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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o medijih (ZMed-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o medijih (ZMed-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 26. maja 2006.

Št. 001-22-76/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O MEDIJIH (ZMed-A)
1. člen
V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03,
113/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 123/04 – odločba
US in 96/05 – ZRTVS-1) se v 1. členu doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva Sveta z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic
o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov
89/552/EGS (UL L št. 298 z dne 17. 10. 1989, str. 23), kot
je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/36/ES z dne 30. junija 1997 o spremembi
Direktive 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in
drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L št. 202, z dne 30. 7.
1997, str. 60).«.
2. člen
4. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(1) Republika Slovenija podpira medije pri ustvarjanju in
razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne:
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– za uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov
oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti
v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji,
do javnega obveščanja in do obveščenosti;
– za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev;
– za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju
medijev;
– za kulturo javnega dialoga;
– za utrjevanje pravne in socialne države;
– za razvoj izobraževanja in znanosti.
(2) Republika Slovenija podpira razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev.
(3) Republika Slovenija posebej podpira ustvarjanje in
razširjanje programskih vsebin namenjenih slepim in gluhonemim v njih prilagojenih tehnikah ter razvoj ustrezne
tehnične infrastrukture.
(4) Za sofinanciranje uresničevanja javnega interesa na
področju medijev iz prejšnjih odstavkov zagotavlja Republika
Slovenija sredstva v državnem proračunu.«.
3. člen
Za 4. členom se doda 4.a člen, ki se glasi:
»Financiranje programskih vsebin medijev
4.a člen
(1) Republika Slovenija za zagotavljanje pluralnosti in
demokratičnosti medijev zaradi svobode izražanja v Republiki Sloveniji pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) zagotavlja proračunska
sredstva za medije z namenom izvajanja državne podpore
pri uresničevanju javnega interesa v medijih.
(2) Republika Slovenija v okviru proračunskih sredstev
za medije zagotavlja sredstva za:
– zagotavljanje pluralnosti in demokratičnosti splošnoinformativnih tiskanih medijev;
– pluralnost in demokratičnost programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij;
– razvijanje in sofinanciranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa.
(3) Za razvoj programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega in
študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa se nameni vsota, ki ustreza vrednosti
3% zneska prispevka za programe RTV Slovenija, ki je bil
zbran v preteklem letu. Sredstva, ki jih pridobi izdajatelj na
razpisih pristojnega ministrstva na podlagi statusa posebne-
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ga pomena, lahko porabi samo za namene iz tretje alinee
prejšnjega odstavka.
(4) Za uresničevanje ciljev iz drugega odstavka tega
člena se iz proračunskih sredstev sofinancirajo programske
vsebine medijev, pri čemer je pri radijskih in televizijskih medijih izvzeta Radiotelevizija Slovenija.
(5) Vlada Republike Slovenije z uredbo podrobneje
določi način, postopek, pogoje in merila za izvedbo rednih
javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz proračunskih
sredstev za medije, v skladu s tem zakonom in zakonom, ki
ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
(6) Izdajatelj, ki je dobil sredstva na javnem razpisu za
sofinanciranje projektov iz proračunskih sredstev za medije
in ni izpolnil pogojev, opredeljenih v razpisu, mora vrniti pridobljena sredstva.
(7) Člane strokovne komisije za presojo in ocenjevanje
projektov sofinanciranja programskih vsebin za uresničevanje ciljev iz drugega odstavka tega člena v skladu z zakonom,
ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, imenuje
minister oziroma ministrica, pristojna za kulturo (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister). Člani strokovne komisije
ne morejo biti:
– funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih
organih;
– člani vodstev političnih strank;
– delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju medija ali
v oglaševalski organizaciji;
– osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem medija ali z oglaševalsko
organizacijo;
– osebe, ki imajo v lasti več kot 1 odstotek kapitala ali
upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja medija ali v oglaševalski organizaciji.
(8) Pri obravnavanju projektov sofinanciranja programskih vsebin za uresničevanje ciljev iz drugega odstavka tega
člena strokovna komisija upošteva pomen projekta za uresničevanje javnega interesa v medijih. Pri presoji meril, določenih v tem zakonu in podzakonskih aktih, strokovna komisija
izhaja iz izsledkov rednih letnih raziskav stanja medijskega
pluralizma v Republiki Sloveniji. Strokovna komisija enkrat letno pripravi poročilo o svojem delu, ki se predstavi javnosti.
(9) Pri obravnavanju sofinanciranja splošnoinformativnih tiskanih medijev strokovna komisija upošteva naslednja
merila:
– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih
organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave;
– povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev;
– povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki;
– obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin;
– pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo;
– pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost.
(10) Pri obravnavanju sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij strokovna komisija upošteva naslednja merila:
– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih
organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
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– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave;
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih
vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
– pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo.
(11) Pri obravnavanju sofinanciranja radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa strokovna komisija upošteva naslednja merila:
– zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih
organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
– kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave;
– pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih
skupnosti ali posebnih vsebin;
– pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih
vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
– pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
– nepridobitnost programa kot prednostno merilo;
– zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo;
– omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim
in ali se razširja v manjšinskih jezikih;
– zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja strpnosti.
(12) Strokovnoupravne ter tehnično-administrativne naloge za strokovno komisijo za presojo in ocenjevanje projektov opravlja pristojno ministrstvo.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se mu na začetku dodajo
trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(1) Ime medija in njegovih rubrik oziroma oddaj mora
biti v slovenskem jeziku, razen kadar gre za medije ali njegove rubrike oziroma oddaje, ki so slovenske licenčne različice
tujega medija ali rubrik oziroma oddaj z blagovnimi ali storitvenimi znamkami tega medija.
(2) Da je ime medija ali rubrike oziroma oddaje skladno
z določbami tega zakona, se šteje tudi, ko gre za ime v mrtvem jeziku, esperantu ali v enem od slovenskih pokrajinskih
narečij.
(3) Mnenje o skladnosti imena iz prvega odstavka tega
člena s slovenskim jezikom v spornem primeru na podlagi
predpisa, ki določa merila o skladnosti imena s slovenskim
jezikom, izda pristojni minister.«.
Sedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek pa
postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
5. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »Agenciji za
telekomunikacije in radiodifuzijo« nadomesti z besedilom
»Agenciji za pošto in elektronske komunikacije«.
6. člen
Doda se šesti odstavek 18. člena, ki se glasi:
»(6) Določba tretjega in četrtega odstavka tega člena ne
velja za odgovornega urednika oziroma odgovorne urednike
posebnega nacionalnega televizijskega programa, za tisti
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del programa, ki je namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Državni zbor) in njegovih delovnih teles.«.
7. člen
Tretji in četrti odstavek 26. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(3) Z izrazom obvestilo je mišljena vsaka objava vsebine, s katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, ne glede na to, ali je
bila vsebina objavljena v obliki vesti, komentarja oziroma v
kakršni koli drugi obliki.
(4) Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je zanikanje oziroma popravljanje zatrjevanih
napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu,
ampak tudi navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih
dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem
besedilu.«.
8. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(1) Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev. Dopustni so samo pravopisni popravki pod pogojem,
da je o njih prizadeti obveščen in se z njimi strinja.
(2) Popravek mora biti objavljen:
– če medij izhaja mesečno ali v večjih časovnih presledkih in zahteva po objavi prispe vsaj 14 dni pred izidom, v prvi
izdaji oziroma oddaji medija po prejemu popravka;
– v vseh drugih primerih najkasneje v drugi izdaji oziroma enakovredni oddaji medija po prejemu popravka;
– pri elektronskih publikacijah v roku 48 ur po prejemu
popravka.
(3) Vsaka objava mora biti jasno označena kot popravek, lahko pa tudi z oznako »prikaz nasprotnih dejstev«.
Objava mora vsebovati ime prizadetega in navedbo, na kateri
članek oziroma oddajo se nanaša.
(4) Popravek mora biti objavljen v taki obliki in na takem
mestu, da ima njegova objava enako vrednost kot članek ali
prispevek, na katerega se nanaša. Če izhaja medij v več
izdajah ali ima več programov, se mora popravek objaviti
v tistih izdajah oziroma programih, v katerih je bil objavljen
članek ali prispevek, na katerega se popravek ali prikaz nasprotnih dejstev nanaša. Kadar se popravek nanaša na dva
ali več obvestil, ki so obravnavala isti dogodek oziroma isto
osebo in so bila objavljena v različnih medijih istega izdajatelja, se popravek objavi v vseh teh medijih.
(5) Pri tiskanih medijih se šteje, da je popravek objavljen
na enakovrednem mestu, če je popravek objavljen na isti
strani znotraj iste rubrike in v enaki ter enako veliki pisavi
kot članek, na katerega se nanaša. Če je bil izvirni članek
objavljen na naslovnici časopisa zadostuje opozorilo na naslovnici, da je popravek objavljen znotraj tiskanega medija.
Iz opozorila na naslovnici mora biti razvidno, da gre za popravek, opozorilo na naslovnici pa mora vsebovati najmanj
predmet zanikanja oziroma prikaza nasprotnih dejstev, in če
je bilo v izvirnem članku objavljeno ime prizadetega, tudi ime.
Če je bila trditev, na katero se popravek nanaša, postavljena
v naslovu, se šteje, da je izpolnjen pogoj objave na enakem
mestu ali enakovrednem mestu, če zajema naslov popravka
isti prostor kot naslov članka, na katerega se nanaša. V
primeru, ko gre za objavo opozorila na naslovnici, pa mora
opozorilo na naslovnici obsegati najmanj isti prostor, kot ga je
obsegal naslov članka, na katerega se popravek nanaša.
(6) Objava v radijskih ali televizijskih programih in drugih
v tehničnem pogledu enakih programih mora biti prebrana.
Če se je izvirno obvestilo v teh programih ponavljalo, zadostuje enkratna objava popravka v tistem časovnem pasu, ki
ima največjo poslušanost oziroma gledanost.
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(7) Če je bil izvirni prispevek prikazan v sliki, mora biti
tudi popravek objavljen s sliko.
(8) Odgovorni urednik medija mora prizadetega v roku
24 ur po prejemu popravka obvestiti, v kateri številki oziroma
oddaji bo objavljen zahtevani popravek, oziroma, da zavrača
objavo.
(9) V primeru, da odgovorni urednik zavrne objavo popravka, mora svojo odločitev pisno obrazložiti. V svoji obrazložitvi mora jasno in nedvoumno navesti, katere navedbe v
popravku so razlog za zavrnitev objave.«.
9. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor zahteva objavo popravka ali prikaz nasprotnih
dejstev, mora navesti obvestilo, na katero se popravek nanaša, in datum njegove objave. Navesti mora tudi naslov popravka. V primeru, da naslova popravka ne navede oziroma
iz besedila popravka naslov ni razviden, ga določi odgovorni
urednik skladno s tem zakonom.«.
Črta se drugi odstavek 28. člena.
10. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(1) Odgovorni urednik mora objaviti popravek, razen v
naslednjih primerih:
– če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na
katero se sklicuje zainteresirana oseba;
– če zahtevani popravek v ničemer ne zanika navedb v
obvestilu in se v njem tudi ne navaja oziroma prikazuje drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi bi prizadeti
spodbijal ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjeval
navedbe v objavljenem besedilu;
– če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom;
– če zahteve za objavo popravka s strani državnega
organa oziroma pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba ali oseba, ki bi bila s strani tega organa oziroma pravne
osebe pooblaščena za odnose z javnostmi;
– če je popravek napisan žaljivo;
– če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša;
– če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku roka iz drugega odstavka 26. člena tega zakona;
– če je bila zahtevana objava popravka z isto vsebino,
kot jo ima zahtevani popravek, o katerem teče spor pred
sodiščem zaradi zavrnitve ali neustreznosti načina njegove
objave.
(2) Odgovorni urednik mora o zavrnitvi popravka odločiti
znotraj roka iz osmega odstavka 27. člena tega zakona in v
tem roku svojo odločitev o zavrnitvi objave oziroma popravka
posredovati pisno po priporočeni pošti osebi, ki je zahtevala
objavo popravka.«.
11. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(1) Toženec mora odgovoriti na tožbo v roku 8 dni od
prejema tožbe. Prvi narok za glavno obravnavo mora biti
opravljen najkasneje v roku 45 dni po vložitvi tožbe na sodišču. Postopek pred sodiščem prve stopnje je prednosten.
Sodba mora biti vročena strankam najkasneje v roku treh
mesecev po vložitvi tožbe.
(2) Sodišče o uvedenem postopku iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 48 ur po njegovi uvedbi obvesti
inšpektorja, pristojnega za izvajanje nadzora po tem zakonu,
v enakem roku pa ga za namen izvrševanja tega zakona
obvesti tudi o vročeni in pravnomočni sodbi.
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(3) V vabilu sodišče opozori tožnika, da se šteje, kot da
bi umaknil tožbo, če ne pride na prvi narok, toženca pa, da je
sodba lahko izdana tudi v njegovi odsotnosti.«.
12. člen
Naslov sedmega oddelka in naslov nad 45. členom se
spremenita tako, da se glasita:
»INFORMACIJE ZA MEDIJE
Dostop do informacij za medije«.
13. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(1) Informacije za medije po tem zakonu so informacije,
ki jih organ na lastno pobudo posreduje medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na
vprašanje in so vezane na delovno področje organa. Informacije morajo biti resnične in celovite.
(2) Posredovanje informacij za medije lahko mediji zahtevajo od vseh organov, ki jih kot zavezance določa zakon, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja.
(3) Organi za omogočanje posredovanja informacij za
medije določijo odgovorno osebo zaradi izvajanja določb
tega člena in javno objavijo njeno osebno ime, službeno
telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte.
Organi posredujejo podatke o odgovorni osebi pristojnemu
ministrstvu.
(4) Organ mora po prejemu vprašanja, če je vprašanje
pisno in če bo organ odgovor zavrnil ali delno zavrnil, o tem
pisno obvestiti medij do konca naslednjega delovnega dne
od prejema vprašanja.
(5) Organ lahko mediju zavrne ali delno zavrne odgovor
na vprašanje, če so zahtevane informacije izvzete iz prostega dostopa po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja.
