ponudb ni zanju sprejemljiva oziroma ni sprejem-
ljiva za posameznega koncedenta, ne skleneta koncesijske
pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Šteje se tudi, da nobena ponudba ni sprejemljiva, če
med koncedentoma ni doseženo soglasje glede vseh odlo-
čitev, ki jih sprejemata skupaj, tako na ravni strokovne komi-
sije, tajnikov občinske uprave in županov.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami

koncesijske pogodbe opravljata obe občinski upravi.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje

pristojna inšpekcijska služba.

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

17. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

18. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je

pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne
podaljšajo;

– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge

medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.

Po prenehanju koncesijskega razmerja s prenehanjem
koncesijske pogodbe koncesionar brezplačno prenese na
koncedenta vse objekte in naprave, ki jih je zgradil za na-
men izvajanja koncesionirane dejavnosti, v skladu s konse-
cijsko pogodbo.

19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da

koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom
časa trajanje koncesije, koncedenta pa prevzameta vse ob-
jekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače
pridobil za namen izvajanja koncesije. Način, obseg in po-
goji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

20. člen
Koncedenta odvzameta koncesionarju koncesijo ne

glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v

za to določenem roku;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravoča-

sno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti;
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakon-

skih predpisov in določil tega odloka;
– če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standar-

dov ali navodil koncedentov;
– če v izvajanju javne službe obračunava višje cene od

dovoljenih;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha

izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedenta morata koncesionarju dati primeren rok za

odpravo kršitev.
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XI. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE
SLUŽBE

21. člen
Koncedenta bosta v primeru, ko z lastniki zemljišč ne

bi bil dosežen dogovor za izgradnjo kolektorskega sistema
in čistilne naprave, vsak na svojem območju predlagala po-
stopek razlastitve.

22. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki sprem-

lja delo koncesionirane javne službe in občasno konceden-
toma posreduje oceno njenega dela.

Občinski svet vsakega od koncedentov mora občasno,
najmanj pa enkrat na leto, obravnavati delo koncesionarne
javne službe ter v primeru potrebe sprejeti ustrezne ukrepe
za njeno brezhibno izvajanje.

23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na

drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedentov.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti

opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so
nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha
samo na podlagi sporazuma med koncedentoma in konce-
sionarjem.

24. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem kon-

cesionirane dejavnosti po tem odloku, se določi s koncesij-
sko pogodbo.

XII. KONČNA DOLOČBA

25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati:
– odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za

izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izva-
janje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 61/01);

– odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izva-
janje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Prevalje (Ura-
dni list RS, št. 119/00).

ROGAŠKA SLATINA

4859. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 2003

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), odredbe o
ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhod-
kov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil
dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99 in 48/99) ter
100. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slati-
na na 39. seji dne 23. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina

za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina

za leto 2003 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina prora-
čuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določi v naslednjih zneskih:

Ravne na Koroškem, dne 6. junija 2002.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

Prevalje, dne 17. junija 2002.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

Po ekonomski klasifikaciji:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v 000 SIT

Skupina Podskupina Proračun 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  1.159,730.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  768,345.000

70 DAVČNI PRIHODKI  702,471.000
700 Davki na dohodek in dobiček  452,642.000
703 Davki na premoženje  137,263.000
704 Domači davki na blago in storitve  112,566.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI  65,874.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  33,610.000
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711 Takse in pristojbine  5,414.000
712 Denarne kazni  2,650.000
714 Drugi nedavčni prihodki  24,200.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja  10,000.000

73 PREJETE DONACIJE  9,546.000
730 Prejete donacije iz domačih virov  9,546.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 371,839.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 371,839.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  1.159,730.000
40 TEKOČI ODHODKI 143,823.020

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 73,282.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  10,463.000
402 Izdatki za blago in storitve  45,128.020
403 Plačila domačih obresti  4,950.000
409 Rezerve  10,000.000

41 TEKOČI TRANSFERI 719,414.780
410 Subvencije  20,927.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  94,284.020
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  55,106.360
413 Drugi tekoči domači transferi 549,096.800

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 289,992.200
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 289,992.200

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  6,500.000
430 Investicijski transferi  6,500.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina Podskupina  Proračun 2003
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina Podskupina Proračun 2003
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga  5.140.686
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  –5.140.686
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) –

Splošni del občinskega proračuna – odhodki sestav-
ljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifika-
ciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podsku-
pin kontov ter načrt razvojnih programov so priloge k temu
odloku.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun

v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za

vzdrževanje gozdnih cest, odstopljeni del odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
požarna taksa, izvirni del prihodkov in naslova nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka
za urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode
ter drugi namenski prihodki iz naslova sofinanciranja investi-
cijskih nalog proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziro-

ma od župana pooblaščena oseba.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom,

praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru dose-
ženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.

6. člen
Poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračun-

skih sredstev lahko župan prerazporedi sredstva na posa-
meznem proračunskem področju oziroma pri neposrednem
uporabniku s sklepom:

– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;

– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,

– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.

Župan v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni
seji, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2003 in njegovi realizaciji.

7. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:

– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 70% sredstev skupin odhodkov »42-inve-
sticijski odhodki« in »43-investicijski transferi«, od tega v
letu 2004 40% in v ostalih prihodnjih letih 30%;

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-teko-
či transferi«.

Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre novo
postavko v proračunu oziroma poveča obseg sredstev na
postavki za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podla-
gi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.

V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za
novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov

in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem pri-
meru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na dolo-
čeni postavki.

8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

6,000.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
2,000.000 SIT župan in o tem obvešča občinski svet.

9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gi-
banj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lah-
ko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdat-
kov tako, da:

– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potre-

bno zaradi prevzemanja obveznosti.

10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 SIT odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do zakonske višine.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogaška Slatina, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine
glavnic z zakonom določene višine.

12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne zakonske višine.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-8-13/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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4860. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v
Rogaški Slatini

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 16. člena statuta Obči-
ne Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 39. seji dne
23. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu za območje CZ1
v Rogaški Slatini

1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o ureditvenem

načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini za območje CZ1
(Uradni list RS, št. 49/00 – prečiščeno besedilo).

2. člen
V petem odstavku 1. točke 3. člena se spremeni naziv

objekta št. 1, ki glasi:
»– objekt št. 1 – objekt javne rabe«.

3. člen
K 4. členu – pogoji za urbanistično oblikovanje obmo-

čja in arhitektonsko oblikovanje objektov se doda besedilo:
»– Zelene površine
K parkovnim površinam v veljavnem UN sodi tudi pro-

stor med hotelom Sonce in objektom javne rabe. Na sever-
nem robu se spremeni parkirna ureditev ob Celjski cesti;

Merila in pogoji oblikovanja in urejanja OBMOČJA »B«
– objekt št. 1 – objekt javne rabe

Na zahodni strani je predvidena postavitev objekta jav-
ne rabe. Objekt bo postavljen znotraj območja določenega z
regulacijskimi elementi, kot je to prikazano na grafični prilogi
št. 1. Višinski gabarit je omejen s štirimi etažami nad tere-
nom na delu proti potoku in tremi etažami nad terenom ob
Celjski cesti. Višina objekta ne sme presegati višine sleme-
na obstoječega objekta Avtomotorja. Oblikovanje mora upoš-
tevati gabarit kapi obstoječega sosednjega objekta, kar mo-
ra biti iz členitve fasade razvidno. Dopustno odstopanje
±5%.

Merila in pogoji oblikovanja in urejanja OBMOČJA«C«
– objekt št. 7 Aparthotel Slatina

Na nivoju kleti ob severovzhodni fasadi je predvidena
dogradnja kleti za potrebe spremljajočih programov k obsto-
ječem objektu, ki mora biti v celoti vkopan pod nivo obstoje-
čega servisnega dvorišča. Maksimalni tlorisni gabariti pod-
zemnih garaž so opredeljeni z regulacijskimi elementi kot je
prikazano na grafični prilogi št. 1. Gabarit utrjenih površin ne
sme presegati obstoječih gabaritov. Po končani gradnji mo-
rajo biti rekonstruirane obstoječe parkovne površine v prvot-
nem obsegu.

Podzemne garaže
Gabarit in mikrolokacija predvidenih podzemnih garaž

v okviru poglavja o mirujočem prometu v skladu z veljavnim
UN se prilagodi novim lastniškim razmerjem. Objekt mora
biti v celoti vkopan v pobočje, nad njim pa urejene parkovne
površine s hortikulturno ureditvijo. V primeru, da se podzem-
ne garaže ne bodo gradile sočasno za vse objekte, je za
lokacijsko dokumentacijo v prehodnem obdobju mogoče
zagotoviti začasen dostop, ki pa po obsegu ne sme prese-
gati obstoječih dostopnih in intervencijskih poti.

– grafično opredeljeni maksimalni gabariti
V grafičnem delu bodo opredeljeni le maksimalni gaba-

riti, ki so opredeljeni z gradbeno mejo, ki razmejuje promet-
ne površine in javne poti od objekta in jih objekt ne sme
preseči in gradbeno linijo, ki jo predviden objekt ne sme
presegati.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-8-15/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4861. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu
2003

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
in v skladu z določbami pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj
ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), ter
16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
39. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč

v letu 2003

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stav-
bnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 2003
za območje Občine Rogaška Slatina znaša 142.054 SIT.

2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih

urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določe-
ne v prejšnjem členu.

Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – obmo-
čja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.

Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje 2%
– za II. območje 1,2%
– za III. območje 0,9%.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Rogaška Slatina za III. stopnjo
opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebival-
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cev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2003 21.308 SIT za m2

koristne stanovanjske površine in od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe

9.589 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe

11.719 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemlji-

šče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga
vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM
Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2002 (Uradni list RS, št. 24/02).

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1.
2003.

Št. 06202-8.-16/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4862. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98, 51/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 39. redni seji dne
23. 10. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
V Občinsko volilno komisijo občine Rogaška Slatina se

imenujejo:
za predsednika Milan Birsa, roj. 29. 3. 1945, Izletni-

ška ul. 4, Rogaška Slatina
za nam. predsednika Snježana Kranjec, roj. 5. 1.

1959, Ul. Kozj. odreda 23, Rogaška Slatina
za člana Marjan Čuješ, roj. 12. 9. 1958, Brecljevo 16,

Šmarje pri Jelšah
za namestnika člana Silva Zbil, roj. 5. 10. 1960, Sp.

Sečovo 85 a, Rogaška Slatina
za člana Jožef Križan, roj. 4. 4. 1946, Ul. XIV. divizije

30, Rogaška Slatina
za namestnika člana Špela Sedminek, roj. 8. 2. 1971,

Kidričeva ul. 69, Rogaška Slatina
za člana Edvard Škornik, roj. 27. 7. 1949, Ul. Ele

Peroci 5, Rogaška Slatina
za namestnika člana Lucija Kidrič, roj. 6. 6. 1975, Sv.

Florijan 109, Rogaška Slatina.

2
Občinska volilna komisija opravlja tudi delo volilnih ko-

misij volilnih enot.

3
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

4
Imenovani občinski volilni komisiji začne teči mandat,

ko preneha mandat občinski volilni komisiji, ki je bila imeno-
vana s sklepom o imenovanju v občinsko volilno komisijo
(Uradni list RS, št. 69/98).

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-008-22/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4863. Sklep o vključitvi namenskega prihodka in
odhodka v rebalans proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2002

Na podlagi 5. člena odloka o rebalansu proračuna
Občine Rogaška Slatina za leto 2002 (Uradni list RS, št.
61/02) in na podlagi statuta Občine Rogaška Slatina (Ura-
dni list RS, št. 31/99 in 28/01), je Občinski svet občine
Rogaška Slatina, na 39. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o vključitvi namenskega prihodka in odhodka
v rebalans proračuna Občine Rogaška Slatina

za leto 2002

1. člen
S tem sklepom se vnese nova proračunska postavka –

»5.5. Stanovanjsko gospodarstvo«, na odhodkovno stran
rebalansa proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002,
v skupni višini 4,085.678 SIT.

2. člen
Sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko porabijo

za stanovanjske potrebe.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-8-14/2002
Rogaška Slatina, 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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4864. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v letu 2003

Na podlagi 18. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96, 91/99 in
26/00) in na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 39. redni seji dne 23. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

komunalnih taks v letu 2003

1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini

Rogaška Slatina v letu 2003 znaša 16 SIT.

2
Vrednost točke, določene s tem sklepom, se uporablja

od 1. 1. 2003 dalje.

3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati

sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 108/01).

4
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2003.

Št. 06202-008-11/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4865. Sklep o vrednosti točke za izračun prispevkov za
urejanje javnih parkovnih površin in javnih
parkovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina v
letu 2003

Na podlagi 5. točke 15. člena odloka o urejanju javnih
parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov v Občini Roga-
ška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96, 77/98 in 125/00) in
na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Ura-
dni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 39. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun prispevkov

za urejanje javnih parkovnih površin in javnih
parkovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina

v letu 2003

1
Vrednost točke za izračun prispevkov za urejanje javnih

parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov v Občini Roga-
ška Slatina v letu 2003 znaša 82 SIT.

2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.

2003 do 25. 2. 2003.

3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati

sklep o vrednosti točke za izračun prispevkov za urejanje
javnih parkovnih površin in gozdov v Občini Rogaška Slatina
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 16/02).

4
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 06202-008-12/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

4866. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2003

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 16/96, 35/97 in
9/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slati-
na (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 39. redni seji dne 23. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2003

1
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003 znaša 0,16 SIT.

2
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. 1.

2003 dalje.

3
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep

o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča v letu 2002, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 108/01.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-008-17/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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4867. Pravilnik o dodeljevanju kreditov iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99, 28/01) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 39. seji dne 23. 10. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju kreditov iz sredstev občinskega

proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Rogaška Slatina

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki dode-

ljevanja kreditov iz sredstev občinskega proračuna za po-
speševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška
Slatina.

2. člen
Občina Rogaška Slatina vsakoletno objavi javni razpis,

v katerem objavi pogoje in postopke dodeljevanja kreditov iz
sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina.

3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki in

tiste gospodarske družbe, ki po zakonu o gospodarskih
družbah sodijo med male gospodarske družbe, s sedežem,
dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Roga-
ška Slatina. Prav tako lahko za sredstva zaprosijo samostojni
podjetniki in male gospodarske družbe s sedežem izven
Občine Rogaška Slatina, če nameravajo zaprošena sredstva
vložiti v investicije na območju Občine Rogaška Slatina.

4. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo

poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
– razvoj in pospeševanje turizma,
– razvoj in pospeševanje malega gospodarstva.

5. člen
Sredstva se dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev in

meril banke izpolnjujejo še najmanj dva od naslednjih kriteri-
jev:

– zagotavljajo nova delovna mesta na podlagi novih
programov in samozaposlovanja,

– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
turizmom in storitvami proizvodnega značaja,

– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote
z visoko stopnjo inovativnosti in z uvajanjem sodobnih te-
hnologij,

– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne
onesnažujejo okolja,

– vlagajo v razvoj obrtnih in drugih storitev,
– vlagajo v dvig kvalitete storitev.

6. člen
Višina obrestne mere za kredite in delež sofinanciranja

obresti se določi pri vsakem razpisu posebej, glede na
obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri bankah, s

katero Občina Rogaška Slatina sklene pogodbo o izvajanju
kreditiranja.