(6) Organi morajo medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dnevih od prejema vprašanja v pisni obliki.
(7) Pisno obvestilo iz četrtega oziroma odgovor iz šestega odstavka tega člena vsebuje ime medija, ki je vprašanje postavil, navedbo vprašanja ter odločitev o zavrnitvi ali
delni zavrnitvi oziroma odgovor na vprašanje. Medij lahko
zahteva dodatna pojasnila v roku treh dni od prejema odgovora. Organ mu jih mora posredovati nemudoma, vendar
najkasneje v treh dnevih od dne prejema zahteve za dodatna
pojasnila.
(8) Zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor iz četrtega in
petega odstavka tega člena se šteje kot zavrnilna odločba.
(9) Pritožba zoper zavrnilno odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena le, če zavrnilni ali delno zavrnilni odgovor
na vprašanje izhaja iz dokumenta, zadeve, dosjeja, registra,
evidence ali drugega dokumentarnega gradiva.
(10) O pritožbi zoper odločbo iz osmega odstavka, ki
mora biti v pisni obliki, odloča organ, pristojen za odločanje
o pritožbi po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja. Organ mora odločbo izdano na podlagi
pritožbe izvršiti nemudoma, najpozneje pa v petih delovnih
dnevih od vročitve odločbe.
(11) Če je bila informacija za medije v mediju objavljena v celoti in dobesedno, avtor programskega prispevka
in odgovorni urednik nista odškodninsko in kazensko odgovorna za vsebinsko točno objavo javne informacije. Za
resničnost in točnost take informacije je odgovoren organ,
ki jo je dal.
(12) Za nadzor nad izvajanjem tega člena je pristojen
organ, pooblaščen za odločanje o pritožbi po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«.
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14. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»58. člen
(1) Vsakdo, ki želi pridobiti več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma
televizijskega programa ali izdajatelja splošnoinformativnega
tiskanega dnevnika, mora za veljavno sklenitev pravnega
posla ali veljavno sprejetje sklepa skupščine ali drugega
pristojnega organa družbe dobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva.
(2) Vsi pravni posli ali sklepi skupščine ali drugega
pristojnega organa družbe, ki se sklenejo v nasprotju s prejšnjim odstavkom, so nični.
(3) Pristojno ministrstvo lahko izdajo soglasja zavrne
tisti osebi iz prvega odstavka tega člena, ki bi s pridobitvijo
lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic:
– sama ali skupno po povezanih osebah imela prevladujoč položaj na oglaševalskem trgu;
– ustvarila prevladujoč položaj v medijskem prostoru,
tako da bi sama ali skupno po povezanih osebah dosegla več
kot 15 odstotkov pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemeljskimi radijskimi programi
glede na celotno pokritost prebivalstva tega območja z vsemi
radijskimi programi, ki se razširjajo s prizemeljsko analogno
radijsko tehniko, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za
analogno radiodifuzijo;
– ustvarila prevladujoč položaj v medijskem prostoru,
tako da bi sama ali skupno po povezanih osebah dosegla več
kot 30 odstotkov pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemeljskimi televizijskimi programi glede na celotno pokritost prebivalstva tega območja
z vsemi televizijskimi programi, ki se razširjajo s prizemeljsko
analogno radijsko tehniko, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo;
– sama ali skupno po povezanih osebah imela prevladujoč položaj na trgu, tako da bi število izvodov njenih
dnevnikov preseglo 40 odstotkov vseh prodanih izvodov
splošnoinformativnih tiskanih dnevnikov v Republiki Sloveniji,
ki izhajajo najmanj trikrat tedensko.
(4) V delež iz prvega odstavka tega člena se vštevajo
deleži oziroma delnice z glasovalno pravico:
– obvladujočih in odvisnih podjetij osebe iz prvega odstavka tega člena;
– ki jih je pridobila tretja oseba v svojem imenu in za
račun osebe iz prvega odstavka tega člena;
– ki jih je pridobila oseba iz prvega odstavka tega člena
po povezanih osebah iz 57. člena tega zakona.
(5) Pred izdajo soglasja za pridobitev deleža iz prvega
odstavka tega člena si pristojno ministrstvo pridobi podatke
od Agencije za trg vrednostnih papirjev ter mnenje organa,
pristojnega za varstvo konkurence.
(6) Pred izdajo soglasja za pridobitev več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega
oziroma televizijskega programa si pristojno ministrstvo od
agencije priskrbi podatke o pokritosti prebivalstva z radijskimi in televizijskimi programi iz druge in tretje alinee tretjega
odstavka tega člena.
(7) Za izdajo soglasja za pridobitev več kot 20 odstotkov
lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma
televizijskega programa ter po pridobitvi podatkov in mnenja
iz petega in šestega odstavka tega člena si pristojno ministrstvo pridobi mnenje Sveta za radiodifuzijo.
(8) Agencija na podlagi predhodnega soglasja pristojnega ministrstva izda predpis, s katerim predpiše način ugotavljanja pokritosti območja iz druge in tretje alinee tretjega
odstavka tega člena.«.
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15. člen
V četrtem odstavku 67. člena se besedna zveza »v slovenskem izrazu« nadomesti z besedno zvezo »slovenskega
izvora«.
16. člen
Črtata se tretji in četrti odstavek 73. člena.
17. člen
Prvi, drugi in četrti odstavek 77. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(1) Lokalni radijski program je program, ki pokriva
območje ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokriva območje, ki s prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem pokriva
območja, na katerih živi največ 10 odstotkov prebivalstva
Republike Slovenije in ima v oddajnem času med 6. in
20. uro dnevno najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne
produkcije.
(2) Lokalni televizijski program je program, ki pokriva
območje ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokriva območje, ki s prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem pokriva
območja, na katerih živi največ 10 odstotkov prebivalstva
Republike Slovenije in ima v oddajnem času med 8. in
24. uro dnevno najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne
produkcije.
(4) Izjemoma lahko pridobi status lokalnega radijskega
ali televizijskega programa tudi program, ki ne dosega predpisanega deleža lokalnih vsebin lastne produkcije iz tega
člena, če se tak program razširja na demografsko ogroženem
ali gospodarsko nerazvitem območju, in če na tem območju
ni drugega lokalnega radijskega oziroma televizijskega programa, pod pogojem da izdajatelj izpolnjuje tudi pogoje iz
drugega in tretjega odstavka 81. člena.«.
18. člen
V prvem odstavku 78. člena se dodata alinei:
»– da izdajatelj, ki zaprosi, da se njegovemu programu
dodeli status posebnega pomena, v okviru svoje dejavnosti
ne sme izdajati drugih programov. Če izdaja druge programe, morajo za pridobitev statusa izpolnjevati pogoje vsi
programi;
– da za status posebnega pomena lokalnih radijskih in
televizijskih programov lahko zaprosi izdajatelj, pri katerem
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom vsaj trije delavci, za regionalne in
nepridobitne radijske in televizijske programe pa izdajatelj,
pri katerem ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom vsaj šest delavcev.«.
19. člen
Dodajo se nov četrti, peti in šesti odstavek 81. člena,
ki se glasijo:
»(4) Programi, ki s prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem ne dosežejo več kot 30 odstotkov prebivalstva RS,
lahko dobijo nepridobiten status, če izpolnjujejo programske
zahteve iz 77. člena ter dodatne zahteve iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Programi, ki že imajo dodeljen status posebnega
lokalnega ali regionalnega pomena, lahko dobijo nepridobiten status po uskladitvi z drugim in tretjim odstavkom tega
člena.
(6) Izdajatelj, ki zaprosi, da se njegovemu programu dodeli status nepridobitnega programa, ne sme v okviru svoje
dejavnosti izdajati pridobitnih programov.«.
Sedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.
20. člen
Črtata se četrti in peti odstavek 82. člena.
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21. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
(1) Televizijski programi ne smejo predvajati pornografije in pretiranega nasilja, če bi lahko predvajanje resno škodovalo duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok
in mladoletnikov.
(2) Predvajanje vsebin iz prejšnjega odstavka, ki utegne škodovati otrokom in mladoletnikom, je dopustno le
pod pogojem, da je s tehničnimi sredstvi oziroma z zaščito
omejeno tako, da otroci in mladoletniki do takšnih vsebin
nimajo dostopa.
(3) Televizijski programi lahko predvajajo informativne
in izobraževalne oddaje ter umetniška avdiovizualna dela,
ki vključujejo prizore nasilja ali seksualnosti ob upoštevanju
estetskih in etičnih meril, ki jih sami vnaprej določijo. Televizijski prizori, ki vključujejo nasilje ali seksualnost se lahko izjemoma predvajajo tudi v drugih oddajah, pod pogojem, da ne
gre za vsebine, ki bi kršile estetska in etična merila iz prvega
stavka. Pred začetkom predvajanja oddaj in del iz prvega
stavka oziroma prizorov iz drugega stavka tega odstavka
mora biti objavljeno akustično in vizualno opozorilo, da niso
primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti, med
njihovim predvajanjem pa morajo biti označene z ustreznim
vizualnim simbolom.
(4) Estetska in etična merila za prikazovanje oddaj,
del in prizorov ter merila za objavo opozoril iz prejšnjega
odstavka določijo izdajatelji televizijskih programov s svojimi internimi pravili (etičnimi kodeksi), ki morajo biti ves čas
javno dostopna. Pravila morajo opredeliti tudi pritožbene
možnosti za gledalce, ki imajo pripombe glede izvajanja
meril iz prejšnjega odstavka. Izdajatelji televizijskih programov morajo kopijo internih pravil poslati pristojnemu
ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo v 15 dneh od njihovega sprejetja in jih v enakem roku obvestiti o vsaki njihovi
spremembi.
(5) Izdajatelji televizijskih programov morajo vsako leto
posredovati pristojnemu ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo
poročilo o izvajanju internih pravil iz prejšnjega odstavka, ki
mora vsebovati tudi podatke o prejetih pritožbah gledalcev in
njihovi obravnavi, najkasneje do konca februarja za preteklo
leto.
(6) Pristojni minister s podzakonskim predpisom določi
vizualni simbol ter akustično in vizualno opozorilo iz tretjega
odstavka tega člena in način njegovega objavljanja ter predpiše načrt za njegovo promocijo.
(7) Ob upoštevanju prvega odstavka in meril iz tretjega
in četrtega odstavka lahko televizijski programi predvajajo
tudi programske vsebine, v katerih prevladujejo prizori nasilja
ali seksualnosti, v terminu med 24. in 5. uro.
(8) Pornografske vsebine v tiskanih publikacijah ter na
oglasnih površinah so lahko ponujene le tako, da jih otroci in
mladoletniki ne morejo videti in kupiti. Dostop do pornografskih vsebin v elektronskih publikacijah mora biti s tehničnimi
sredstvi oziroma z zaščito omejen tako, da otroci in mladoletniki do njih ne morejo dostopati.
(9) Izvajanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega
in sedmega odstavka ter podzakonskega predpisa iz šestega
odstavka tega člena spremljata pristojno ministrstvo in Svet
za radiodifuzijo. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo Državnemu zboru mora vsebovati tudi oceno izvajanja določb
prvega do sedmega odstavka tega člena.
(10) Inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem določb
osmega odstavka tega člena v časopisih in revijah ter elektronskih publikacijah, ki so mediji v skladu s prvim odstavkom
2. člena zakona, izvaja inšpektorat pristojnega ministrstva,
Tržni inšpektorat Republike Slovenije pa v tiskanih in elektronskih publikacijah, ki niso mediji v skladu s tretjim odstavkom 2. člena zakona.«.
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22. člen
Naslov nad 86. členom se spremeni tako, da se glasi:
»Delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih«.
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(1) Najmanj 20 odstotkov vse dnevno predvajane glasbe vsakega radijskega in televizijskega programa mora biti
slovenska glasba oziroma glasbena produkcija slovenskih
ustvarjalcev in poustvarjalcev.
(2) Delež vse dnevno predvajane glasbe iz prejšnjega
odstavka znaša najmanj 40 odstotkov, ko gre za vsak posamezni program Radiotelevizije Slovenija. Delež vse dnevno
predvajane glasbe znaša najmanj 25 odstotkov, ko gre za
radijske in televizijske programe posebnega pomena.
(3) Določbe tega člena ne veljajo za radijske in televizijske programe, ki so namenjeni madžarski in italijanski
narodni skupnosti.«.
23. člen
Četrti odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih programov iz 77. člena tega zakona oziroma za
izdajatelje, katerih program je namenjen lokalnemu občinstvu
in ni vključen v nacionalno programsko mrežo.«.
24. člen
Šesti odstavek 90. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(6) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih programov iz 77. člena tega zakona oziroma za
izdajatelje, katerih program je namenjen lokalnemu občinstvu
in ni vključen v nacionalno programsko mrežo.«.
25. člen
Tretji odstavek 91. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za izdajatelje televizijskih programov iz 77. člena tega
zakona oziroma za izdajatelje, katerih program je namenjen
lokalnemu občinstvu in ni vključen v nacionalno programsko
mrežo.«.
26. člen
Drugi, tretji in peti odstavek 92. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(2) Slovenska avdiovizualna dela morajo na 1. in
2. televizijskem programu Radiotelevizije Slovenija skupaj
obsegati najmanj 25 odstotkov letnega oddajnega časa, pri
čemer morajo eno četrtino tega deleža ustvariti neodvisni
producenti.
(3) Avdiovizualna dela neodvisnih producentov morajo
obsegati najmanj deset odstotkov letnega oddajnega časa
televizijskih programov Radiotelevizije Slovenija, k čemur se
všteva tudi tisti delež slovenskih avdiovizualnih del iz prejšnjega odstavka, ki ga ustvarijo neodvisni producenti.
(5) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ne veljajo za posebni nacionalni televizijski program,
določbi drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
televizijske programe, ki so namenjeni italijanski in madžarski
narodni skupnosti.«.
27. člen
Prvi in drugi odstavek 100. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(1) Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno
telo, ki:
– daje agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz
tega zakona;
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– daje agenciji obrazložen predlog izbire ponudnikov na
javnih razpisih za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije;
– daje agenciji predhodno mnenje o izdaji, prenosu in
razveljavitvi odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske in
televizijske dejavnosti;
– daje agenciji predhodno mnenje o dodelitvi oziroma
odvzemu statusa lokalnega, regionalnega in študentskega
radijskega ali televizijskega programa;
– daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o
dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa;
– daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o
omejevanju koncentracije;
– ocenjuje stanje radijskih in televizijskih programov;
– predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in pogoje
za pridobitev statusa programov posebnega pomena ter merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih in
televizijskih programov iz tega zakona;
– daje soglasje k predpisu, s katerim se določita postopek izdaje, podaljšanja, prenosa, spremembe, preklica,
razveljavitve in prenehanja odločbe o izdaji dovoljenja za
radijsko in televizijsko dejavnost ter njena vsebina;
– predlaga način in merila za oblikovanje seznama dogodkov, pomembnih za javnost Republike Slovenije, in postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, ter
oblikuje predlog agencije za vsebino tega seznama;
– daje soglasje agenciji k strategiji razvoja radijskih in
televizijskih programov v Republiki Sloveniji;
– za Državni zbor pripravlja letna poročila oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in predloge za izboljšanje
stanja;
– opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom,
aktom o ustanovitvi in zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.
(2) Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem članov, ki jih
na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor. Na javni poziv se lahko javijo kandidati s področja prava, telekomunikacij
in informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva
in komunikologije.«.
Tretji odstavek se črta.
Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.