7. člen
Krediti so odobravajo za dobo vračila do 5 let.

8. člen
Višina kredita sme dosegati največ 50% predračunske

vrednosti investicije.

9. člen
Vloge za kredit sprejema in popolnost zahtevane doku-

mentacije preveri Podjetniški center Rogaška Slatina. Vloge
za kredit najprej obravnava banka, ki o svoji odločitvi glede
odobritve kredita obvesti Podjetniški center Rogaška Slati-
na. Sklep o odobritvi kredita sprejme komisija za dodeljeva-
nje kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slati-
na, ki jo imenuje župan Občine Rogaška Slatina. O morebit-
nih pritožbah odloča župan. Razmerja med posameznim
kreditojemalcem in banko se urejajo v kreditni pogodbi,
katere določila ne smejo biti v nasprotju z določili ustrezne
pogodbe iz 10. člena.

10. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb izvajajo banke,

s katerimi župan Občine Rogaška Slatina sklene ustrezne
pogodbe.

11. člen
Kreditna pogodba, sklenjena med kreditodajalcem in

kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom ko-
misije za dodeljevanje kreditov iz sredstev občinskega pro-
računa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Ob-
čini Rogaška Slatina, vsebuje poleg bančnih določb še na-
slednje:

– obveznosti kreditojemalca, da kredit porabi za na-
men, za katerega je bil pridobljen,

– rok za dokončanje investicije,
– rok za začetek poslovanja, če obrat, podružnica ali

enota gospodarske družbe še ne posluje,
– obveznosti da kreditojemalec v primeru, če ne izpol-

ni katerokoli obveznosti iz kreditne pogodbe, takoj vrne
kredit ali neodplačani del kredita z obrestmi po zakoniti
zamudni obrestni meri,

– določbo glede zavarovanja posojila.

12. člen
Kreditojemalec začne črpati kredit takoj po podpisu

pogodbe o kreditiranju in v skladu z njenimi določili. Rok
odplačila kredita začne teči po dokončni porabi kredita,
vendar najkasneje po poteku šest mesecev po podpisu
kreditne pogodbe.

13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati dan po objavi.

Št. 06202-8-18/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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ROGAŠOVCI

4868. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci
za volilno leto 2002

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine
Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99 in 76/02) je Občinski
svet občine Rogašovci na 29. redni seji dne 18. 10. 2002
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

za lokalne volitve v Občini Rogašovci
za volilno leto 2002

1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Roga-
šovci za volilno leto 2002.

2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne

smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upra-
vičenca v občini.

3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za čla-

ne občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za
člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stro-
škov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer
40 tolarjev za posameznega volilnega upravičenca v občni.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.

5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za

volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Ob-
čine Rogašovci v roku 30 dni po predložitvi poročila občin-
skemu svetu in računskemu sodišču.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015 03-2/2002-1
Sv. Jurij, dne 18. oktobra 2002.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SEMIČ

4869. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Semič za leto 2002

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve ustav-
nega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in
56/98), 29 člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 in 79/01) ter 10. in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Ob-
činski svet občine Semič na 33. redni seji dne 24. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Semič

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2002

(Uradni list RS, št. 4/02) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:

“2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 536,600.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 201,975.000

70 DAVČNI PRIHODKI 186,655.000
700 Davki na dohodek na dobiček 123,800.000
703 Davki na premoženje 19,150.000
704 Domači davki na blago in storitve 43,705.000
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 15,320.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja 4,460.000
711 Takse in pristojbine 3,550.000
712 Denarne kazni 110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500.000
714 Drugi nedavčni prihodki 6,700.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 9,250.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 6,000.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja 3,250.000

73 PREJETE DONACIJE 5,300.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 5,300.000
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 320,075.000
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij 320,075.000
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Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 530,060.000
40 TEKOČI ODHODKI 114,110.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 31,575.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4,195.000
402 Izdatki za blago in storitve 72,980.000
403 Plačila domačih obresti 2,450.000
409 Rezerve 2,910.000

41 TEKOČI TRANSFERI 165,700.000
410 Subvencije 12,355.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 97,605.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 26,215.000
413 Drugi tekoči domači transferi 29,525.000
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 92,755.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 92,755.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 157,495.000
430 Investicijski transferi 157,495.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 6,540.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 2,540.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 2,540.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) - 2,540.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 31,000.000
50 ZADOLŽEVANJE 31,000.000

500 Domače zadolževanje 31,000.000
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550) 35,000.000

55 ODPLAČILA DOLGA 35,000.000
550 Odplačila domačega dolga 35,000.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) - 4,000.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - 6,540.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifika-
ciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podsku-
pin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.“

Št. 403-02-06/2001-13
Semič, dne 25. oktobra 2002.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

SEVNICA

4870. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Sevnica

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99), 16. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) ter
na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Celje je Občinski svet občine Sevnica na
37. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega

pomena na območju Občine Sevnica

1. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo

naslednje enote dediščine:
1.1. Arheološki spomeniki
1. Apnenik – Grad Stari grad (EŠD: 14723, parc. št.:

866 (del), 557/2 (del), 863 (del), 1006/2 (del), k.o. Boš-
tanj),

2. Birna vas – Gomila Ajdovski grob (EŠD: 14724,
parc. št.: 1119 (del), k.o. Šentjanž),

3. Boštanj – Gomila Na gavgah (EŠD: 14726, parc.
št.: 557/19 (del), 557/20 (del), k.o. Boštanj),

4. Dolenji Boštanj – Gomila Gola gorica (EŠD: 14728,
parc. št.: 32/28 (del), k.o. Boštanj),

5. Dolnje Brezovo – Gomila Grbelne (EŠD: 14730,
parc. št.: 125 (del), k.o. Brezovo),

6. Gabrijele – Gomilno grobišče Brije (EŠD: 14731,
parc. št.: 497, *42/2, 445/6, 445/5, 445/4, 445/3,
445/2, 446/1 (del), 456 (del), 457/1 (del), 457/2 (del),
476 (del), 477 (del), 480 (del), 481 (del), 1614 (del), k.o.
Pijavice),

7. Gornje Orle – Gomila Bučji hrib (EŠD: 14733, parc.
št.: 2532/295 (del), k.o. Hubajnica),

8. Kaplja vas – Gomila Boršt (EŠD: 14734, parc. št.:
2168/1, 2172, k.o. Tržišče),

9. Kaplja vas – Arheološko območje Šentjurski hrib
(EŠD: 10288, parc. št.: 2069/1 (del), 2120 (del), *116
(del), 2085 (del), 2070 (del), 2038/1, 2033 (del), 2036
(del), 2037 (del), 2039 (del), 1942 (del), 2042, 2038/2,
2045, 2056, 2051, 1902 (del), 1903, 1895/2 (del),
1894/2 (del), 2055, 1905/1 (del), 1904, 2057, 2058,
2051, 2066 (del), 2065, 2044, 2061, 1919/1, 1919/2,
1922, 1923, 1928, 1929, 1938 (del), 1917/1, 1917/2,
1932, 1933 (del), 1938 (del), 1918, 1929, *110, *109/2,
2733 (del), 2732, 2735, k.o. Tržišče),

10. Kladje nad Blanco – Gomilno grobišče Dele (EŠD:
14735, parc. št.: 165/2, 351/2 (del), 351/3 (del), 366
(del), k.o. Kladje),

11. Kompolje – Gomilno grobišče Dobrava (EŠD:
14736, parc. št.: 364/1 (del), k.o. Kompolje),

12. Laze pri Boštanju – Gomila Hantin (EŠD: 14738,
parc. št.: 2531/63 (del), k.o. Log),

13. Laze pri Boštanju – Grad Rekštajn (EŠD: 14739,
parc. št.: 2531/1 (del), 2446 (del), 2549 (del), 2413 (del),
k.o. Log),

14. Log – Arheološko najdišče Groblje (EŠD: 14741,
parc. št.: 1280/2, 1280/3 (del), 1281, 1284/1, 1284/2,
1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 1290/2,
1292, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,
1299, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1304, 1305/1,
1305/2, 1306,, 1307/1, 1307/2, 1309, 1310, 1311,
1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1317, 1318/1,
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1318/2, 1319, 1320, 1321/1, 1321/2, 1322, 1323,
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 2534/9
(del), 2554/1 (del) k.o. Log),

15. Log – Arheološko najdišče Kamenca (EŠD:
14742, parc. št.: 2532/291 (del), 2532/292 (del),
2532/293 (del), 2532/294 (del), k.o. Log in 2532/295
(del), k.o. Hubajnica),

16. Lukovec nad Boštanjem – Gomila Grmašca (EŠD:
14743, parc. št.: 1748/42 (del), 1748/27 (del), k.o. Log),

17. Osredek pri Hubajnici – Gomilno grobišče Raguša
(EŠD: 14744, parc. št.: 2532/431 (del), 2532/392 (del),
2532/393 (del), k.o. Hubajnica),

18. Polje pri Tržišču – Gomila Dolge njive (EŠD:
14745, parc. št.: 426/34 (del), k.o. Pijavice),

19. Polje pri Tržišču – Grobišče Stara sela (EŠD:
14746, parc. št.: 186 (del), 188/2 (del), 188/3, 189/1
(del), 191, k.o. Pijavice),

20. Polje pri Tržišču – Gomilno grobišče Zadob (EŠD:
14747, parc. št.: 179/1 (del), 179/3 (del) k.o. Pijavice),

21. Preska pri Boštanju – Gomila Zajček (EŠD: 14748,
parc. št.: 346, 2546 (del) k.o. Log),

22. Preska pri Boštanju – Gomila Hrebec (EŠD:
14749, parc. št.: 2532/533 (del), k.o. Hubajnica),

23. Primož – Gomila Mlake (EŠD: 14750, parc. št.:
2532/453 (del), 2532/454 (del), k.o. Hubajnica),

24. Razbor – Arheološko najdišče Gradec (EŠD:
14751, parc. št.: 705/4 (del), 705/3 (del), 705/9 (del),
705/8 (del), k.o. Okroglice),

25. Sevnica – Naselbina Dobrava (EŠD: 14752, parc.
št.: 631/1, 631/2, 627, 626, 623/1, 623/2, 620, 610,
622/1, 624/1, 530/70, 530/4 (del), 530/5 (del), 530/49
(del), 619, 547, 530/39, 530/68, 655/4, 655/5, 646,
622/2, 647/2, 647/1 (del), 647/3 (del), 650 (del), 657/1
(del), k.o. Sevnica),

26. Studenec – Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD:
629, parc. št.: 742/9 (del), 742/10 (del), 743/1 (del),
744/1 (del), 744/2, 745/1 (del), 754/2, 746/1 (del),
747/1 (del), 747/2 (del), 751 (del), 742/6, 742/8,
742/11, 742/13, 742/15, 742/16, 742/20, 742/21,
742/22, 742/23, 742/24, 742/26, 742/27, 742/30,
742/31, 742/34, 742/35, 742/38, 742/39, 742/41,
742/44 (del), 754 (del), 742/43, 760/1, 760/4, 784,
780/2, 783, 782/2, 782/1, 781, 780/1, 779, 778,
791/1 (del), 777, 791/2, 776/1, 776/2, 776/3, 776/10,
*286, 776/4, 776/5, 2682, 773, 774, 776/7, 776/6,
k.o. Studenec),

27. Velika Hubajnica – Gomila Lopata (EŠD: 14756,
parc. št.: 1469/170 (del), k.o. Bučka),

28. Vranje pri Sevnici – Arheološko najdišče Ajdovski
gradec (EŠD: 838, parc. št.: 417/8, 393, 392, 391,
417/1, 1444, 389, 390, 418/1, 417/6, 417/7, 417/2,
417/3, 417/4, *245, 417/5, 417/4, 418/3, 418/2,
*102/2, 480, 459, 458, 425, 423, 422, *63, *64, 492,
491, 484, 388, *69/4, *69/3, *69/2, 483/2, *69/1,
481/1, 481/2, *68, 479, k.o. Podvrh,

29. Vrh pri Boštanju – Gomila Volčje jame (EŠD:
14757, parc. št.: 867/2 (del), k.o. Vrh),

1.2. Naselbinska območja
30. Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD: 9280),
1.3. Umetnostni spomeniki – gradovi
31. Loka pri Zidanem Mostu – Dvorec (EŠD: 10185,

parc. št. 11 (del), k.o. Loka pri Zidanem Mostu),
32. Sevnica – Trški dvorec (Lichtenwald) (EŠD:

14754, parc. št. 29/5, k.o. Sevnica),
1.4. Mestna in trška arhitektura
33. Sevnica – Grajska kašča (Cesta na grad) (EŠD:

14759, parc. št. 119/4, k.o. Sevnica),

1.5. Sakralni spomeniki
34. Boštanj – Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD: 1653,

parc. št. 342, k.o. Boštanj),
35. Budna vas – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD: 2428,

parc. št. 1, 2 (del), k.o. Cerovec),
36. Čanje – Cerkev sv. Marije (EŠD: 3359, parc. št.:

*121, k.o. Žigrski vrh),
37. Čanje – Cerkev sv. Neže (EŠD: 3355, parc. št.

*143, 1418/2 (del), k. o. Žigrski vrh),
38. Čelovnik – Cerkev sv. Duha (EŠD: 3115, parc. št.

*34, k.o. Radež),
39. Dolnje Brezovo – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD:

3353, parc. št. *20, 168/1 (del), k. o. Brezovo),
40. Drožanje – Cerkev sv. Martina (EŠD: 3358, parc.

št. *65, k.o. Metni vrh),
41. Drožanje – Cerkev sv. Roka (EŠD: 3348, parc. št.

*191, k.o. Sevnica),
42. Drušče – Cerkev sv. Barbare (EŠD: 2507, parc.

št. *46, k.o. Telče),
43. Gabrijele – Cerkev sv. Lenarta (EŠD: 2614, parc.

št. *45/1, k.o. Pijavice),
44. Gornje Brezovo – Cerkev sv. Ulrika (EŠD: 3352,

parc. št. *105, k.o. Brezovo),
45. Kal pri Krmelju – Cerkev sv. Martina (EŠD: 2429,

parc. št. 1182, k.o. Kal),
46. Kamenica – Cerkev sv. Marjete (EŠD: 2430, parc.

št. 352, k.o. Goveji dol),
47. Kaplja vas nad Tržiščem – Cerkev sv. Jurija (EŠD:

2615, parc. št. *110, k.o. Tržišče),
48. Kompolje – Cerkev sv. Mihaela (EŠD: 1656, parc.

št. 1, k.o. Kompolje),
49. Leskovec v Podborštu – Cerkev Žalostne Matere

božje (EŠD: 2431, parc. št. 1, k.o. Podboršt),
50. Log – Cerkev sv. Križa (EŠD: 1657, parc. št.