si:

28. člen
Prvi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se gla-

»(1) Sredstva za delo Sveta za radiodifuzijo zagotovi
Agencija. S sredstvi po nalogu Sveta za radiodifuzijo upravlja
Agencija.«.
Tretji odstavek se dopolni tako, da se pred besedo »izvaja« dodata besedi »zagotovi in«.
29. člen
Naslov sedmega oddelka se spremeni tako, da se
glasi:
»IZVAJANJE RADIJSKE IN TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI«.
30. člen
Doda se naslov pred 104. členom, ki se glasi:
»Pogoji in merila za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije«.
Prvi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Postopek javnega razpisa vodi in opravi izbiro
agencija na podlagi obrazloženega predloga Sveta za radiodifuzijo in v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.«.
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31. člen
Za 104. členom se doda 104.a člen, ki se glasi:
»Pogoji in merila za izbiro med zainteresiranimi ponudniki
programov za pridobitev pravice razširjanja programov
na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki
104.a člen
(1) Postopek javnega razpisa za ponudnike programov
vodi in opravi izbiro agencija ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja elektronske komunikacije, in na podlagi obrazloženega
predloga Sveta za radiodifuzijo.
(2) Agencija v soglasju s Svetom za radiodifuzijo v razpisni dokumentaciji za javni razpis določi pogoje in merila
za izbiro ponudnikov za razširjanje radijskih in televizijskih
programov na razpisanem območju.
(3) V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki
programa na javnem razpisu se upoštevajo zlasti:
– žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe;
– obseg lastne produkcije;
– za televizijske programe količina produkcije slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena tega zakona;
– za radijske programe obseg slovenske glasbe iz
67. člena tega zakona;
– trajanje (obseg) programa;
– uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih.
(4) Pri izbiri programa imajo prednost:
– programi, ki se na razpisanem območju že razširjajo
po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo;
– prostodostopni (nekodirani) programi.
(5) Agencija o ponudbah odloči z izdajo odločbe, s
katero odloči o izbiri ponudnikov in izbranim ponudnikom
podeli pravico razširjanja na razpisanem območju v digitalni
radiodifuzni tehniki.
(6) Odločba iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi:
– podatke o izbranih izdajateljih;
– podatke o vrsti dejavnosti (radijska ali televizijska);
– imena programov;
– območje pokrivanja.«.
32. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»105. člen
(1) Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) izda agencija
izdajatelju radijskega oziroma televizijskega programa po
postopku in pod pogoji iz tega zakona.
(2) Vložnik vloge za pridobitev dovoljenja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– registrirana radijska oziroma televizijska dejavnost;
– odločba pristojnega ministrstva o vpisu radijskega
oziroma televizijskega programa v razvid medijev.
(3) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:
– podatke o vrsti dejavnosti (radijska ali televizijska);
– ime programa;
– programske zahteve, ki jih bo izdajatelj upošteval pri
razširjanju programa.
(4) Agencija s svojim aktom predpiše, katere programske zahteve mora izdajatelj določiti v svoji vlogi in pogoje,
pod katerimi jih lahko spreminja.
(5) Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa, ki
je dobil dovoljenje, lahko za razširjanje svojega radijskega
ali televizijskega programa dobi pravico do uporabe radijskih
frekvenc za razširjanje radijskih in televizijskih programov v
analogni tehniki oziroma pravico do razširjanja radijskih in
televizijskih programov na razpisanem območju v digitalni
tehniki v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.
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(6) Med trajanjem začasnega preklica dovoljenja imetnik dovoljenja nima pravice izvajati dejavnosti iz tega dovoljenja.
(7) Z razveljavitvijo dovoljenja prenehajo veljati vse odločbe, s katerimi je bila izdajatelju podeljena pravica do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje radijskih in televizijskih
programov v analogni tehniki oziroma pravica do razširjanja
radijskih in televizijskih programov na razpisanem območju
v digitalni tehniki.«.
33. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
»106. člen
(1) Odločba o dovoljenju iz prejšnjega člena tega zakona ima naslednje obvezne sestavine:
– podatke o izdajatelju programa;
– podatke o vrsti dejavnosti, za katero je dovoljenje
izdano (radijska ali televizijska);
– ime programa;
– programske zahteve, ki jih mora izdajatelj upoštevati
pri razširjanju programa.
(2) Dovoljenje se izda za nedoločen čas.
(3) Agencija natančne podatke o izdaji, spremembi, prenosu, začasnem preklicu in razveljavitvi dovoljenja v osmih
dneh sporoči pristojnemu ministrstvu.
(4) Postopek za izdajo, spremembo, prenos, začasen
preklic ali razveljavitev odločbe o dovoljenju ter podrobnejše
določbe o vsebini dovoljenja v skladu s tem zakonom določi
agencija.
(5) Imetnik odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske
ali televizijske dejavnosti lahko svoje pravice iz dovoljenja
prenese na drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja le ob pogoju, da ob
tem ne poseže v programske zahteve iz dovoljenja.
(6) Dovoljenje preneha veljati na podlagi samega zakona:
– če je prenehal obstajati njegov imetnik;
– če je bil program, za katerega je bilo dovoljenje izdano, izbrisan iz razvida medijev pri pristojnem ministrstvu.
(7) V primerih iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka izda agencija ugotovitveno odločbo.«.
34. člen
Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem določb tega
zakona izvaja agencija.«.
V drugem odstavku se dodata nova tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– nadzira izvajanje programskih zahtev, ki jih mora
izdajatelj upoštevati pri razširjanju svojega programa (tretja
in četrta alinea prvega odstavka 106. člena);
– predlaga pristojnemu ministrstvu strategijo razvoja
radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Agencija:
– pisno opozori izdajatelja in odredi, da se kršitve, ki jih
ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi in ne sme biti krajši od
enega meseca in ne daljši od šestih mesecev, kadar ugotovi,
da izdajatelj radijskega ali televizijskega programa krši določbe tega zakona ali podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi
podlagi, ali ratificirano mednarodno pogodbo, oziroma ne
izpolnjuje programskih zahtev iz dovoljenja za izvajanje dejavnosti. Rok se lahko podaljša za največ tri mesece;
– začasno prekliče dovoljenje za izvajanje dejavnosti
največ za tri mesece, če ugotovi, da po poteku roka iz prejšnje alinee ugotovljene kršitve niso bile odpravljene;
– razveljavi dovoljenje za izvajanje dejavnosti, če ugotovi, da izdajatelj kljub začasnemu preklicu iz prejšnje alinee
svoje dejavnosti najpozneje v 30 dneh po začetku ponovnega oddajanja ne uskladi z zahtevami agencije.«.
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Dodajo se sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki
se glasijo:
»(7) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo
strokovnega nadzorstva, s katero podrobneje določi način
ugotavljanja izpolnjevanja programskih zahtev in omejitev
iz 5. in 3. oddelka drugega poglavja ter tretje in četrte alinee
prvega odstavka 106. člena tega zakona.
(8) Izdajatelji radijskih ali televizijskih programov morajo najmanj 30 dni hraniti posnetke vsakega posameznega
dneva programa z vsemi objavljenimi programskimi in neprogramskimi vsebinami, kakor so bile zaporedno predvajane v 24 urah. V primeru tehnične okvare, ki je povzročila
prekinitev snemanja, je izdajatelj o tem dolžan nemudoma
obvestiti agencijo.
(9) Izdajatelji morajo za strokovno nadzorstvo kopije
posnetkov iz prejšnjega odstavka izročiti agenciji najpozneje
v osmih dneh od prejema njene pisne zahteve.
(10) Z aktom iz sedmega odstavka tega člena agencija
določi tudi tehnične značilnosti in opremo posnetkov.«.
35. člen
Naslov devetega oddelka se spremeni tako, da se
glasi:
»FINANCIRANJE AVDIOVIZUALNE PRODUKCIJE NA
PODROČJU MEDIJEV«.
36. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska sredstva
110. člen
(1) Na podlagi tega zakona Republika Slovenija pri
pristojnem ministrstvu zagotavlja proračunska sredstva za
razvoj avdiovizualne produkcije na področju medijev.
(2) Republika Slovenija v okviru proračunskih sredstev
za avdiovizualno produkcijo na področju medijev zagotavlja
sredstva za slovenske avdiovizualne projekte, ki prispevajo
k razvoju avdiovizualne produkcije na področju medijev in so
namenjene televizijskem predvajanju.
(3) Vlada določi način, postopek, pogoje in merila za
izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje
projektov iz proračunskih sredstev za avdiovizualno produkcijo na področju medijev, v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.«.
37. člen
V prvem odstavku 111. člena se pred besedo »pravna«
dodata besedi »fizična ali«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Operater opravlja storitve na podlagi obvestila iz
5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 43/04 in 86/04) in vpisa operaterja v uradno evidenco
skladno s petim odstavkom 5. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04).
(3) O prenehanju statusa operaterja oziroma izbrisu
iz uradne evidence operaterjev agencija obvesti pristojno
ministrstvo.«.
38. člen
Za 114. členom se doda 114.a člen, ki se glasi:
»114.a člen
(1) Za operaterja prizemeljskega digitalnega omrežja se
ne uporabljajo določbe 112. člena tega zakona.
(2) Operater prizemeljskega digitalnega omrežja na posameznem območju Republike Slovenije mora pod enakimi
pogoji razširjati radijske in televizijske programe, ki imajo
dovoljenje iz 104.a člena tega zakona za isto območje.«.
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39. člen
V drugem odstavku 115. člena se za besedo »poglavja«
doda besedilo »in šesti odstavek 84. člena«.
V tretjem odstavku se za besedo »poglavja« doda besedilo »in šesti odstavek 84. člena«.
40. člen
129. do 148. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»129. člen
(1) Z globo od 250.000 do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj pravna oseba ali izdajatelj samostojni podjetnik posameznik:
– če se po njegovem mediju z oglasi prizadene spoštovanje človekovega dostojanstva; spodbujajo rasno, spolno ali
narodnostno razlikovanje in verske ali politične nestrpnosti;
spodbujajo dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali
zaščiti okolja ali kulturne dediščine; žalijo verska ali politična prepričanja; škodi interesom uporabnikov (tretji odstavek
47. člena);
– če razširja oglase, katerih pretežno ciljno občinstvo
so otroci ali v katerih nastopajo otroci in vsebujejo prizore
nasilja, pornografije ali drugih vsebin, ki bi lahko škodovale
njihovemu zdravju ter duševnemu in telesnemu razvoju, ali
kako drugače negativno vplivale na dovzetnost otrok (prvi
odstavek 49. člena);
– če razširja oglase, s katerimi se neposredno spodbujajo otroci k nakupu izdelkov ali storitev z izkoriščanjem njihove
neizkušenosti in lahkovernosti ali s katerimi se neposredno
spodbujajo otroci, da bi prepričevali starše ali koga drugega v
nakup izdelkov ali storitev ali s katerimi se neposredno spodbuja izkoriščanje posebnega zaupanja otrok v starše, učitelje
ali druge osebe ali s katerimi se neupravičeno prikazujejo
otroci v nevarnih okoliščinah (drugi odstavek 49. člena);
– če prek televizijskega programa predvaja prizore pornografije in pretiranega nasilja, ki bi lahko resno škodovalo
duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov (prvi odstavek 84. člena);
– če predvaja vsebine iz prvega odstavka 84. člena
tega zakona, ki utegnejo škodovati otrokom in mladoletnikom
in niso omejene s tehničnimi sredstvi oziroma z zaščito tako,
da otroci in mladoletniki do takšnih vsebin nimajo dostopa
(drugi odstavek 84. člena);
– če predvaja televizijske prizore, ki vključujejo nasilje
ali seksualnost, in le-ti niso del informativnih, izobraževalnih
in umetniških ter drugih oddaj, ter ne gre za vsebine, ki bi
kršile estetska in etična merila iz tretjega odstavka 84. člena
tega zakona, ne da bi pred njihovim predvajanjem objavil
akustično in vizualno opozorilo, da oddaje niso primerne za
otroke in mladoletnike do 15. leta starosti, ali če te oddaje
ves čas njihovega predvajanja niso označene s predpisanim
vizualnim simbolom (tretji odstavek 84. člena);
– če predvaja programske vsebine, v katerih prevladujejo prizori nasilja ali seksualnosti, izven termina med 24. in
5. uro (sedmi odstavek 84. člena).
(2) Z enako globo se kaznuje za prekršek Radiotelevizija Slovenije, če predvaja oglaševalske vsebine na način, ki
je v nasprotju s prvim odstavkom 94. člena tega zakona ali
če oglaševalske vsebine predvaja na tretjem programu Radia
Slovenija (drugi odstavek 94. člena).
(3) Z enako globo se kaznuje izdajatelj tiskane ali elektronske publikacije – pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ponuja pornografske vsebine v tiskanih publikacijah oziroma na oglasnih površinah tako, da jih lahko otroci in mladoletniki vidijo in kupijo, v elektronskih publikacijah
pa pornografske vsebine niso omejene s tehničnimi sredstvi
oziroma z zaščito tako, da otroci in mladoletniki do njih ne
morejo dostopati (osmi odstavek 84. člena).
(4) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj elektronske ali tiskane publikacije – fizična oseba,
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ali druga fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(5) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izdajatelja pravne osebe ali odgovorna oseba
izdajatelja samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba izdajatelja državnega organa ali samoupravne
lokalne skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena, in odgovorna oseba Radiotelevizije Slovenija, če stori
prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
130. člen
(1) Z globo od 250.000 do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– če oglaševalske vsebine v njegovem programu niso
povsem jasno prepoznavne in posebej ločene od drugih
programskih vsebin medija (tretji odstavek 46. člena) ali če
neodplačno objavljeni oglasi niso posebej označeni kot taki
(četrti odstavek 46. člena);
– če prikrito oglašuje (prvi odstavek 47. člena) ali če
uporablja tehnične postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin (drugi odstavek 47. člena);
– če oglašuje alkoholne pijače po medijih ali na nosilcih
iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona, razen če zakon ne
določa drugače (četrti odstavek 47. člena);
– če kot naročnik oglasa vpliva na programsko zasnovo
in uredniško neodvisnost medija (drugi odstavek 50. člena);
– če po radijskem ali televizijskem programu predvaja
oglase v nasprotju s 93. členom tega zakona;
– če pri razširjanju oglaševalskih vsebin po računalniških povezavah, katerega namen je neposredno sklepanje
pogodbenih razmerij z uporabniki teh povezav, jasno ne
označi vsake pobude za sklenitev pogodbe ali če potencialnega pogodbenega partnerja nedvoumno ne opozori na
finančne posledice, ki zanj izhajajo iz morebitne sklenitve
pogodbe (117. člen);
– če kot sponzor televizijskih programov razširja programske vsebine ali ustvarja avdiovizualna dela (drugi odstavek 52. člena);
– če kot sponzor vpliva na sponzorirane vsebine in
njihovo razporejanje v programski shemi ter s tem omejuje
uredniško neodvisnost medija (prvi odstavek 53. člena);
– če razširja sponzorirane vsebine, ki spodbujajo prodajo oziroma nakup ali dajanje v najem izdelkov ali storitev
sponzorja ali tretje osebe, še posebej s posebnim predstavljanjem teh izdelkov ali storitev (drugi odstavek 53. člena);
– če v nasprotju z zakonom razširja sponzorirana poročila, aktualne ali druge informativne programske vsebine
(prvi odstavek 55. člena);
– če jasno ne označi vsake sponzorirane programske
enote z navedbo sponzorjevega imena ali njegovega znaka
(drugi odstavek 55. člena).
(2) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izdajatelja pravne osebe ali izdajatelja samostojnega podjetnika posameznika ali izdajatelja državnega
organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
131. člen
(1) Z globo od 250.000 do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj pravna oseba ali izdajatelj samostojni podjetnik posameznik:
– če skupni obseg oglasov, TV-prodaje oziroma radijske prodaje in drugih plačanih obvestil v radijskem ali te-
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levizijskem programu v nasprotju s tem zakonom presega
20 odstotkov dnevnega oddajnega časa ali 20 odstotkov v
celi uri (prvi odstavek 97. člena) ali če skupni obseg oglasov,
v katerem niso vključene TV-prodaja in druga plačana obvestila v nasprotju s tem zakonom v televizijskem programu
presega 15 odstotkov dnevnega oddajnega časa (drugi odstavek 97. člena);
– če skupno trajanje prodajnih TV-oken v dnevnem oddajnem času njegovega programa presega tri ure na dan
ali če je število prodajnih TV-oken na dan večje od osem ali
če niso jasno označena z vidnimi in zvočnimi znaki (četrti
odstavek 97. člena).
(2) Z enako globo se kaznuje za prekršek Radiotelevizija Slovenija, če na svojem programu predvaja oglase
in druga plačana obvestila v skupnem obsegu, ki presega
15 odstotkov dnevnega oddajnega časa, ali če na svojem
programu predvaja oglase v skupnem obsegu, ki presega
deset odstotkov dnevnega oddajnega časa, ali če delež oglasov in drugih plačanih obvestil na njenem programu v celi uri
preseže dvanajst minut, v času med 18. in 23. uro pa devet
minut na uro (prvi, drugi in tretji odstavek 98. člena).
(3) Z enako globo se kaznuje za prekršek izdajatelj
lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega
radijskega ali televizijskega programa, če obseg oglasov
in drugih plačanih obvestil na njegovem programu presega
15 odstotkov dnevnega oddajnega časa ali dvanajst minut
na uro ali če na svojem programu predvaja radijsko ali
TV-prodajo (peti in šesti odstavek 98. člena).
(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba izdajatelja pravne osebe ali odgovorna
oseba izdajatelja samostojnega podjetnika posameznika, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba Radiotelevizije Slovenija, ki stori prekršek
iz drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba lokalnega, regionalnega, študentskega ali
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, ki stori
prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena.
132. člen
(1) Z globo od 200.000 do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj pravna oseba ali izdajatelj samostojni podjetnik posameznik:
– če ne razširja programskih vsebin v slovenskem jeziku v
skladu z zakonom ali če jih v nasprotju z zakonom razširja brez
ustreznega prevoda v slovenščino (prvi odstavek 5. člena) ali
če ne razširja v skladu s tem zakonom oglasov v slovenščini
oziroma v slovenskem prevodu (prvi odstavek 51. člena);
– če brez vpisa v razvid pri pristojnem ministrstvu izdaja
programske vsebine (prvi odstavek 16. člena);
– če izdaja radijski ali televizijski program brez dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (prvi
odstavek 105. člena) ali med trajanjem njegovega preklica
(šesti odstavek 105. člena);
– če na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in
javnih zavodov brez odlašanja brezplačno ne objavi nujnega
sporočila v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali
premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine ali varnosti
države (25. člen);
– če vsako leto najpozneje do konca februarja Uradnemu listu Republike Slovenije ne sporoči predpisanih podatkov
za fizično ali pravno osebo, ki ima v njegovem premoženju
najmanj petodstotni delež kapitala ali najmanj petodstotni
delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic ali imen članov uprave oziroma organa upravljanja in/ali nadzornega
organa izdajatelja (prvi odstavek 64. člena) ali če v 30 dneh
od njihovega nastanka ne sporoči spremembe teh podatkov
(drugi odstavek 64. člena);
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– če v nasprotju s tem zakonom razširja programske
vsebine drugih medijev po računalniških povezavah (drugi
odstavek 116. člena).
(2) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izdajatelja pravne osebe ali odgovorna oseba
izdajatelja samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

najmanj petindvajset odstotkov letnega oddajnega časa (drugi odstavek 92. člena);
– če avdiovizualna dela neodvisnih producentov ne zajemajo najmanj deset odstotkov letnega oddajnega časa
televizijskih programov Radiotelevizije Slovenija (tretji odstavek 92. člena).
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