*112, k.o. Log),
51. Loka pri Zidanem Mostu – Cerkev sv. Helene (EŠD:

3113, parc. št. 6/1, k.o. Loka pri Zidanem Mostu),
52. Lukovec nad Boštanjem – Cerkev sv. Marije Mag-

dalene (EŠD: 1655, parc. št. *181, k.o. Log),
53. Metni Vrh (Žabjek) – Cerkev sv. Lovrenca (EŠD:

3357, parc. št. *106, k.o. Metni Vrh),
54. Mrzla Planina – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

(EŠD: 3515, parc. št. *44, k.o. Zabukovje),
55. Okroglice – Cerkev sv. Lovrenca (EŠD: 3311,

parc. št. *14, k.o. Okroglice),
56. Osredek pri Krmelju – Cerkev sv. Primoža in Feli-

cijana (EŠD: 2432, parc. št. 792, k.o. Kal),
57. Pavla vas – Cerkev. sv. Jakoba (EŠD: 2616, parc.

št. *128, k.o. Malkovec),
58. Pečje – Cerkev sv. Marjete (EŠD: 3351, parc. št.

*88, k.o. Brezovo),
59. Podgorje ob Sevnični – Cerkev Naše ljube Gospe

(EŠD: 3517, parc. št. *57, k.o. Podgorje),
60. Poklek nad Blanco – Cerkev Vseh svetnikov (EŠD:

2900, parc. št. *1/1, k.o. Poklek),
61. Primož – Cerkev sv. Primoža (EŠD: 2362, parc.

št. *19, k.o. Hubajnica),
62. Radež – Cerkev sv. Fabijana in Boštjana (EŠD

3116, parc. št. *164, k.o. Radež),
63. Razbor – Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD: 3308,

parc. št. *195, k.o. Okroglice),
64. Rovišče pri Studencu – Cerkev sv. Urha (EŠD:

2363, parc. št. *52, k.o. Studenec),
65. Sevnica – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD: 3346, parc.

št. 90/5, k.o. Sevnica),
66. Sevnica – Cerkev sv. Florijana (EŠD: 3347, parc.

št. 71/3, k.o. Sevnica),
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67. Sevnica – Cerkev Matere božje v Šmarju (EŠD:
3349, parc. št. 18/6, k.o. Šmarje),

68. Sevnica – Cerkev sv. Ane (EŠD: 3350, parc.
št. 45/17, k.o. Šmarje),

69. Slančji Vrh – Cerkev sv. Urha (EŠD: 2617, parc.
št. *49, k.o. Krsinji vrh),

70. Studenec – Cerkev Marijinega brezmadežnega
spočetja (EŠD: 2361, parc. št. *88, k.o. Studenec),

71. Šentjanž pri Zidanem Mostu – Cerkev sv. Janeza
Krstnika (EŠD: 2427, parc. št. 1, k.o. Šentjanž),

72. Šentjur na Polju – Cerkev sv. Jurija (EŠD: 3114,
parc. št. *1, k.o. Breg),

73. Telče – Cerkev sv. Jakoba starejšega (EŠD: 2512,
parc. št. *11/1, *11/2, k.o. Telče),

74. Trnovec nad Sevnico – Cerkev sv. Jurija (EŠD:
3516, parc. št. *11, 48 (del), 56/2 (del), k.o. Trnovec),

75. Tržišče – Cerkev sv. Trojice (EŠD: 2612, parc. št.
*90/1, k. o. Tržišče),

76. Tržišče – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD:
2613, parc. št. *76/1, k.o. Tržišče),

77. Veliki Cirnik – Cerkev sv. Križa (EŠD: 2484, parc.
št. *49, k.o. Cirnik),

78. Vranje – Cerkev sv. Štefana (EŠD: 3356, parc. št.
*92, k.o. Podvrh),

79. Vrh pri Boštanju (Topolovec) – Cerkev Marijinega
vnebovzetja (EŠD: 1658, parc. št. 407, k.o. Vrh),

80. Vrh pri Boštanju (Okič) – Cerkev sv. Ane (EŠD:
1654, parc. št. 731, k.o. Vrh),

81. Zabukovje nad Sevnico – Cerkev sv. Lenarta (EŠD:
3514, parc. št. *1, k.o. Zabukovje),

82. Žigrski Vrh – Cerkev sv. Benedikta (EŠD: 3354,
parc. št. *1, k.o. Žigrski vrh),

1.6. Javni spomeniki, kapele, znamenja, vodnjaki
83. Boštanj – Kapela sv. Nikolaja (EŠD: 1660, parc.

št. 289/2, k.o. Boštanj),
84. Gornje Brezovo – Znamenje (EŠD: 14732, parc.

št. *139 (del), k.o. Brezovo),
85. Kompolje ob Savi – Znamenje (EŠD: 14737, parc.

št. 99 (del), k.o. Kompolje),
86. Ledina – Znamenje (EŠD: 14740, parc. št. 1136

(del), k.o. Ledina),
87. Sevnica – Kapela Božjega groba (EŠD:14753,

parc. št. 208/2, k.o. Sevnica),
88. Sevnica – Znamenje sv. Martina (EŠD: 14755,

parc. št. 1520/21 (del), k.o. Sevnica),
89. Sevnica – Lutrovska klet (EŠD: 13753, parc.

št. 935/6, k.o. Sevnica),
90. Vrh pri Boštanju – Znamenje (EŠD: 14758, parc.

št. 511 (del), k.o. Vrh),
1.7. Zgodovinski in memorialni spomeniki
91. Leskovec v Podborštu – Vodenikova hiša (EŠD:

9509, parc. št. 201/2, k.o. Podboršt),
92. Sevnica – Spomenik borcem NOV in žrtvam oku-

patorjevega nasilja (EŠD:1342, parc. št. 1526/13, k.o.
Sevnica).

2. člen
Enote imajo zaradi arheoloških, kulturnih, umetnostno-

zgodovinskih in arhitekturnih lastnosti poseben pomen za
Občino Sevnica. Zato jih razglašamo za kulturne spomenike
lokalnega pomena.

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenike lo-
kalnega pomena, in varstveni režimi, so za vsak zgoraj nave-
deni spomenik utemeljene v strokovnih osnovah za razglasi-
tev kulturnih spomenikov v Občini Sevnica, ki jih je izdelal
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Celje v marcu 2002. Strokovne osnove so sestavni
del tega odloka.

3. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali

njihovih delov in za vsak poseg v spomenike ali njihove dele
so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi
podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne institucije za
varstvo nepremične kulturne dediščine.

4. člen
Pristojni organ mora v šestih mesecih po uveljavitvi

tega odloka izdati lastnikom spomenikov odločbe o varstvu
na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, nači-
ne vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe
spomenikov za javnost, druge posamezne omejitve in pre-
povedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomeni-
kov.

Vastveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 66000-0004/2002
Sevnica, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

4871. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega
vira z vrtino P-1 za KS Primož

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91-I), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97,
73/98, 31/99), ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Ura-
dni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 37. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z

vrtino P-1 za KS Primož

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za

zavarovanje zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož
pred onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na
higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode na območju
Krajevne skupnosti Primož.
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2. člen
Zavaruje se vodni vir vrtina P-1, ki se izkorišča za oskr-

bovanje pitne vode za prebivalce KS Primož in delno KS
Studenec in KS Boštanj v Občini Sevnica.

3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje zajetja z vrtino P-1 so

naslednji:
1. najožji varstveni pas–območje z najstrožjim režimom

zavarovanja – CONA 1,
2. ožji varstveni pas–območje s strogim sanitarnim re-

žimom zavarovanja – CONA 2,
3. širši varstveni pas–območje z blagim režimom zava-

rovanja – CONA 3.

4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko

vplival na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno
pridobiti presojo vpliva posega na vodni vir in tehten razmi-
slek, ne samo na območju varovanih con, pač pa tudi v
bližini le-teh, ki jo izdela za to usposobljena oseba ali organi-
zacija, pooblaščena od pristojnega ministrstva.

II. VARSTVENI PASOVI

5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino

zemljišča 10 x 10 metrov tako, da je vrtina na sredini te
površine. Namenjen je zaščiti samega vodnega vira, kjer je
možno namerno onesnaževanje vode v zajetju. To je parcel-
na številka 2532/364 k.o. Hubajnica.