133. člen
(1) Z globo od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– če kot izdajatelj, ki je uveljavil pravico do kratkega
poročanja, ne omogoči izdajatelju, ki dogodka ni mogel posneti, enkratne uporabe svojega posnetka (šesti odstavek
74. člena);
– če kot operater ne razširja v skladu z zakonom programov vseh izdajateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 105. člena
tega zakona, če obstajajo tehnične možnosti za kakovosten
sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja (prvi
odstavek 112. člena) ali če ne razširja v skladu z zakonom
radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in
81. člena tega zakona, če obstajajo tehnične možnosti za
kakovosten sprejem signala v glavni sprejemni postaji operaterja (drugi odstavek 112. člena);
– če kot operater omogoči izdajatelju, ki spada pod
jurisdikcijo Republike Slovenije, razširjanje radijskega ali
televizijskega programa, če program ni vpisan v razvid pri
pristojnem ministrstvu (četrti odstavek 112. člena);
– če kot operater ne oblikuje programskega sveta (prvi
odstavek 114. člena) ali če v programski svet ne imenuje članov v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 114. člena);
– če kot operater razširja radijski ali televizijski program,
za katerega njegov izdajatelj nima dovoljenja za izvajanje
radijske ali televizijske dejavnosti (prvi odstavek 105. člena)
ali mu je bilo dovoljenje začasno preklicano (šesti odstavek
105. člena);
– če kot operater prizemeljskega digitalnega omrežja
razširja radijski ali televizijski program, ki nima dovoljenja iz
104.a člena tega zakona za območje, ki ga pokriva operater
prizemeljskega digitalnega omrežja s svojim signalom.
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

136. člen
(1) Z globo od 200.000 do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa pravna
oseba ali izdajatelj televizijskega programa samostojni podjetnik posameznik:
– če v skladu s tem zakonom postopno ne povečuje obsega deleža evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem
času glede na prejšnje leto (drugi odstavek 89. člena) ali če
vsako leto do konca meseca februarja pristojnemu ministrstvu in agenciji ne pošlje razčlenjenih podatkov o doseženem
deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času
za preteklo leto, tako kot je določeno v zakonu (prvi odstavek
91. člena);
– če v skladu z zakonom vsako leto ne poveča deleža
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v programih (drugi
odstavek 90. člena).
(2) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izdajatelja televizijskega programa pravne
osebe ali izdajatelja televizijskega programa samostojnega
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa fizična oseba, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.

134. člen
(1) Z globo od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa pravna oseba ali izdajatelj televizijskega programa samostojni
podjetnik posameznik, če ne zvišuje deleža slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času v skladu z drugim
odstavkom 87. člena tega zakona.
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega člena.
(3) Z globo 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa fizična oseba, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
135. člen
(1) Z globo od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek javni zavod Radiotelevizija Slovenija:
– če evropska avdiovizualna dela nimajo večinskega
deleža v letnem oddajnem času televizijskih programov Radiotelevizije Slovenija (prvi odstavek 92. člena);
– če slovenska avdiovizualna dela na 1. in 2. televizijskem programu Radiotelevizije Slovenija skupaj ne zajemajo

137. člen
(1) Z globo od 2.000.000 do 15.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– če kot izdajatelj radijskega programa v nasprotju s
tem zakonom opravlja tudi televizijsko dejavnost ali če kot
izdajatelj televizijskega programa opravlja tudi radijsko dejavnost (59. člen);
– če kot operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve,
izdaja radijski ali televizijski program brez dovoljenja za opravljanje televizijske ali radijske dejavnosti (61. člen).
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
138. člen
Z globo od 90.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek novinar ali voditelj poročil iz 99. člena tega zakona,
ki sodeluje pri oglaševanju (prvi odstavek 99. člena).
139. člen
(1) Z globo od 150.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj radijskega in televizijskega programa pravna oseba ali izdajatelj radijskega in televizijskega
programa samostojni podjetnik posameznik, če v dnevnem
oddajnem času ne predvaja deleža slovenske glasbe v skladu s 86. členom zakona.
(2) Z globo 70.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj radijskega in televizijskega programa fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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140. člen
(1) Z globo od 1.500.000 do 25.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj splošnoinformativnega tiskanega
dnevnika ali druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v kapitalu oziroma premoženju tega izdajatelja več kot dvajsetodstotni lastniški delež ali več kot dvajset
odstotkov upravljavskih oziroma glasovalnih pravic, če je ob
tem tudi izdajatelj ali soustanovitelj izdajatelja radijskega ali
televizijskega programa ali pa opravlja radijsko ali televizijsko
dejavnost (prvi odstavek 56. člena) ali če ima ob tem več
kot dvajsetodstotni lastniški delež ali več kot dvajsetodstotni
delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju
drugega izdajatelja splošnoinformativnega tiskanega dnevnika ali v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa (tretji odstavek 56. člena).
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba izdajatelja splošnoinformativnega dnevnika
ali druge pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Sloveniji ali drugi državi članici EU, tako da bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka (prvi odstavek 75. člena);
– če dogodek iz prvega odstavka 75. člena tega zakona
na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša izdajatelj,
katerega televizijski program lahko spremlja manj kot petinsedemdeset odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, ali
pa je za sprejemanje takega programa potrebno dodatno plačilo (plačljiva TV) poleg RTV-prispevka in običajnega plačila
za sprejem televizijskih programov po kablu (tretji odstavek
75. člena);
– če kot organizator pomembnih prireditev in drugih
dogodkov, dostopnih javnosti, izdajatelju radijskega ali televizijskega programa ne omogoči, da uveljavi pravico do
kratkega poročanja (prvi odstavek 74. člena).
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 70.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa fizična oseba, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.

141. člen
(1) Z globo od 1.500.000 do 25.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj radijskega ali televizijskega
programa ali druga pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ima v premoženju tega izdajatelja več kot
dvajsetodstotni lastniški delež ali več kot dvajset odstotkov
upravljavskih oziroma glasovalnih pravic, tudi če je izdajatelj
ali soustanovitelj izdajatelja splošnoinformativnega tiskanega
dnevnika (drugi odstavek 56. člena) ali če ima ob tem več
kot dvajsetodstotni lastniški delež ali več kot dvajsetodstotni
delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju
drugega izdajatelja splošnoinformativnega tiskanega dnevnika ali v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa (tretji odstavek 56. člena).
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe izdajatelja radijskega ali
televizijskega programa ali odgovorna oseba druge pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80.000 se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

144. člen
(1) Z globo 600.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek operater pravna oseba ali operater samostojni
podjetnik posameznik:
– če ne prijavi pristojnemu ministrstvu imena in zvrsti
vsakega programa, ki ga prenaša in oddaja po svojem telekomunikacijskem sistemu, ali ga ne obvesti o vsaki spremembi teh podatkov v osmih dneh po vključitvi ali izključitvi programa oziroma po nastali spremembi (prvi odstavek
113. člena);
– če ne pošlje pristojnemu ministrstvu v petnajstih dneh
od sklenitve kopije vsake veljavne pogodbe ali drugega dokumenta, iz katerega je razvidna urejenost avtorskopravnih
razmerij z imetniki pravic do programov, ki jih prenaša in
oddaja (drugi in tretji odstavek 113. člena), ali če ne obvesti pristojnega ministrstva o vsaki spremembi ali prenehanju veljavnosti posamezne pogodbe oziroma dokumenta iz
113. člena v določenem roku (četrti odstavek 113. člena);
– če ne pošlje pristojnemu ministru v vednost notranjega pravnega akta ali akta o imenovanju programskega sveta
(tretji odstavek 114. člena).
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba operaterja pravne osebe ali operaterja
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek operater fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

142. člen
(1) Z globo od 1.500.000 do 25.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek oglaševalska organizacija ali druga
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v
premoženju oglaševalske organizacije več kot desetodstotni
lastniški delež ali več kot deset odstotkov upravljavskih oziroma glasovalnih pravic, tudi če je izdajatelj ali soustanovitelj
izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali če ima
več kot dvajsetodstotni lastniški delež ali več kot dvajsetodstotni delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v
premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega programa
(prvi odstavek 60. člena).
(2) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba oglaševalske organizacije ali druge pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
143. člen
(1) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izdajatelj televizijskega programa pravna oseba ali izdajatelj televizijskega programa samostojni
podjetnik posameznik:
– če na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša
posamezni dogodek, ki je pomemben za javnost v Republiki

145. člen
(1) Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek izdajatelj pravna oseba ali izdajatelj samostojni
podjetnik posameznik:
– če v 15 dneh od nastanka spremembe oziroma od
prenehanja ne prijavi spremembe podatkov iz drugega in
tretjega odstavka 12. člena tega zakona ali prenehanja delovanja (prvi odstavek 14. člena);
– če pristojnemu ministrstvu ne da podatkov, kadar jih
zahteva zaradi izvajanja veljavnih predpisov o medijih (drugi
odstavek 14. člena);
– če kot imetnik dovoljenja za izvajanje radijske ali
televizijske dejavnosti agenciji na njeno zahtevo ne pošlje
v enem mesecu podatkov iz tretje alinee tretjega odstavka
105. člena tega zakona;
– če Narodni univerzitetni knjižnici ne pošlje obveznega izvoda vsake izdaje tiskanega medija (četrti odstavek
14. člena);
– če za temeljno spremembo oziroma bistveno dopolnitev programske zasnove radijskega ali televizijskega progra-
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ma ne pridobi predhodnega mnenja agencije (tretji odstavek
17. člena);
– če pri razširjanju programskih vsebin na vidnem mestu vsakega posameznega nosilca teh vsebin ne objavi predpisanih podatkov iz 23. člena ali drugih obveznih podatkov iz
24. člena tega zakona;
– če kot izdajatelj radijskega ali televizijskega programa
jasno ne označi ponovitve oddaje (drugi odstavek 85. člena);
– če kot izdajatelj televizijskega programa v roku šestih
mesecev od uveljavitve tega zakona ne sprejme in javno
objavi pravil (etičnega kodeksa) s katerim določi kriterije
ter pogoje za prikazovanje informativnih, izobraževalnih in
umetniških ter podobnih oddaj, ki vključujejo prizore nasilja
ali seksualnosti ali ne sprejme in javno objavi notranje pritožbene poti, ki jih lahko uporabijo gledalci, ki imajo pripombe
glede izvajanja teh pravil (četrti odstavek 84. člena);
– če izdajatelj televizijskega programa vsako leto najkasneje do konca februarja za preteklo leto pristojnemu
ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo ne posreduje poročila o
izvajanju pravil iz četrtega odstavka 84. člena tega zakona,
ki mora vsebovati tudi podatke o prejetih pritožbah gledalcev
in njihovi obravnavi (peti odstavek 84. člena);
– če kot izdajatelj radijskega ali televizijskega programa
agenciji nemudoma pisno ne sporoči tehnične okvare, ki je
povzročila prekinitev snemanja (osmi odstavek 109. člena);
– če kot izdajatelj radijskega ali televizijskega programa
agenciji v roku 8 dni ne izroči kopij zapisov vseh objavljenih
programskih in drugih vsebin po posameznih dnevih, kot so
bile predvajane od 0. do 24. ure (deveti odstavek 109. člena).
(2) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba izdajatelja pravne osebe ali izdajatelja
samostojnega podjetnika posameznika ali v izdajatelju samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo 60.000 se kaznuje za prekršek izdajatelj
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
146. člen
(1) Z globo od 500.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek študentska organizacija izdajatelj radijskega ali
televizijskega programa, če presežek prihodkov nad odhodki
od dejavnosti uporablja v nasprotju z določbo prvega odstavka 80. člena tega zakona.
(2) Z enako globo se za prekršek kaznuje izdajatelj nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa – pravna
oseba ali izdajatelj lokalnega radijskega ali televizijskega
programa iz četrtega odstavka 77. člena tega zakona-pravna
oseba, ki presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček
od dejavnosti iz prvega odstavka 81. člena tega zakona uporablja v nasprotju s tem zakonom (drugi odstavek 81. člena)
oziroma če plače zaposlenih ter nadomestila za plače članov
organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter druga nadomestila presegajo tarife, ki jih veljavni predpisi in kolektivna
pogodba zaposlenih v kulturi določajo za javne zavode (tretji
odstavek 81. člena).
(3) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba študentske organizacije izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ki stori prekršek iz prvega
ali drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo 60.000 tolarjev se za kaznuje izdajatelj nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa – fizična
osebi, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega
člena.
147. člen
(1) Z globo od 500.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organ iz drugega odstavka 45. člena tega
zakona, če mediju na zahtevo za dostop do informacije za

Uradni list Republike Slovenije
medije ne da pisnega odgovora, ali bo na zahtevo odgovoril
ali bo odgovor zavrnil, najpozneje do konca naslednjega
delovnega dne od prejema zahteve ali če mediju ne da resničnih in celovitih informacij v dogovorjenem roku oziroma
najpozneje v sedmih dneh po prejemu zahteve, pa bi na
podlagi tega zakona to moral storiti (šesti odstavek 45. člena), ali če mediju nemudoma ne pošlje dodatnih pojasnil o
zavrnilnem odgovoru iz četrtega odstavka 45. člena (osmi
odstavek 45. člena).
(2) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba organa iz drugega odstavka 45. člena tega
zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
148. člen
(1) Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek Uradni list Republike Slovenije, če najpozneje
v 15 dneh od prejema naročila za objavo ne objavi predpisanih podatkov iz prvega in drugega odstavka 64. člena tega
zakona (tretji odstavek 64. člena).
(2) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba Uradnega lista Republike Slovenije, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
41. člen
Za 148. členom se dodata 148.a in 148.b člen, ki se
glasita:
»148.a člen
(1) Z globo od 500.000 do 15.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izdajatelj, če odgovorni urednik ne objavi popravka, ki ga je prejel v zakonitem roku, na predpisan način
in v predpisanem roku, ali ga ni zavrnil v skladu z določbami
tega zakona (27. in 31. člen).
(2) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje
odgovorni urednik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
148.b člen
Globe, ki so v tem zakonu predpisane v razponu, se
izrečejo v okviru razpona predpisanega po tem zakonu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(1) Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda uredbo iz 3. člena tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona izda uredbo iz 36. člena tega zakona. Republika Slovenija za financiranje avdiovizualne
produkcije na področju medijev zagotovi najmanj štiristo
(400) milijonov tolarjev sredstev iz državnega proračuna
na leto.
43. člen
Organi iz 13. člena tega zakona najpozneje v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona pristojnemu ministrstvu
sporočijo podatke iz 13. člena tega zakona oziroma ustrezno
dopolnijo podatke, ki so jih že poslali pristojnemu ministrstvu
v skladu s 153. členom Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US, 16/04 – odločba US,
123/04 – odločba US in 96/05 – ZRTVS-1).
44. člen
(1) Minister, pristojen za kulturo, izda podzakonski predpis iz 21. člena tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Izdajatelji televizijskih programov so dolžni sprejeti
in objaviti pravila iz 21. člena tega zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.
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(3) Svet za radiodifuzijo v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona sprejme na podlagi strokovnih podlag
agencije, smernice za pripravo internih pravil iz tretjega odstavka 21. člena in jih posreduje vsem izdajateljem televizijskih programov.
45. člen
(1) Agencija v treh mesecih od uveljavitve tega zakona
izda akt iz 32. in 33. člena tega zakona.
(2) Agencija po uradni dolžnosti v enem letu od uveljavitve tega zakona imetnikom dovoljenja za izvajanje radijske
ali televizijske dejavnosti, to dovoljenje nadomesti z odločbo
o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti iz
32. člena tega zakona.
(3) Imetniki dovoljenj za izvajanje radijske ali televizijske
dejavnosti morajo agenciji posredovati podatke iz 32. člena
tega zakona za izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka v enem
mesecu od prejema njene zahteve.
(4) Agencija v treh mesecih od uveljavitve tega zakona
izda akt iz 34. člena tega zakona.
(5) Postopki strokovnega nadzorstva na podlagi
109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03,
113/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 123/04 – odločba
US in 96/05 – ZRTVS-1), ki do uveljavitve tega zakona še
niso bili dokončani, se nadaljujejo na podlagi tega zakona ali
se s sklepom agencije ustavijo in lahko ponovno začnejo.
46. člen
(1) Agencija izda predpis iz 14. člena tega zakona v 90
dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Agencija predlaga pristojnemu ministrstvu strategijo
iz 34. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
(3) Svet za radiodifuzijo da soglasje k strategiji iz
27. člena tega zakona v 30 dneh od dneva, ko mu agencija
vroči predlog strategije.
47. člen
(1) Državni zbor Republike Slovenije imenuje Svet za
radiodifuzijo v skladu s tem zakonom v 120 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Do imenovanja Sveta za radiodifuzijo na podlagi
tega zakona, nadaljuje z delom Svet za radiodifuzijo v sestavi, ki jo ima do začetka veljavnosti tega zakona.
48. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/99-8/44
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 699-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2537.

Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o gospodarskih zbornicah
(ZGZ)
Razglašam Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. maja
2006.
Št. 001-22-75/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O GOSPODARSKIH ZBORNICAH
(ZGZ)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja status gospodarskih zbornic, postopek
ustanavljanja, delovanja, preoblikovanja in prenehanja gospodarskih zbornic ter preoblikovanje Gospodarske zbornice
Slovenije.
2. člen
(pojem)
Gospodarska zbornica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno
združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno
opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost.
3. člen
(pravna osebnost)
(1) Zbornica je pravna oseba zasebnega prava.
(2) Zbornica pridobi status pravne osebe z vpisom v
register.
4. člen
(članstvo v zbornici in reprezentativnost)
(1) V zbornico se lahko v skladu s statutom zbornice
včlanijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: član). Statut ne more določiti, da so člani
zbornice le iz določene panoge ali, da opravljajo le določeno
gospodarsko dejavnost.
(2) Zbornica, je reprezentativna, če se vanjo združi toliko članov, da njihov prihodek od prodaje predstavlja najmanj
deset odstotkov (10%) od prihodkov od prodaje v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo obračunsko obdobje in
najmanj pet odstotkov (5%) vseh gospodarskih subjektov, ki
se lahko včlanijo v zbornico po 1. odstavku tega člena. Zbornica ima pravico dostopa do podatkov iz podatkovnih baz,
s katerimi utemeljuje svojo reprezentativnost, brez plačila
nadomestila.
(3) Reprezentativnost zbornice se določi z odločbo, ki
jo izda minister, pristojen za gospodarstvo, na podlagi vloge,
ki jo poda zainteresirana zbornica. Vlogi mora biti priložen
seznam članov in podatki iz prejšnjega odstavka. Delež člana, ko gre za ugotavljanje reprezentativnosti, se lahko šteje
le enkrat. Član, ki je vključen v več zbornic, se mora odločiti,
kateri zbornici da svoj glas za računanje reprezentativnosti.
(4) Reprezentativne zbornice poleg nalog iz 6. člena
tega zakona sodelujejo zlasti:
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– pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomske
politike ter
– v mednarodnih zborničnih organizacijah.
(5) Za potrebe analitskega dela ima reprezentativna
zbornica proti plačilu stroškov priprave in posredovanja podatkov pravico od Statističnega urada Republike Slovenije
pridobiti mesečne podatke o izvozu in uvozu in letne podatke
o industrijski proizvodnji gospodarskih družb in podjetnikov
posameznikov.
(6) V zbornico se lahko v skladu s statutom zbornice
včlanijo tudi druge pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice (v nadaljnjem
besedilu: podporni član).

10. člen
(ustanovna skupščina)
(1) Ustanovno skupščino zbornice skličejo osebe iz
prvega odstavka 4. člena tega zakona, ki želijo ustanoviti
zbornico (v nadaljnjem besedilu: sklicatelji).
(2) Sklic ustanovne skupščine se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(3) Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba,
ki je lahko v skladu z zakonom in predlogom statuta članica
zbornice in v roku, določenem v sklicu, prijavi svojo udeležbo
na ustanovni skupščini.
(4) Na ustanovni skupščini se sprejme statut in izvoli
organe zbornice z večino glasov.

5. člen
(ime in sedež)
(1) Ime in sedež zbornice se določita s statutom.
(2) Ime zbornice mora vsebovati besedo »zbornica«
ter izražati namen interesnega združevanja ali skupno značilnost članov.
(3) Ime zbornice je v slovenščini oziroma se zanj smiselno uporabljajo določbe zakona o javni rabi slovenščine.

11. člen
(statut)
Statut zbornice mora določati:
– ime in sedež zbornice;
– cilje in naloge zbornice;
– organe zbornice, postopek njihovih volitev ter razloge
in način njihovega odpoklica, njihovo sestavo, pristojnosti in
način odločanja;
– osebe, ki zastopajo zbornico v pravnem prometu;
– pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice,
podpornih članov ter njihovih predstavnikov v organih zbornice;
– način zagotavljanja finančnih sredstev, potrebnih za
izvajanje nalog zbornice;
– način in postopek določanja članarine, ter kriterije za
njeno določitev;
– naloge zbornice, ki se financirajo iz članarine;
– postopek za spremembo statuta zbornice;
– druge splošne akte zbornice in postopek njihovega
sprejemanja;
– način in obveznosti člana pri vstopu in izstopu iz
zbornice in
– način in postopek prenehanja zbornice ter prenos
premoženja zbornice.

6. člen
(cilji in naloge zbornice)
(1) Cilji zbornice so spodbujanje gospodarskih dejavnosti njenih članov in uresničevanje njihovih drugih skupnih
interesov, opredeljenih v statutu zbornice.
(2) Zbornica za svoje člane opravlja predvsem naslednje naloge:
– zastopa interese svojih članov pred državnimi organi;
– organizira izobraževanje in usposabljanje;
– organizira obiske poslovnih delegacij, sejemske predstavitve, seminarje in konference ter druge predstavitvene
dogodke;
– članom pošilja poslovne informacije in jim poslovno
svetuje;
– sodeluje pri navezovanju poslovnih stikov in povezav;
– strokovno pomaga članom.
(3) Zbornica načrtuje poklicno in strokovno izobraževanje, sodeluje pri praktičnem izobraževanju ter izvaja izpite v
skladu z zakonom.
7. člen
(javnost delovanja)
(1) Delo zbornic je javno.
(2) Način obveščanja javnosti se določi v statutu.
(3) Zbornica mora register svojih članov objaviti javno
na svojih spletnih straneh. Ta register mora vsebovati vsaj
naslednje podatke o svojih članih: davčno številko podjetja,
firmo in sedež, šifro in navedbo glavne dejavnosti člana, kot
je vpisana v Poslovnem registru Slovenije, datum vstopa v
zbornico ter podatek o tem, ali je član tej zbornici dal svoj
glas za računanje reprezentativnosti v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega zakona.
(4) Član zbornice je dolžan v 15 dneh sporočiti zbornici
vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka.

12. člen
(zastopanje v pravnem prometu in odgovornost za
obveznosti zbornice)
(1) Zbornico v pravnem prometu zastopa in predstavlja
predsednik ali predsednica zbornice (v nadaljnjem besedilu:
predsednik zbornice). Če ima zbornica generalnega tajnika
ali generalno tajnico (v nadaljnjem besedilu: generalni tajnik),
zastopa in predstavlja zbornico tudi generalni tajnik, če ni s
statutom zbornice določeno drugače.
(2) Zbornica jamči za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem. Člani zbornice niso odgovorni za obveznosti
zbornice.

8. člen
(izvajanje javnih pooblastil)
Z zakonom ali na njegovi podlagi se lahko zbornici podeli javno pooblastilo.

13. člen
(organi)
(1) Organi zbornice so:
– skupščina,
– upravni odbor,
– nadzorni odbor in
– predsednik zbornice.
(2) Zbornica ima lahko še druge organe, če to omogoča
statut.
(3) Statut zbornice lahko določi, da ima zbornica generalnega tajnika. V tem primeru ga imenuje predsednik
zbornice, razen če statut ne določa drugače.

9. člen
(ustanovitev zbornice)
Zbornica se ustanovi tako, da se na ustanovni skupščini
zbornice sprejme statut zbornice in izvoli njene organe, zbornica pa se vpiše v register.