2. Ožji varstveni pas obsega območje, kjer je možno
podzemno vodo, ki priteka v zajetje, razmeroma hitro one-
snažiti. Tvorijo ga naslednje parcelne številke: 579, 581,
2532/363, 2532/362, 2532/709, 2532/708,
2532/364, 792/1, vse k.o. Hubajnica.

3. Širši varstveni pas obsega preostali del vodozbirne-
ga območja. V tem pasu so ukrepi relativno blagi, zato ne
predvidevamo izločitev posameznih parcel kot zaščito vo-
dnega vira, ampak velja le sanitarni režim. Omejitve so pred-
vsem pri gradnji nevarnih objektov in upravljanju z nevarnimi
snovmi. Pri takih posegih zadostujejo tudi strokovne podla-
ge, če je predvideni poseg v mejnem področju med posa-
meznimi conami ali v bližini zadnje cone, čeprav že izven
nje. Tvorijo ga naslednje parcelne številke: *36, *37, *38,
*39/1, *39/2, *40, *41, *42, *43, *303, 208, 296, 500/4,
500/5, 500/7, 501/2, 502/1, 502/2, 506/1, 506/2,
507/1, 507/2, 507/3, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2,
512/1, 512/2, 515, 519/1, 519/2, 519/3, 520, 514,
519/4, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 532, 533, 534, 535,
536/1, 536/2, 538, 539, 540, 541, 543, 545, 546,
548, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564/2, 567, 568,
570, 586, 588, 589, 592/1, 592/2, 592/3, 594, 595,
596, 597, 599, 601, 604/1, 605, 654, 658, 660, 661,
662, 663/1, 663/2, 663/3, 666, 667, 668, 669, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 680/1, 680/6, 680/7, 680/8,
784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 786, 788, 792/1, 792/2,
793, 2532/365, 2532/366, 2532/367, 2532/368,
2532/369, 2532/370, 2532/371, 2532/372,
2532/373, 2532/374, 2532/375, 2532/376,
2532/377, 2532/378, 2532/379, 2532/381,
2532/451, 2532/453, 2532/464, 2532/465,
2532/466, 2532/467, 2532/468, 2532/480,
2532/481, 2532/484, 2532/485, 2532/486,
2532/487, 2532/488, 2532/489, 2532/490,
2532/492, 2532/538, 2532/555, 2532/562,

2532/596, 2532/648, 2532/550, 2532/712,
2532/723, 2532/724, 2532/725, 2532/726,
2532/727, 2532/728, 2532/729, 2532/731, 2551, vse
k.o. Hubajnica.

III. VARSTVENI UKREPI

1. Najožji varstveni pas – cona 1

6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen po-

seg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki
služijo za preskrbo z vodo in z njim upravlja upravljalec
javnega vodovoda.

Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim reži-
mom zavarovanja, za katerega veljajo naslednje določbe:

1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z
opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo
višine najmanj 1,80 m,

2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo
objektov, ki so namenjeni vodovodu;

3. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh
sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;

4. gradnja kanalizacije preko območja najožjega var-
stvenega pasu ni dovoljena;

5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov,
6. upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča.

2. Ožji varstveni pas – cona 2

7. člen
V ožjem pasu s sanitarnim režimom se zavaruje vodoz-

birno območje s strogim režimom varovanja. Ta pas zajema
bližnjo okolico izvirov oziroma določena območja v širšem
pasu, od koder je možno hitro pronicanje meteorne in povr-
šinske vode po razpokah proti nivoju podzemne vode. Zanj
veljajo naslednje določbe:

1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni
pas se postavijo vidne opozorilne table;

2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in
varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;

3. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
4. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza;
5. prepovedano je vsakršno gnojenje z umetnimi gno-

jili;
6. prepovedana je gradnja kanalizacije in greznic, ob-

stoječe je potrebno sanirati do vodotesnosti;
7. dovoljena je adaptacija obstoječih stavb v smislu

izboljšanja higienskih razmer;
8. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene

kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.

3. Širši varstveni pas – cona 3

8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema zbirno območje vodne-

ga vira pa velja sanitarni režim in torej naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objek-

tov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje od-
plak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odva-
jalo odpadne vode izven širšega pasu;

2. gradnja nove, nečiste industrije ni dovoljena;
3. dovoljen je lokalni promet z nevarnimi škodljivimi

snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oziroma
dovoz naftnih derivatov je omejena hitrost na 40 km/h;
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4. prepovedana je uporaba biocidov na bazi cianovodi-
kove kisline, fenola, živosrebrnih spojin ipd., gnojnice in
mineralnih gnojil v času, ko narava miruje;

5. pri žaganju lesa in strojnem obdelovanju kmetijskih
površin je potrebno paziti, da ne pride do izlitja večjih količin
mineralnih olj in goriva v tla;

6. dovoljeno je zmerno gnojenje s preležanim gnojem
v času vegetacije (15.3 do 15.11);

7. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
8. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu

s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč;
9. za gradnjo novih gozdnih in drugih poti je potrebno

pridobiti strokovno mnenje hidrogeologa.

IV. KAZENSKA DOLOČBA

9. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 SIT se kaz-

nuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali 8. člen
tega odloka.

Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 20.000 do
100.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posamez-
nik za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o
zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS
Primož.

Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzo-
ra, lahko kazen izterja takoj na kraju samem. Kdor povzroči
vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih
ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške
morebitne škode, sanacije in odprave škode.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo nji-

hovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo

prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v najožjem varstve-
nem pasu v roku šestih mesecev, v ožjem varstvenem pasu
v enem letu in v širšem varstvenem pasu v dveh letih po
uveljavitvi tega odloka.

11. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer se

omeji izkoriščanje zemljišč, so upravičeni do davčne olajšave
oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.

12. člen
Postopek za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstve-

nem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se
nadaljuje pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim v
določenem pasu, v katerem se nahaja lokacija.

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstve-

na inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje–varstve-
na, komunalna, kmetijska, gozdarska …).

14. člen
Obseg varstvenih pasov zajetja pitne vode je določen v

strokovnih podlagah za zaščito vodnega vira – vrtine P-1 v
KS Primož (št. naloge G – 24/02, avgust 2002) in grafičnih
prilogah (kartah) v merilu 1:5000, katere so sestavni del
tega odloka in so na vpogled na sedežu Občinske uprave
občine Sevnica.

15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35205-0014/02
Sevnica, dne 23. oktobra 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

4872. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 31. redni seji
17. 10. 2002 sprejel

O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine

Šmarje pri Jelšah

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah določa pro-

gram turističnega vodenja in pogoje za opravljanje dejavno-
sti lokalnih turističnih vodnikov.

II. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA

2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to

strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v regi-
ster lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik
domačim in tujim obiskovalcem Občine Šmarje pri Jelšah
razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-
zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etno-
grafske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po
sprejetem ceniku.

Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne
štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično-infor-
macijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vode-
nja v sklopu svoje redne zaposlitve.

III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA

3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za oprav-

ljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat
izkazati:

– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe ali IV. stopnjo z
dolgoletnimi izkušnjami na področju turizma in znanjem ene-
ga tujega jezika,

– da ima posebno strokovno usposobljenost, kar do-
kazuje z uspešno opravljenim strokovnim izpitom, ki ga je
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opravil na ustreznem tečaju pri organizaciji, ki jo je za izvaja-
nje tečaja pooblastila Občina Šmarje pri Jelšah.

4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokal-

nega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec,
ki ga izbere Občina Šmarje pri Jelšah in njegov program tudi
potrdi.

Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za
izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.

Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični
in praktični del.

Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem
tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za
opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno
komisijo, v kateri sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga
v ta namen imenuje župan Občine Šmarje pri Jelšah za
območje občine izmed zaposlenih v občinski upravi.

5. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalne-

ga turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o
strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turi-
stični vodnik«.

Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za
lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na
preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.

IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV

6. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni uspo-

sobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo
pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokal-
nih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Šmarje pri Jelšah.

Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje nasled-
nje podatke:

– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– telefonsko številko, na kateri je lokalni turistični vo-

dnik dosegljiv,
– podatke o znanju tujega jezika,
– davčno številko,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.

7. člen
Lokalni turistični vodniki dobijo izkaznico z veljavnostjo

3 let. Lokalni turistični vodniki lahko pri organu, ki vodi
register, dvigne novo izkaznico, če v treh letih opravi naj-
manj deset turističnih vodenj. V nasprotnem primeru mora
ponovno opravljati preizkus znanja.

Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo vodniki z ve-
ljavno izkaznico, ki jo morajo pri vodenju nositi v priponki.

Izkaznica je pravokotne oblike 8,5 x 5,5 cm z natisnje-
nim grbom Občine Šmarje pri Jelšah, imenom in priimkom
ter fotografijo imetnika izkaznice, nazivom lokalni turistični
vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra in datu-
mom izdaje.

8. člen
Za kakovostno opravljeno vodenje se šteje, če v

15 dneh po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani
obiskovalcev/uporabnikov vodenja.

Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega
turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v 8
dneh pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe
odloča župan Občine Šmarje pri Jelšah.

V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH
VODENJ

9. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in

naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Turistična in informativna agencija (TiNA), ki deluje v

okviru Občine Šmarje pri Jelšah, ali z njenim soglasjem
turistična in druga društva ter organizacije, ki se ukvarjajo s
turistično dejavnostjo,

b) lokalni turistični vodniki, vendar ga morajo v roku
3 dni pred vodenjem uskladiti s Turistično in informacijsko
agencijo (TiNA). Če tega ne stori, se to šteje za kršitev tega
odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega
turističnega vodnika.

10. člen
Turistična in informativna agencija (TiNA) na podlagi

prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o oprav-
ljenih turističnih vodenjih in o tem pošlje letno poročilo do
15. januarja za preteklo leto županu Občine Šmarje pri
Jelšah.

Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem

vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo dodatno v roku

15 dni po odločitvi komisije.

11. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vode-

nje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila
opravljenih vodenj. Vrednost postavke pripravi Turistična in
informativna agencija (TiNA), potrdita pa župan in odbor za
gospodarske dejavnosti Občine Šmarje pri Jelšah.

Sredstva zbrana iz naslova vodenja po 2. členu tega
odloka se namenjajo v turistične in promocijske namene.

VI. NADZOR

12. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodni-

kov opravlja občinski inšpektor.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0060/02
Šmarje pri Jelšah, dne 7. novembra 2002.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.
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TABOR

4873. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000, dopolnjenega v letu 1999, in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za območje Občine Tabor

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ura-
dni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) ter 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni sa-
moupravi (upoštevane so odločbe US RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/94) ter 16. člena statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občin-
ski svet občine Tabor na nadaljevanju 31. seje dne 23. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986-2000, dopolnjenega v letu 1999,

in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec za območje Občine Tabor

1. člen
(uvodne določbe)

Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000
(Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega dru-
žbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92,
69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97 in 77/98) se dopolnijo in spremeni-
jo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.

2. člen
(spremembe in dopolnitve plana)

Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana se na-
naša na:

a) spremembo namenske rabe prostora – širitev obmo-
čij stavbnih zemljišč (stanovanjska gradnja, kmetijski objekti,
drobno gospodarstvo, centralne dejavnosti),

b) spremembo namenske rabe prostora – rekreacijskih
površin,

c) spremembo načina urejanja,
d) določitev novih območij komunalne infrastrukture,
e) rekonstrukcije cest,
f) Uskladitev z obveznimi republiškimi izhodišči:
– uskladitev območij in objektov naravne in kulturne

dediščine skladno z Naravovarstvenimi smernicami (strokov-
ne podlage), št. 556/00, november 2000 in Kulturnovar-
stvenimi smernicami (Regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje), ki so sestavni del tega odloka.

– uskladitev cest z novo kategorizacijo (prekategoriza-
cija)

– določitev območij erozijskih procesov,
– določitev poplavnih območij,
– določitev območij vodnih virov.

I. DOLGOROČNI PLAN

3. člen
V 6.1.1. točki “Kmetijska zemljišča” se spremeni tretji

odstavek in se glasi:
V prvo območje je razvrščenih 635 ha in v drugo ob-

močje kmetijskih zemljišč 416 ha površin.
V 6.1.2. točki “Gozdovi” se spremeni prvi stavek prve-

ga odstavka in se glasi:
Na območju občine zavzemajo gozdovi kar 57% celot-

ne površine občine v skupnem obsegu 1986,97ha.

4. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoroč-

nega plana občine Žalec za obdobje 1986-2000 v karto-
grafskem delu pri vseh tematskih kartah v merilu 1:25000:

– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja pro-
stora se dopolni z vrisom meje ureditvenega območja nase-
lja Tabor in Obrtne cone, kjer je predvidena izdelava ZN, UN
in PUP,

– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prosto-
ra” se dopolni z možnimi posegi na 1. območje kmetijskih
zemljišč.

II. PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA
PLANA

5. člen
V sklopu sprememb in dopolnitev srednjeročnega pla-

na so predvideni posegi na najboljša zemljišča (1. območje
kmetijskih zemljišč) v skupni površini 26,42 ha, ustrezno se
spremeni bilanca rabe prostora.

6. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni kartografska doku-

mentacija s prikazom izjemnih posegov na 1. območja kme-
tijskih zemljišč ter na ostala kmetijska zemljišča in gozd na
listih PKN v merilu 1:5000.

III. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 062-02/2002-31
Tabor, dne 23. oktobra 2002.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan I. r.

TREBNJE

4874. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96
– odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odločba US,
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74/98, 12/99 – odločba US, 16/99 – odločba US, 59/99
– odločba US, 70/00 in 100/00 – odločba US, 51/02), na
podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), 28., 29. in 40. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
8. izredni seji dne 8. 11. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje

za leto 2002

1. člen
V odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2002

(Uradni list RS, št. 91/02) se v 2. členu spremenijo zneski:
I. SKUPNI PRIHODKI 3.137,868.428 se nadomesti z

zneskom 3.183,868.428,
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.429,585.000 se na-

domesti z zneskom 1.475,585.000,
70 DAVČNI PRIHODKI 1.116,202.000 se nadomesti

z zneskom 1.162,202.000,
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

192,545.000 se nadomesti z zneskom 238,545.000,
II. SKUPNI ODHODKI 3.321,708.860 se nadomesti z

zneskom 3.367,708.860,
43 TEKOČI TRANSFERI 615,070.231 se nadomesti

z zneskom 661,070.231,
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 615,070.231 se na-

domesti z zneskom 661,070.231.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od dneva
sprejema tega odloka na občinskem svetu.

Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 8. novembra 2002.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4875.  Odlok o krajevnem prazniku Krajevne skupnosti
Šentrupert

Na podlagi 4. člena statuta Krajevne skupnosti Šentru-
pert (7. redna seja sveta KS z dne 7. 2. 1997) je Svet
krajevne skupnosti Šentrupert na 44. redni seji dne 10. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o krajevnem prazniku Krajevne skupnosti

Šentrupert

1. člen
Krajevna skupnost Šentrupert ima svoj praznik.

2. člen
Praznik Krajevne skupnosti Šentrupert je 26. decem-

bra.