14. člen
(skupščina)
(1) Skupščina zbornice je najvišji organ zbornice.
(2) Skupščino zbornice lahko v skladu s statutom sestavljajo vsi njeni člani ali izvoljeni predstavniki članov.
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(3) Če skupščino zbornice sestavljajo izvoljeni predstavniki članov, mora statut zbornice določiti način njihove
izvolitve in trajanje njihove mandatne dobe v skupščini. Pri
tem je treba zagotoviti, da lahko vsak član zbornice sodeluje
pri volitvah predstavnikov članov.
(4) Podporni člani nimajo pravice glasovanja na skupščini zbornice.
15. člen
(pristojnosti skupščine)
(1) Skupščina zbornice odloča o:
– spremembah statuta zbornice;
– sprejetju letnega programa dela in finančnega načrta
ter poročilih o njuni izvedbi;
– višini članarine;
– imenovanju in odpoklicu predsednika zbornice in članov upravnega ter nadzornega odbora;
– sprejetju drugih odločitev v skladu s statutom zbornice.
(2) Način sklica skupščine in odločanja na njej določi
statut.
16. člen
(upravni odbor)
(1) Upravni odbor zbornice ima naslednje pristojnosti:
– obravnava in sprejema predloge gradiva in sklepov za
seje skupščine zbornice;
– skupščini predlaga sprejetje programa dela in finančnega načrta;
– izvaja program dela in finančni načrt ter druge sklepe
skupščine zbornice ter o tem poroča nadzornemu odboru;
– obravnava predloge članov o delovanju zbornice;
– opravlja druge naloge, ki jih določa statut.
(2) Člani upravnega odbora so izvoljeni za dobo največ
petih let in so lahko ponovno izvoljeni.
(3) Število članov upravnega odbora določi statut.
(4) Predsednik zbornice je predsednik upravnega odbora.
17. člen
(nadzorni odbor)
(1) Število članov nadzornega odbora mora biti liho in
je določeno s statutom.
(2) Član nadzornega odbora ne more biti:
– predsednik zbornice,
– član upravnega odbora zbornice in
– glavni tajnik zbornice.
(3) Člani nadzornega odbora so izvoljeni za dobo največ
štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.
(4) Predsednika nadzornega odbora izvoli nadzorni
odbor izmed svojih članov. Predsednik sklicuje in vodi seje
nadzornega odbora.
(5) Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost, gospodarnost
in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča
skupščini zbornice.
18. člen
(pogoji za imenovanje in odškodninska odgovornost)
(1) Za predsednika zbornice, člana upravnega in nadzornega odbora in generalnega tajnika je lahko izvoljena oziroma imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba.
(2) Za odškodninsko odgovornost predsednika zbornice, člana upravnega in nadzornega odbora in generalnega
tajnika se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o skrbnosti in odgovornosti članov organa
vodenja in nadzora.
(3) Če član upravnega ali nadzornega odbora med
trajanjem funkcije preneha izpolnjevati katerega od pogojev
za imenovanje, določenih v prejšnjih dveh odstavkih, mora o
tem nemudoma obvestiti predsednika zbornice.
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19. člen
(finančna sredstva)
(1) Finančna sredstva za delovanje zbornice se zagotavljajo iz:
– članarine,
– plačil za storitve, ki jih opravlja zbornica,
– donacij,
– drugih virov,
– iz sredstev državnega proračuna.
(2) Višino članarine določi skupščina za vsako koledarsko leto.
(3) Sredstva iz pete alinee prvega odstavka tega člena
se zbornici zagotovijo za opravljanje nalog, ki jih v skladu
s posebnim zakonom opravlja na podlagi javnega pooblastila.
20. člen
(finančni načrt in program dela)
Zbornica mora za vsako koledarsko leto sprejeti finančni
načrt in program dela, s katerima se določijo naloge in višina
finančnih sredstev zbornice ter nameni njihove porabe.
21. člen
(finančno poročilo in poročilo o izvajanju programa dela)
(1) Skupščina zbornice mora za vsako koledarsko leto
sprejeti poročili o izvajanju finančnega načrta in programa
dela, ki ju pripravi upravni odbor.
(2) Zbornica vodi računovodstvo po določbah zakona,
ki ureja računovodstvo.
22. člen
(vpis v register)
(1) Zbornica se vpiše v register, v katerega se vpisujejo
zbornice. Vpis predlaga predsednik zbornice.
(2) V register se vpišejo ime in sedež zbornice, datum
ustanovitve in prenehanja zbornice, ime in priimek predsednika zbornice in ime in priimek generalnega tajnika, če ga
zbornica ima.
(3) Zahtevi za vpis zbornice v register mora predlagatelj
priložiti zapisnik ustanovne skupščine, izvod sprejetega statuta zbornice ter sklep o imenovanju predsednika zbornice
in generalnega tajnika, če ga zbornica ima. V primeru prenehanja zbornice mora predlagatelj priložiti zahtevi sklep o
prenehanju zbornice v skladu s statutom.
23. člen
(sprememba vpisa v register)
(1) Če zbornica spremeni statut ali izvoli ali razreši predsednika zbornice ali imenuje ali razreši generalnega tajnika
ali če se spremeni katerikoli od podatkov, ki se vpisujejo v
register, mora vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30
dneh od nastale spremembe.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora zbornica priložiti zapisnik seje skupščine, na kateri so bile sprejete spremembe.
24. člen
(prenehanje zbornice)
(1) Zbornica preneha, če v skladu s statutom tako odločijo njeni člani, z likvidacijo ali s stečajem. V sklepu o prenehanju zbornice člani določijo zbornico, na katero se prenese
premoženje zbornice, ki preneha delovati.
(2) Če člani ne določijo zbornice, na katero se prenese
premoženje zbornice, ki preneha delovati, sprejme odločitev
o prenosu minister, pristojen za gospodarstvo, pri čemer
upošteva kriterije velikosti.
(3) Naloge, ki jih je taka zbornica opravljala na podlagi
javnega pooblastila, prevzame pristojno ministrstvo.
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25. člen
(nadzor)
Izvajanje določb tega zakona nadzira ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(uskladitev delovanja Gospodarske zbornice Slovenije
z zakonom)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona Gospodarska zbornica Slovenije, ki je bila ustanovljena v skladu z Zakonom o
Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in
19/2000) (v nadaljnjem besedilu: GZS) postane zbornica po
tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: pravni naslednik GZS),
njeni člani pa postanejo člani pravnega naslednika GZS.
(2) Pravni naslednik GZS mora v petih mesecih po
uveljavitvi tega zakona uskladiti svoj statut in delovanje z
določbami tega zakona. Pravni naslednik GZS lahko obdrži
ime »Gospodarska zbornica Slovenije«.
(3) Do sprejema statuta pravnega naslednika GZS član
plačuje članarino v skladu s predpisi, ki so plačevanje članarine urejali do uveljavitve tega zakona.
27. člen
(možnost izstopa iz pravnega naslednika GZS)
(1) Član pravnega naslednika GZS lahko po uskladitvi
statuta pravnega naslednika GZS iz drugega odstavka prejšnjega člena s pisno izjavo izstopi iz pravnega naslednika
GZS.
(2) Člani, ki so bili do uskladitve statuta oproščeni plačevanja članarine GZS, ne plačujejo članarine preoblikovani
GZS še dva meseca po uskladitvi statuta.
28. člen
(skrbnik premoženja)
(1) Pravni naslednik GZS je skrbnik premoženja GZS,
ki ga ima ta na dan uveljavitve tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: premoženje GZS) in mora zanj skrbeti kot dober
gospodar do njegove razdelitve. Premoženje GZS se uporablja za tekoče poslovanje in nujno investicijsko vzdrževanje.
Za vsako razpolaganje z nepremičnim premoženjem mora
dati soglasje nadzorni odbor GZS, v katerem ima v prehodnem obdobju do razdelitve premoženja po 30. členu tega
zakona Vlada Republike Slovenije svojega predstavnika.
Premoženje, ki je nastalo s prostovoljnimi prispevki članov
GZS za posebne namene v okviru sekcij in drugih interesnih
oblik znotraj GZS, in premoženje, ki je nastalo s prispevki
zaposlenih v nekdanji sklad skupne porabe, nista predmet
uporabe po 29. členu in delitve po 30. členu tega zakona.
Premoženje GZS se v času dveh let po uveljavitvi tega zakona lahko uporablja tudi za namene, določene v 32. členu tega
zakona, če ne gre za naloge, pri katerih je določena tarifa za
plačilo storitev. To premoženje se uporablja tudi za namene,
določene v 33. in 34. členu tega zakona.
(2) Pogodbe, sklenjene v nasprotju s prejšnjim odstavkom, so nične.
(3) Pravni naslednik GZS mora v poslovnih knjigah in
poročilih zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaza izida poslovanja za premoženje GZS.
(4) Pravni naslednik GZS mora revidirati računovodske
izkaze o premoženju GZS:
– za vsako poslovno leto od uveljavitve tega zakona do
razdelitve premoženja GZS;
– na dan uveljavitve tega zakona in
– na dan razdelitve premoženja GZS.
(5) Pri revizijah po prejšnjem odstavku se ugotavljajo
tudi namembnost in učinkovitost porabe premoženja GZS ter
racionalnost skrbništva nad tem premoženjem.
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(6) Revidirana poročila iz prejšnjega odstavka mora
pravni naslednik GZS v celoti objaviti na svoji spletni strani.
29. člen
(uporaba prostorov in infrastrukture GZS
v prehodnem obdobju)
(1) Ta člen določa način uporabe prostorov in infrastrukture GZS v času do razdelitve premoženja GZS. Do uporabe
prostorov in infrastrukture GZS so upravičene samo reprezentativne zbornice, kot jih določata drugi in tretji odstavek
4. člena tega zakona.
(2) GZS pripravi seznam članov GZS na dan uveljavitve
tega zakona skupaj s podatkom o celotnem znesku članarine,
ki jo je član vplačal od 1. januarja 1996 do uveljavitve tega
zakona, ter podatkom o odstotku, ki ga ta znesek predstavlja
v znesku vplačanih članarin vseh članov v tem obdobju (v nadaljnjem besedilu: delež upravičenj posameznega člana).
(3) Seznam deležev upravičenj posameznega člana
mora pravni naslednik GZS objaviti na svoji spletni strani
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Članu, ki izstopi iz pravnega naslednika GZS v
roku 22 mesecev po uveljavitvi tega zakona, mora ta izdati
potrdilo o njegovem deležu upravičenj posameznega člana
najpozneje v 30 dneh po prejemu izstopne izjave. Za člane,
ki do tega datuma niso izstopili iz pravnega naslednika GZS,
se šteje, da je njihov delež upravičenj ostal pravnem nasledniku GZS.
(5) Svoj delež upravičenj posameznega člana lahko
imetnik uveljavi le tako, da ga najpozneje v dveh letih po
uveljavitvi tega zakona prenese na zbornico, ustanovljeno po
tem zakonu. Prenos deleža upravičenj posameznega člana
na zbornico je mogoč samo enkrat.
(6) Pravni naslednik GZS mora zbornici, ustanovljeni
po tem zakonu, ki doseže prag reprezentativnosti po tretjem odstavku 4. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
reprezentativna zbornica), zagotoviti uporabo prostorov in
infrastrukture GZS sorazmerno z vsoto deležev upravičenj
posameznih članov, ki so jih prenesli na reprezentativno
zbornico (v nadaljnjem besedilu: delež upravičenj reprezentativne zbornice). Delež upravičenj pravnega naslednika
GZS je enak vsoti deležev upravičenj vseh članov GZS na
dan uveljavitve tega zakona, zmanjšan za deleže upravičenj
drugih reprezentativnih zbornic, ki so ustanovljene po tem
zakonu. Podatki o deležu upravičenj reprezentativne zbornice se dopolnjujejo četrtletno. Pravni naslednik GZS mora na
svoji spletni strani objaviti in dopolnjevati podatke o deležu
upravičenj reprezentativne zbornice skupaj s seznamom tistih njenih članov, ki so bili upoštevani pri izračunu deleža
upravičenj te reprezentativne zbornice. Za vse člane GZS
se ob uveljavitvi tega zakona šteje, da imajo svoj glas za
računanje reprezentativnosti pri GZS, dokler se ne izjasnijo
drugače. Glas za računanje reprezentativnosti lahko da član
samo tisti zbornici, katere član je.
(7) Pravni naslednik GZS in reprezentativna zbornica,
ki je v skladu s prejšnjim odstavkom upravičena do uporabe
prostorov in infrastrukture GZS, skleneta pogodbo, s katero
določita način uporabe in kritja stroškov tekočega vzdrževanja teh prostorov in infrastrukture.
(8) Če reprezentativna zbornica, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom upravičena do uporabe prostorov in infrastrukture GZS, preneha, se njen delež upravičenj lahko
prenese le na drugo reprezentativno zbornico, ustanovljeno
po tem zakonu. O prenosu odločijo člani reprezentativne
zbornice s sklepom skupščine.
30. člen
(razdelitev premoženja GZS)
(1) Reprezentativne zbornice so upravičene do delitve
premoženje GZS.
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(2) Po preteku dveletnega roka, v katerem prejmejo
člani potrdila o deležu upravičenj na premoženju GZS, se
izvede delitev premoženja GZS. O tej delitvi se dogovorijo
vse reprezentativne zbornice tako, da upoštevajo kriterije o
deležu upravičenj iz prejšnjega člena.
31. člen
(prevzem delavcev in drugih obveznosti)
Novoustanovljena reprezentativna zbornica, ki sorazmerno z uveljavljanjem deležev upravičenj po tem členu
uporablja prostore in infrastrukturo GZS, mora sorazmerno
z deleži upravičenj prednostno zaposliti delavce pravnega naslednika GZS, ki so ob uveljavitvi deležev upravičenj
razporejeni na delovna mesta, povezana s področjem dela
nove zbornice.
32. člen
(izvajanje nalog po posebnih predpisih)
Pravni naslednik GZS nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil GZS, ki jih je ta imela v skladu z zakonom in drugimi
predpisi do spremembe teh predpisov, vendar najdlje do
poteka roka dveh let od uveljavitve tega zakona. Po preteku
tega obdobja prevzame izvajanje teh nalog pristojno ministrstvo, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.
33. člen
(Stalna arbitraža pri GZS in Častno sodišče pri GZS)
(1) Pri pravnem nasledniku GZS še dve leti po uveljavitvi tega zakona nadaljujeta z delovanjem Stalna arbitraža pri
GZS in Častno sodišče pri GZS.
(2) Zaradi zagotavljanja kontinuiranega reševanja sporov na podlagi arbitražnih klavzul, sklenjenih do izteka prehodnega obdobja iz prejšnjega odstavka, bo pravni naslednik
Stalne arbitraže pri GZS po uveljavitvi tega zakona določen
s posebnim zakonom.
(3) Do začetka delovanja pravnega naslednika iz prejšnjega odstavka se za pravnega naslednika šteje Stalna
arbitraža pri GZS.
(4) Pravni naslednik GZS v sodelovanju z zainteresiranimi zbornicami, določi način in vsebino nadaljnjega delovanja Častnega sodišča pri GZS.
34. člen
(zastopanje in predstavljanje zbornic v mednarodnih
organizacijah)
Pravni naslednik GZS še dve leti po uveljavitvi tega
zakona zastopa zbornice v tistih mednarodnih zborničnih in
drugih organizacijah, katerih članica je lahko le ena nacionalna gospodarska zbornica. Enako velja za izpolnjevanje
obvez iz mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenila GZS kot
nacionalna gospodarska zbornica. GZS ali pravni naslednik
GZS je dolžan za leto 2006 plačati vse članarine v vseh
mednarodnih združenjih, katerih članica je bila GZS do uveljavitve tega zakona.
35. člen
(sodni register)
Do uveljavitve zakona, ki bo določil register, v katerega
se vpisujejo zbornice, se zbornice vpisujejo v sodni register
po zakonu, ki ureja sodni register.
36. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS,
št. 14/90 in 19/2000), uporablja pa se do uskladitve statuta
pravnega naslednika GZS z določbami tega zakona.
(2) Do uveljavitve posebnega zakona iz drugega odstavka 33. člena tega zakona se za delovanje Stalne arbitra-
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že pri GZS in Častnega sodišča pri GZS uporabljajo določbe
IV. poglavja Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije.
37. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/90-4/27
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 675-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2538.

Zakon o spremembah Zakona o varstvu
topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o varstvu topografije polprevodniških vezij
(ZVTPPV-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (ZVTPPV-B), ki ga je sprejel Državni

zbor Republike Slovenije na seji 26. maja 2006.
Št. 001-22-77/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU
TOPOGRAFIJE POLPREVODNIŠKIH VEZIJ
(ZVTPPV-B)
1. člen
V Zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij
(Uradni list RS, št. 21/95 in 96/02) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
S tem zakonom se v skladu z Direktivo Sveta št.
87/54/EGS z dne 16. decembra 1986 o pravnem varstvu topografije polprevodniških izdelkov (UL L št. 24, z dne 27. 1. 1987,
str. 36) in Direktivo 2004/48/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne
lastnine (UL L št. 195, z dne 2. 6. 2004, str. 16) ureja pridobitev
in varstvo topografije polprevodniških vezij.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »po zakonu o
industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljnjem besedilu ZIL-1).« nadomesti z besedilom »po zakonu, ki ureja
pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine.«.
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3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine, o posredovanju informacij o prijavah in
podeljenih ali registriranih pravicah, tajnosti in vpogledu v
prijave, upravnem sporu, postopku v zvezi s tožbami, prenosu in licenci pravic, vpisu sprememb v register, postopku
za vpis sprememb v register, legitimaciji, tožbi zaradi kršitve
pravic, povrnitvi škode, predložitvi dokazov, začasnih odredbah, zavarovanju dokazov, dolžnosti obveščanja, zastopanju
pred uradom, zastopanju tujih oseb ter preklicu in odpovedi
pooblastila.«.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/93-6/8
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 745-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2539.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (ZVVJTO-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-C),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. maja 2006.
Št. 001-22-78/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-C)
1. člen
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu za besedama »fizične osebe« doda vejica
in besedilo »organizacije fizičnih oseb«, beseda »pogodbe«
pa se nadomesti z besedama »pravne posle«.
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2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(višina vračila)
(1) Osnova za vračilo vlaganj je vrednost, navedena v
listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena tega zakona.
(2) Višina vračila se določi tako, da se od osnove za
vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega dela in materiala, odštejejo priključnina in prispevek SIS-u, namenska
sredstva iz državnega proračuna ter stroški hišne inštalacije
in terminalske opreme, v kolikor so namenska sredstva iz
državnega proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske
opreme tudi vključeni v znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če je
bil upravičenec oproščen plačila.
(3) Kot priključnina in prispevek SIS-u iz prejšnjega
odstavka se upošteva manjša od naslednjih vrednosti:
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u, navedenih v pravnem poslu iz 2. člena tega zakona, če je ta vsota
različna od 0, ali
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u iz tabele iz 5. člena tega zakona, ki sta v obdobju sklenitve
pravnega posla veljala na tem geografskem območju, če je
ta vsota različna od 0, ali
– povprečna vrednost priključnin in prispevkov SIS-u,
izraženih v nemških markah (v nadaljnjem besedilu: DEM),
na vseh geografskih območjih in v vseh obdobjih, ki znaša
1.388 DEM.
(4) Količina in vrednost vloženega dela in materiala se
ugotavljata na podlagi predloženih računov ali drugih listin.
Če vrednost ni razvidna iz predloženih računov ali drugih
listin, jo je mogoče ugotavljati na podlagi povprečnih cen,
navedenih v tabeli iz 5. člena tega zakona.
(5) Znesek iz drugega odstavka tega člena se vrne
tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pravnega posla. Dobljeni znesek v
DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583
DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.«.
3. člen
Naslov 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »(komisija)«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po ustanovitvi komisije lahko minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje še dodatne
člane komisije. Če član komisije odstopi, minister v enem
mesecu po njegovem odstopu imenuje novega člana komisije.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Komisija na podlagi podatkov iz četrtega odstavka
8. člena tega zakona sestavi predlog tabele, iz katere so
razvidni podatki, ki so podlaga za ugotavljanje višine vračila
iz prejšnjega člena tega zakona, kot so vrednosti priključnin
in prispevkov SIS-u v posameznih časovnih obdobjih in na
posameznih geografskih območjih PTT organizacij, srednji
tečaji Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice
za preračun zneskov v DEM ter povprečne cene tipičnih del
in materialov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »telekomunikacije« nadomesti z besedama
»elektronske komunikacije«.
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Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Minister s sklepom razpusti komisijo najkasneje
eno leto po začetku vračanja zneskov iz naslova izvajanja
tega zakona.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice
do vračila vlaganj ter vrednost pravnega posla, vloženega
dela in materiala z listinami, ki dokazujejo pravni posel iz
2. člena tega zakona, z računi in drugimi verodostojnimi
listinami ali dokumenti.«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se
glasijo:
»(2) Če vlagatelj zahtevka ne razpolaga z listinami ali
dokumenti iz prejšnjega odstavka, predloži državnemu pravobranilcu notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganja
v javno telekomunikacijsko omrežje. Telekom Slovenije, d.d.
je dolžan državnemu pravobranilcu na podlagi pisne zahteve brezplačno in v roku največ 30 dni od prejema zahteve
predložiti:
– podatek o datumu vključitve vlagatelja zahtevka kot
naročnika v javno telekomunikacijsko omrežje, ter
– izjavo, ali se navedbe vlagatelja zahtevka o vrsti in obsegu njegovega vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje
ujemajo s podatki iz dokumentacije Telekoma Slovenije, d.d..
oziroma njegovih pravnih prednikov.
(3) Če se iz podatkov in izjav iz prejšnjega odstavka
ne da ugotoviti dejanskega stanja, je Telekom Slovenije,
d.d. dolžan državnemu pravobranilcu na podlagi dodatne
pisne zahteve brezplačno in v roku, ki ga določi državni pravobranilec, v pisni ali elektronski obliki predložiti opis takrat
nastalega in priključenega omrežja.
(4) V primeru nepopolnih podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena državnemu pravobranilcu poda
mnenje sodni izvedenec ali po potrebi sodni cenilec, čigar
stroški se krijejo iz sklada iz 11. člena tega zakona. Listine
in dokumenti iz drugega in tretjega odstavka tega člena ali
mnenje izvedenca ali cenilca so podlaga za izračun višine
vračila v skladu s 4. členom tega zakona.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«,
na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Predlogi za sklenitev pisne poravnave morajo biti pripravljeni do
30. novembra 2006.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta šesti in
sedmi odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »drugem« nadomesti z besedo »petem«.
5. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(reševanje zahtevkov pred sodiščem)
(1) Če državni pravobranilec zavrne zahtevek za vračilo
vlaganj, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po zavrnitvi zahtevka vloži predlog za rešitev zahtevka na pristojno
okrajno sodišče, ki odloča o zahtevku po splošnih določbah
zakona, ki ureja nepravdni postopek.
(2) Če državni pravobranilec ne pripravi predloga za
sklenitev pisne poravnave v predpisanem roku ali ne odgovori vlagatelju zahtevka, ali je upravičenec po tem zakonu, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po izteku predpisanega
roka za pripravo predloga za sklenitev pisne poravnave vloži
predlog za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče,
ki odloča o zahtevku po splošnih določbah zakona, ki ureja
nepravdni postopek.«.
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6. člen
V četrtem odstavku 11. člena se beseda »telekomunikacije« nadomesti z besedama »elektronske komunikacije«.
7. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črta drugi stavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Komisija v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona
pripravi predlog dopolnitve tabele, tako da ta vsebuje vse
podatke iz 3. člena tega zakona.
9. člen
Ne glede na pretečeni rok iz prvega odstavka 7. člena
Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo)
lahko upravičenec vloži zahtevek v 90 dneh od objave novega poziva, ki ga komisija objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Postopki vračanja vlaganj, ki do uveljavitve tega zakona še niso bili zaključeni, se dokončajo po določbah tega
zakona.
Za zahtevke, vložene pred uveljavitvijo tega zakona,
morajo biti predlogi za sklenitev pisne poravnave pripravljeni
do 30. septembra 2006.
11. člen
Državno pravobranilstvo preračuna višine vračil v že
sklenjenih pisnih poravnavah ob upoštevanju določb tega
zakona.
V primerih, ko je preračunana vrednost vračila ugodnejša za vlagatelja zahtevka, državni pravobranilec pripravi
predlog aneksa k pisni poravnavi, ki se vroči vlagatelju zahtevka v skladu s petim odstavkom 8. člena Zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Predlogi aneksov morajo biti pripravljeni do 30. novembra 2006.
12. člen
Državno pravobranilstvo ponovno pregleda zavrnjene zahtevke in jih obravnava v skladu z določbami tega
zakona.
13. člen
V obdobju do ustanovitve sklada iz 11. člena Zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni
list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) stroške sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca začasno pokriva
ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/02-13/14
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 812-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah Zakona o glasbenih
šolah (ZGla-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o glasbenih šolah (ZGla-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije

na seji 26. maja 2006.

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osnovni šoli (ZOsn-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 26. maja 2006.

Št. 001-22-80/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 001-22-79/06
Ljubljana, dne 5. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A KO N
O SPREMEMBAH ZAKONA O GLASBENIH
ŠOLAH (ZGla-A)
1. člen
V Zakonu o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00)
se tretji odstavek 32. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje.«.
2. člen
Prvi odstavek 36. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2006. Do začetka uporabe tega zakona se
uporabljajo določbe Zakona o glasbenih šolah (Uradni list
RS, št. 19/00).
Št. 613-01/90-1/6
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 817-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2541.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (ZOsn-E)

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

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-E)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v sedmem odstavku 38. člena
doda nov stavek, ki se glasi:
»V 8. in 9. razredu pri slovenskem jeziku in italijanskem
ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri
matematiki in tujem jeziku lahko hkrati poučujeta dva učitelja
predmetnega pouka.«.
2. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(oblike diferenciacije)
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah
organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenskem jeziku in
italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu
največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira kot nivojski pouk (fleksibilna diferenciacija).
V 8. in 9. razredu se pri slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih
ter pri matematiki in tujem jeziku pouk lahko organizira:
– z razporeditvijo učencev v učne skupine,
– s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev,
– kot nivojski pouk,
– kot kombinacija oblik diferenciacije iz prejšnjih alinej
tega odstavka.
Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9.
razredu, mora biti enak, ne glede na to, katera oblika diferenciacije se izvaja.
Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim odstavkom, pri pouku poteka
samo notranja diferenciacija.
Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije pri slovenskem
jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku v drugem
in tretjem obdobju, na predlog ravnatelja sprejme svet šole
praviloma za eno šolsko leto. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.
Nivojski pouk iz tega člena poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti.
Podrobnejše pogoje za izvajanje diferenciacije pri pouku predpiše minister.«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta besedilo »ob zaključku ocenjevalnih obdobij«.
4. člen
V četrtem odstavku 64. člena se črta drugi stavek.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete,
iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno
preverjanje znanja. V mesecu marcu minister določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim
preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se doda nov stavek, ki se glasi:
»Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deveti in
deseti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Podzakonski akt iz sedmega odstavka 40. člena zakona
izda minister najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
6. člen
Če osnovna šola do začetka šolskega leta 2006/2007
ne more izpeljati predpisanega postopka v skladu s petim
odstavkom 40. člena zakona, v šolskem letu 2006/2007 pri
slovenskem jeziku in italijanskem ali madžarskem jeziku na
narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku
v 4., 5., 6. in 7. razredu poteka fleksibilna diferenciacija, v
8. in 9. razredu pa pri vseh urah, namenjenih tem predmetom, poteka nivojski pouk.
7. člen
Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik
o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v
9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 27/99, 38/99 in 51/03),
določbe 1., 2., 3. in 5. člena pa se uporabljajo do zaključka
pouka v šolskem letu 2005/2006.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2006, razen petega odstavka 40. člena zakona, ki se začne uporabljati naslednji dan po uveljavitvi tega
zakona.
Št. 602-02/90-1/31
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EPA 791-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Št.

60 / 9. 6. 2006 /

Stran

6557

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2542.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl–UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
O PODELITVI ODLIKOVANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Velikemu Slovencu in humanistu za življenjski prispevek
k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije podeljujem
Red za izredne zasluge
dr. Jožetu Pučniku, posmrtno.
Za izredne zasluge za pomoč Republiki Sloveniji pri mednarodnem priznanju in vključevanju v Severnoatlantsko zavezništvo podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Red za izredne zasluge
Davidu Oddssonu.
Št. 996-01-4/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2543.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
O PODELITVI ODLIKOVANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu in še
posebej za pomemben prispevek pri vzpostavljanju temeljnih razmerij v bančništvu ter gospodarske in finančne moči
Republike Slovenije podeljujem
Zlati red za zasluge
Niku Kavčiču.
Za življenjsko delo v slovenski transfuzijski medicini, posebej za zasluge pri odkrivanju in preprečevanju hemolitične
bolezni novorojenčka podeljujem
Zlati red za zasluge
prof. dr. Ljerki Glonar.

Stran
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Za življenjsko delo in ustvarjalni prispevek k slovenski
književnosti in kulturi podeljujem
Zlati red za zasluge
Neži Maurer.

Uradni list Republike Slovenije
2544.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

Za življenjsko delo v medicini, posebej za zasluge v
imunogenetiki in histokompatibilnosti podeljujem

UKAZ
O PODELITVI ODLIKOVANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Zlati red za zasluge
prof. dr. Mateji Bohinjec.
Za življenjsko delo in pomemben prispevek k znanstveno raziskovalnemu in pedagoškemu delu v novejši slovenski
zgodovini podeljujem

Za zasluge za programsko odličnost, mednarodno umetniško odmevnost in predstavljanje slovenske sodobne glasbe pri vodenju mednarodnega festivala Svetovni glasbeni
dnevi – Slovenija 2003 podeljujem
Red za zasluge

Zlati red za zasluge
prof. dr. Miroslavu Stiplovšku.
Za izjemno delo in zasluge pri razvijanju kulture v Republiki Sloveniji podeljujem

prof. mag. Pavlu Mihelčiču.
Za dejanja v dobro Republiki Sloveniji, njeno prepoz
navnost v Kanadi in prispevek h krepitvi slovensko-kanadskega sodelovanja podeljujem
Red za zasluge

Zlati red za zasluge

dr. Branku Palčiču.

Tonetu Partljiču.
Evropskemu komisarju za znanost in raziskave v letih
od 1999 do 2004 za zasluge in pomoč pri načrtovanju raziskovalno-razvojne strategije Republike Slovenije in njenem
uveljavljanju v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA)
podeljujem

Za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi gospodarskih vezi med Republiko Slovenijo
in Združenimi državami Amerike ter za vsa dejanja v dobro
Sloveniji podeljujem
Red za zasluge
Emilu Gaspariju.

Zlati red za zasluge
Philippu Busquinu.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Št. 996-01-6/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006

Za zasluge in izjemno delo ter osebni prispevek k dobremu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Skladom
Organizacije združenih narodov za otroke ter pomoč begunskim otrokom v Sloveniji, ko je bila izvršilna direktorica
Unicefa, podeljujem

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Zlati red za zasluge
Carol Bellamy.
Islandskemu zunanjemu ministru v letih 1988 do 1995
za zasluge pri mednarodnem priznavanju Republike Slovenije podeljujem na diplomatskem mednarodnem področju
Zlati red za zasluge
Jónu Baldvinu Hannibalssonu.
Št. 996-01-5/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2545.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 7. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

UKAZ
O PODELITVI ODLIKOVANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Za podarjeno dokumentarno gradivo o slovaropiscu,
jezikoslovcu, prevajalcu, publicistu, profesorju klasičnih jezikov Davorinu Hostniku, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja
pomembno prispeval h krepitvi slovensko-ruskih kulturnih in
znanstvenih stikov, podeljujem

Uradni list Republike Slovenije
Medaljo za častno dejanje
Jeleni Vladimirovni Hostnik.
Št. 996-01-7/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2546.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1
(Uradni list RS, št. 69/04) izdajam

Št.

2548.

Medaljo za zasluge

Častni znak svobode Republike Slovenije
Branku Brezovniku,
Srečku Bukovskemu,
Jožefu Koširju,
in
Marjanu Ferku.
Št. 996-01-10/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Na podlagi 7. alinee prvega odstavka 107. člena Ustave
Republike Slovenije, druge alinee 3. člena, prve alinee 4. člena in prvega odstavka 7. člena Zakona o odlikovanju Častni
znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92)
ter 21. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije
– ZOdl-UPB1 (Uradni list RS, št. 69/04)

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije podeljujem

Št. 996-01-8/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

6559

UKAZ
O PODELITVI ODLIKOVANJA ČASTNI ZNAK
SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE

Društvu ekonomistov Dolenjske in Bele krajine.

2547.

Stran

Na podlagi 7. alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije, druge alinee 3. člena, tretje alinee
4. člena in prvega odstavka 7. člena Zakona o odlikovanju
Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/92) ter 21. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije – ZOdl-UPB1 (Uradni list RS, št. 69/04)

UKAZ
O PODELITVI ODLIKOVANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
Za prizadevno delovanje pri razvijanju strokovnih rešitev v poslovni znanosti in njihovem prenašanju v prakso,
povezovanju gospodarstva in kulture ter uveljavljanju ideje
odličnosti na vseh področjih gospodarskega in družbenega
življenja podeljujem

60 / 9. 6. 2006 /

VLADA
2549.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja Vlada Republike Slovenije

UKAZ
O PODELITVI ODLIKOVANJA ČASTNI ZNAK
SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE

UREDBO
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju
javnih financ

Za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije podeljujem

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
Občini Vrhnika.
Št. 996-01-9/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe,
ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.
(2) Enotna metodologija priprave in obravnave investicijske dokumentacije vsebuje:
– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje
investicij;

Stran
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– vrste in obvezno vsebino investicijske dokumenta-