3. člen
Krajevna skupnost obeležuje svoj krajevni praznik s

slavnostno sejo, na kateri podeljuje priznanja Krajevne sku-
pnosti Šentrupert.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 184/02
Šentrupert, dne 7. novembra 2002.

Predsednik
Sveta KS Šentrupert

Peter Frelih l. r.

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona
o tujcih (ZTuj-1A), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
87–4358/2002 z dne 17. 10. 2002, je bila ugotovljena
redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka
11. člena zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 57/96) dajem

P O P R A V E K
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona

o tujcih (ZTuj-1A)

71. člen se pravilno glasi:

“71. člen
V 100. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo

prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se

spremeni tako, da se glasi:
“(5) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko v

skladu s tretjim odstavkom tega člena prebivanje v Republiki
Sloveniji zavrne le, če:

– predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir
ali za varnost države, ali

– če predstavljajo finančno breme za državo.“.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.“.

Št. 213-04/91-1/44
Ljubljana, dne 11. novembra 2002.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.
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DRŽAVNI ZBOR
4798. Zakon o spremembi zakona o industrijski lastni-

ni (ZIL-1A) 10493
4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

trgovini (ZT-A) 10493
4800. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

pravicah industrijske lastnine iz delovnega ra-
zmerja (ZPILDR-A) 10494

4801. Zakon o eksplozivih (ZE) 10495
4802. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

detektivski dejavnosti (ZDD-A) 10503
4803. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slove-

nije v evropski parlament (ZVPEP) 10508
4804. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č) 10510
4805. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o

pravdnem postopku (ZPP-A) 10512
4806. Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo

in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ZSMKS) 10514
4807.  Zakon o uresničevanju javnega interesa za kul-

turo (ZUJIK) 10518
4808. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) 10533
4809. Zakon o temeljnih razvojnih programih na podro-

čju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008
(ZTRPIZ) 10542

4810. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezi-
ka (ZUSZJ) 10554

4811. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu topografije polprevodniških vezij
(ZVTPPV-A) 10557

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4812. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10557
4813. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10558
4814. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10558
4815. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10558
4816. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10558
4817. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10558
4818. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10559
4819. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 10559

VLADA
4820. Memorandum o soglasju med Evropsko sku-

pnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije v
programu Skupnosti za spodbujanje uporabe
obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (AL-
TENER) (od 1998 do 2002) in v programu Sku-
pnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti
(SAVE) (od 1998 do 2002) 10559

4821. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Parti-
zanske bolnišnice Franja za kulturni spomenik
državnega pomena 10561

MINISTRSTVA
4822. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano či-

sto premijo prostovoljnega dodatnega zavarova-
nja za mesec oktober 2002 10561

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4823. Tarifni sistem za dobavo zemeljskega plina tari-

fnim odjemalcem na prenosnem omrežju 10561
4824. Hierarhija pravil revidiranja 10566
4825. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije za oktober
2002 10569

4826. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, okto-
ber 2002 10570

OBČINE
BLOKE

4827. Sprememba statuta Občine Bloke 10570
4828. Sprememba poslovnika Občinskega sveta obči-

ne Bloke 10570
4829. Pravilnik o višini in načinu določanja plač ozbiro-

ma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem
Občine Bloke, sejnin članom delovnih teles ob-
činskega sveta in drugih organov Občine Bloke
ter o povračilih stroškov 10571
BRASLOVČE

4830. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Obči-
ne Braslovče 10573
BREZOVICA

4831. Program priprave sprememb in dopolnitev odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 24 Rakitna 10573

4832. Program priprave sprememb in dopolnitev odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje
Gorice 10574
DIVAČA

4833. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča 10575
DOL PRI LJUBLJANI

4834. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne slu-
žbe oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani 10576
GORIŠNICA

4835. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Obči-
ne Gorišnica 10579

4836. Sklep o začasnem financiranju potreb proraču-
na Občine Gorišnica za leto 2003 10580

4837. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča 10580
GROSUPLJE

4838. Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časo-
pisa Grosupeljski odmevi 10580

4839. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje na območju Občine Grosuplje 10582

4840. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih študentov v
Občini Grosuplje 10583

VSEBINA
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4841. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občin-
ske volilne komisije 10584

JESENICE
4842. Odlok o ureditvenem načrtu Črna vas 10585
4843. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu za »Center Jesenice« 10588

KOBILJE
4844. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Kobilje za leto 2002 10589
4845. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Ko-

bilje 10590
4846. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občin-

skega sveta občine Kobilje 10590

KRANJ
4847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

organiziranju pomoči na domu in merilih za opro-
stitev plačil storitev 10590

4848. Sklep o določitvi cene prevoza v javnem me-
stnem potniškem prometu 10591

4849. Sklep o določitvi višine subvencije k ceni prevo-
za v javnem mestnem potniškem prometu 10592

KUNGOTA
4850. Odlok o pokopališkem redu na območju Obči-

ne Kungota 10592

LENDAVA
4851. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2003 10595

METLIKA
4852. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v jav-

no telekomunikacijsko omrežje na področju Ob-
čine Metlika 10596

4853. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev
in članov delovnih teles občinskega sveta ter čla-
nov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov 10598

4854. Sklep občinske volilne komisije 10598

PUCONCI
4855. Odlok o spremembah in dopolnitev odloka o pro-

računu Občine Puconci za leto 2002 10598
4856. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v

javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnov-
ne šole Puconci – enote vrtca 10599
RAVNE NA KOROŠKEM

4857. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem 10599

4858. Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podeli-
tev koncesije za izgradnjo kolektorskega siste-
ma s čistilno napravo in izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda 10603
ROGAŠKA SLATINA

4859. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za
leto 2003 10606

4860. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški
Slatini 10609

4861. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ce-
ni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu
2003 10609

4862. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

4863. Sklep o vključitvi namenskega prihodka in od-
hodka v rebalans proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2002 10610

4864. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun ko-
munalnih taks v letu 2003 10611

4865. Sklep o vrednosti točke za izračun prispevkov
za urejanje javnih parkovnih površin in javnih par-
kovnih gozdov v Občini Rogaška Slatina v letu
2003 10611

4866. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2003 10611

4867. Pravilnik o dodeljevanju kreditov iz sredstev ob-
činskega proračuna za pospeševanje razvoja ma-
lega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina 10612
ROGAŠOVCI

4868. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampa-
nje za lokalne volitve v Občini Rogašovci za volil-
no leto 2002 10613
SEMIČ

4869. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-
ne Semič za leto 2002 10613
SEVNICA

4870. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokal-
nega pomena na območju Občine Sevnica 10614

4871. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega
vira z vrtino P-1 za KS Primož 10616
ŠMARJE PRI JELŠAH

4872. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Šmarje pri Jelšah 10618
TABOR

4873. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-
2000, dopolnjenega v letu 1999, in srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Žalec za obmo-
čje Občine Tabor 10620
TREBNJE

4874. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-
ne Trebnje za leto 2002 10620

4875.  Odlok o krajevnem prazniku Krajevne skupnosti
Šentrupert 10621
POPRAVKI

– Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o tujcih (ZTuj-1A) 10621

MEDNARODNE POGODBE
80. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Repu-

blike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvoj-
nega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj
v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala
(BIEDOU) 1001

81. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Repu-
blike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izo-
gibanju dvojnega obdavčevanja in preprečeva-
nju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja s protokolom (BLADOU) 1017

82. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko
Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega ob-
davčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi
z davki od dohodka in premoženja (BRODOU) 1034

83. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 1 k
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slo-
venijo in Republiko Hrvaško 1051

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 1059
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uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 15.190

2–5 21.000

6–10 26.160

11–25 34.800

26–50 54.000

V ceni je upoštevan DDV

letniki: 1995–2001 na CD-ROM-u

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.
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Ulica in številka Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec  DA NE
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