– postopke in udeležence pri pripravi in ocenjevanju
investicijske dokumentacije ter odločanju o investicijah;
– minimum meril za ugotavljanje učinkovitosti projektov,
ki se izvaja v vseh fazah projektnega cikla, in so podlaga za
odločanje o investicijah ter njihovo uvrstitev v načrt razvojnih
programov.
(3) Ta uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti
in slabosti posameznih predlogov projektov oziroma pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo
prispevali k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe in
jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na
podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov
bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in
učinkovito uporabo javnih sredstev.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »alternativa brez investicije« ali ničelna varianta ne
vključuje investicijskih izdatkov za ohranjanje obstoječih
zmogljivosti. Je osnovno izhodišče pri analizi projekta, katere
namen je primerjati stanje s projektom in brez njega, kar se
imenuje tudi izhodiščni scenarij;
2. »alternativa z investicijo« vključuje projekcije stroškov in koristi izbrane variante;
3. »analiza občutljivosti« je analiza učinkov sprememb
nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi;
4. »analiza stroškov in koristi« je analiza, s katero ovrednotimo čim več stroškov in koristi projekta v denarnih enotah, in vključuje tudi tiste stroške in koristi, za katere trg ne
zagotavlja primerne cene;
5. »analiza stroškovne učinkovitosti« primerja stroške
alternativnih možnosti doseganja oziroma zagotavljanja istega ali podobnih rezultatov. Običajno se stroški izračunavajo
na enoto koristi, pri čemer ni nujno, da se koristi izrazijo v
denarnih enotah ali z drugo ekonomsko vrednostjo;
6. »analiza tveganj« je ocenjevanje verjetnosti, da s
projektom ne bo pričakovanih dosežkov; če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza
zajema ovrednotenje projektnih (tveganja razvoja projekta,
tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj
(politična, narodnogospodarska, družbenokulturna in druga
tveganja);
7. »analiza vplivov« je ocenjevanje sprememb v družbi,
ki so posledica dolgoročnih učinkov izvedbe projektov in
ukrepov z vnaprej določenimi cilji (kot na primer na zaposlovanje, konkurenčnost); ocene morajo biti izražene v merljivih
enotah, tako, da jih bo mogoče povezati s problemi, ki so
povzročili nujnost izvedbe teh projektov in ukrepov;
8. »celovit projekt« sestavlja več investicijskih projektov, od katerih je vsak tehnično-tehnološko in ekonomsko
zaokrožena celota;
9. »diskontiranje« je postopek za pretvarjanje prihodnjih
denarnih vrednosti v primerljivo sedanjo vrednost s pomočjo
diskontne stopnje;
10. »diskontna stopnja« je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih
zmanjšuje s časom. Izraža ovrednotenje prihodnjih stroškov
in koristi v primerjavi s sedanjimi;
11. »družbena diskontna stopnja« kaže družbeni pogled
na to, kako se ovrednotijo prihodnje koristi in stroški v primerjavi s sedanjimi. Kadar kapitalski trg ni popoln, se lahko
razlikuje od finančne diskontne stopnje;
12. »ekonomska analiza« je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se upoštevajo vsi ekonomski stroški in koristi
v družbi. Utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojnogospodarskega in socialnega vidika;
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13. »ekonomska doba investicije« je obdobje, za katero
ugotavljamo in analiziramo učinke investicije in zajema čas
od začetka investicije do izvedbe ter poskusnega obratovanja
in čas trajanja rednega obratovanja s predpisano standardno
kakovostjo;
14. »ekonomska interna stopnja donosnosti« je kazalnik
družbenoekonomske donosnosti projekta, ko se v izračunih
ekonomske ocene uspešnosti projekta vrednosti ocenijo z
obračunskimi cenami;
15. »faza projekta« je funkcionalno, tehnično-tehnološko in finančno samostojna celota, ki izpolnjuje pogoje za
projekt iz 36. točke tega člena. Za fazo projekta je mogoče
šteti tudi predhodne študije ter investicijsko, projektno in drugo dokumentacijo, potrebno za izvedbo projekta;
16. »finančna analiza« je analiza prejemkov in izdatkov,
ki omogoča natančnejše napovedovanje, ali bodo prejemki zadostovali za pokrivanje prihodnjih izdatkov. Omogoča,
da:
– preverjamo in zagotovimo uravnoteženje denarnih tokov (zagotovimo finančno pokritost izdatkov z viri),
– izračunamo kazalnike finančnih učinkov investicijskega projekta;
17. »finančna interna stopnja donosnosti« je kazalnik
finančnotržne donosnosti projekta, pri čemer se v izračunih
finančne ocene uspešnosti projekta vrednosti izrazijo z dejanskimi tržnimi cenami;
18. »interna stopnja donosnosti« je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič.
Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo,
ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega
projekta;
19. »investicije« so naložbe v povečanje in ohranjanje
premoženja države, lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev
v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega
opredmetenega in neopredmetenega premoženja, vključno
naložbe v izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in druge naložbe, ki bodo
prinesle koristi v prihodnosti;
20. »investicijski projekt« je skupek vseh aktivnosti v
okviru neke investicije, pri katerem se uporabljajo omejeni
viri za pridobivanje koristi;
21. »investicijski stroški« so vsi izdatki in vložki v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt
in jih investitor oziroma investitorji namenijo za predhodne
raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in
dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo
gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev
opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge
izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt;
22. »investicijsko vzdrževanje« zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti
osnovnih sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov
v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna
dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi
pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo
njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega
videza;
23. »investitor ali soinvestitor« je pravna oseba, ki je
opredeljena v investicijski dokumentaciji in po dokončanju
projekta praviloma prevzame premoženje v lastništvo in/ali
upravljanje ter vzdrževanje;
24. »količnik relativne koristnosti« je razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo vrednostjo
stroškov;
25. »minimalna alternativa« vsebuje projekcije stroškov
in koristi za zagotavljanje najnujnejše potrebne ravni zmogljivosti in kakovosti pri doseganju rezultatov v ekonomski dobi
investicijskega projekta;
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26. »multikriterijska analiza« je način ocenjevanja z več
merili, s katerim zajamemo cilje investicije z različnih vidikov
ter vsakemu določimo utež, da jih je mogoče izmeriti; glede
na kombinacijo različnih finančnih, ekonomskih in drugih meril dobimo enotno oceno različnih ciljev projekta, na podlagi
katere lahko razvrstimo predloge projektov oziroma variante
posamičnega projekta;
27. »načelo, da plača povzročitelj obremenitve« je načelo, da onesnaževalec plača škodo, ki jo je s svojo dejavnostjo povzročil;
28. »neto sedanja vrednost« je razlika med diskontiranim tokom vseh koristi in vseh stroškov investicije,
29. »obračunske cene« ali pripisane cene so oportunitetni stroški blaga in storitev, ki se običajno razlikujejo od
dejanskih tržnih in predpisanih cen. Uporabljajo se pri ekonomski analizi projekta;
30. »ocena vrednosti projekta« so investicijski stroški z
upoštevanjem davka na dodano vrednost in drugi izdatki, ki
jih pri načrtovanju ocenimo na podlagi predračunov in drugih
predpisanih strokovnih ocen ter analiz; vsebuje upravičene
stroške in vse preostale stroške oziroma izdatke, potrebne
za izvedbo projekta;
31. »ocenjevanje« je postopek določitve ciljev, preverjanja različnih možnosti izvedbe ter primerjave stroškov in
koristi pred odločitvijo o nameravani investiciji. Nanaša se
na predhodno (ex-ante) analizo predlaganega investicijskega
projekta, ki opredeljuje njegove bistvene dele in sprejemljivost z vidika skladnosti z uveljavljenimi merili odločanja;
vsebuje finančno ter ekonomsko oceno kakor tudi presojo
ustreznosti tehnično-tehnoloških, prostorskih, organizacijskih, zakonskih in drugih dejavnikov, ki vplivajo na izvedljivost projekta; namen je izbira projektov, ki bodo (največ)
prispevali k trajnostnemu razvoju družbe in izločitev tistih, ki
tega ne omogočajo;
32. 	»odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta« je oseba, ki jo v ta namen imenuje investitor;
33. »posodobitev« je izvedba del na obstoječih objektih,
opremi ali napravah, s katerimi se ob upoštevanju napredka
tehnike, tehnologije in drugih razvojnih dosežkov dopolni
– dogradi ali poveča njihova zmogljivost ali zmogljivost posameznih sklopov;
34. »potrjen investicijski projekt« je investicijski projekt,
za katerega je izdelana predpisana investicijska dokumentacija, ki jo investitor na podlagi predhodnega vrednotenja
oceni in potrdi s sklepom;
35. »program« je več različnih, vendar medsebojno
usklajenih projektov, pri katerih so cilji opredeljeni v okviru
skupnega namena (politike) in ga je mogoče ovrednotiti in
časovno razmejiti;
36. »projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko)
funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih
je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena
merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno
z datumom začetka in konca;
37. »projektna dokumentacija« je sistematično urejen
sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske,
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega projekta; pri gradnji obsega dokumentacijo, določeno
z zakonom, ki ureja graditev objektov (idejna zasnova, idejni
projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt
za razpis in projekt za izvedbo). Je ena ključnih podlag za
pripravo investicijske dokumentacije;
38. »projektni cikel« zajema načrtovanje, izvedbo in
obratovanje – vključno z zapiranjem;
39. »relativna neto sedanja vrednost« je razmerje med
neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški;
40. »rekonstrukcija« je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, opreme ali naprav in prilagaja-
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nje spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam
oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremenijo
velikost, zunanji videz in namembnost objekta, opreme ali
naprav, spreminjajo pa se konstrukcijski deli, zmogljivost ter
izvedejo druge izboljšave;
41. »stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se
izdeluje investicijska dokumentacija. Stalne cene lahko vključujejo tudi pričakovane strukturne spremembe (na primer
spremembo razmerja med ponudbo in povpraševanjem), ki
se preverjajo v analizi občutljivosti;
42. »tehnična dokumentacija« je sistematično urejen
sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma sestavin, kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami,
sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila
za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta ali
naprav; pri gradnji obsega dokumentacijo, določeno z zakonom, ki ureja graditev objektov (projekt izvedenih del, projekt
za vzdrževanje in obratovanje objekta in projekt za vpis v
uradne evidence);
43. »tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med
izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen
(inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče
cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij
oziroma obračunov del in drugih računov;
44. »tekoče vzdrževanje« pomeni sprotno (redno) nego,
zamenjavo manjših delov in popravila manjših vrednosti, da
bi se preprečile večje okvare, stroški pa se obračunavajo
sproti in v dejanski višini ter nastajajo praviloma vsako obračunsko obdobje (vsako poslovno leto);
45. »učinkovitost« je zmožnost, da se pričakovani rezultati dosežejo s primerno višino stroškov; pomeni najboljše
mogoče razmerje med koristmi in stroški;
46. »upravičeni stroški« so tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu;
47. »upravljavec investicije« je pravna oseba, ki upravlja
izvedeno investicijo po predaji v uporabo in skrbi za zagotavljanje predvidenih učinkov, sodeluje pa tudi pri načrtovanju
in izvedbi investicije;
48. »uspešnost« je zmožnost doseganja zastavljenih
ciljev projekta ali programa;
49. »varianta« je različica investicije, ki se od drugih
razlikuje po eni ali več lastnostih, kot na primer: lokaciji,
tehnično-tehnološki rešitvi, obsegu, vrstah in strukturi virov
financiranja, trajanju izvedbe;
50. »vrednotenje« je presojanje o upravičenosti projekta
ali programa ter temelji na primerjavi pričakovanih ali dejanskih učinkov s pridobljenimi podatki iz preteklih, že izvedenih
vrednotenj. Vrednotenje poteka v celotnem projektnem ciklu,
saj ga lahko uporabljamo v fazi načrtovanja (ex-ante), izvedbe ali obratovanja (ex-post), in sicer:
a) predhodno vrednotenje je presoja, ki se izdela kot
podlaga za sprejemanje odločitve o financiranju in je nujna
podlaga za spremljanje izvajanja in posledično ocenjevanje
po možnosti merljivih ciljev,
b) poznejše oziroma naknadno vrednotenje je ocenjevanje po potrditvi investicijskega programa in pomeni preverjanje doseženih (vmesnih) učinkov v primerjavi z zastavljenimi cilji projekta,
c) sklepno ali zaključno vrednotenje se uporablja za
dokazovanje, ali in v kolikšni meri so bili doseženi pričakovani
rezultati projekta.
3. člen
(področje uporabe)
Ta uredba se uporablja pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije ter načrta razvojnih programov. Na tej
podlagi se sprejemajo odločitve o:
1. investicijah v nakup, gradnjo, posodobitev, rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev
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(objektov, opreme, zemljišč, nematerialnega premoženja,
blagovnih rezerv, strateških zalog);
2. drugih investicijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, blaginji in kakovosti življenja državljanov Republike Slovenije (na primer izobraževanje, raziskovanje in
razvijanje);
3. investicijah, ki zahtevajo državna poroštva;
4. ukrepih, ki imajo pomembne finančne posledice na
proračun (predpisi in drugi ukrepi).
4. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo
posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, so:
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med
300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije
investicijskega projekta;
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000
eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega
projekta, in sicer:
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000
eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno
prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne
prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje
spremljanja učinkov.
(3) Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno
povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko
skupina projektov združi v program (načrt investicijskega
vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za
katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen
investicijski projekt.
(4) Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz
celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno
izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega
2.500.000 eurov.
2. OSNOVE ZA OVREDNOTENJE IN OCENJEVANJE
INVESTICIJ
5. člen
(metodološke osnove)
Glede na vrsto investicijske dokumentacije je treba pri
ocenjevanju smiselno uporabiti naslednje metodološke osnove:
1. Določitev ciljev:
– cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter načinov njihovega
uresničevanja,
– cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi
programi, programi Skupnosti ter zakoni in opredeljeni tako,
da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje,
– cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice za njihovo izvedbo;
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2. Priprava predlogov variant za uresničevanje ciljev:
– variante se med seboj lahko razlikujejo po različnih
mogočih lokacijah, tehnično-tehnoloških rešitvah, obsegu,
virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, rezultatih in drugih pomembnejših delih investicije,
– upoštevajo se tudi variante, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali načinov financiranja (na primer
fazna gradnja, koncesije in druge oblike javno-zasebnega
partnerstva),
– za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani
učinki za projekt predstavijo najmanj s primerjavami stanja
»z« investicijo (upošteva izbrano varianto) ter izhodiščnega
scenarija (alternativa »brez« investicije) in/ali minimalne alternative z upoštevanjem delnih izboljšav;
3. Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsake variante:
– v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem projektnem ciklu,
– ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji
(predhodne idejne rešitve in študije, projektna in tehničnotehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti,
prostorski akti in druge osnove),
– stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v
ekonomski dobi investicije, so: investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki
jih lahko izrazimo v denarju, in nedenarne koristi (posredne
in neposredne); stroški in koristi se ugotavljajo v finančni
in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v
ekonomski dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko
dobo investicije) v obdobju, v katerem pričakujemo njihov
nastanek,
– izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci javnih pooblastil,
– predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in
verodostojne,
– vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne cene, diskontiranje),
– vsaka varianta vsebuje izračun finančnih, ekonomskih
in drugih kazalnikov učinkovitosti investicij ter opis rezultatov
na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju,
– pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja
splošna diskontna stopnja iz 8. člena te uredbe;
4. Ugotavljanje občutljivosti variant:
– z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre
investicijskega projekta, pri katerih so projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat
investicije oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja),
ter
– izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o mogočih odmikih od projekcij;
5. Izbor najboljše variante in predstavitev izsledkov:
– vsako varianto je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih,
regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov),
– pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji,
opis obravnavanih variant, primerjava variant, razlogi za izbiro najboljše (optimalne) variante ter način ocenjevanja izbire
najboljše variante.
6. člen
(novelacija investicijskega programa)
(1) Če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na
trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge
spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili
pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski
dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji
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od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta, se investicijski
program spremeni in dopolni (novelira).
(2) Pri novelaciji investicijskega programa se ugotavljajo
odmiki, ki so:
– v mejah odmikov iz analize občutljivosti,
– posledica pomanjkljivosti pri načrtovanju, in
– na katere načrtovalci niso mogli vplivati.
(3) Smiselnost novelacije investicijskega programa se
preveri:
– pred začetkom izvajanja investicijskega projekta,
– ko je od potrditve investicijskega programa do njegove vključitve v načrt razvojnih programov preteklo več kot
leto dni,
– med izvajanjem glede na ugotovitve, zapisane v poročilu o izvajanju iz 15. člena te uredbe.
7. člen
(metode za presojo upravičenosti)
Pri izračunih in drugih postopkih za presojo upravičenosti projektov se v dokumentaciji lahko uporabljajo:
1. analiza stroškov in koristi,
2. analiza stroškovne učinkovitosti,
3. analiza tveganja,
4. analiza občutljivosti,
5. analiza vplivov,
6. multikriterijska analiza,
7. druge primerne metode, ki upoštevajo pravila stroke
ter posebnosti posameznega področja.
8. člen
(diskontna stopnja)
Splošna diskontna stopnja je 7 odstotkov. Minister, pristojen za finance, lahko skupaj z ministrom, pristojnim za
razvoj, določi drugo splošno diskontno stopnjo ali družbeno
diskontno stopnjo na podlagi spremenjenih gospodarskih
razmer, ki se objavi v Proračunskem memorandumu Republike Slovenije.
9. člen
(inflacijske stopnje)
Pri izračunih tekočih cen se upoštevajo inflacijske stopnje, ki so predvidene za pripravo državnega proračuna oziroma tiste, ki jih pripravlja in objavlja nosilec javnih pooblastil
za makroekonomske analize Republike Slovenije.
3. VRSTE IN OBVEZNA VSEBINA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE
10. člen
(vrste investicijske dokumentacije)
(1) Glede na fazo projektnega cikla je treba izdelati
naslednje vrste investicijske dokumentacije:
1. pri načrtovanju oziroma pred odločitvijo o investiciji:
– dokument identifikacije investicijskega projekta,
– predinvesticijsko zasnovo,
– investicijski program ali njegovo novelacijo;
2. do začetka postopka javnega razpisa za izvedbo
pa še (če ni sestavni del investicijskega programa) študijo
izvedbe nameravane investicije;
3. v fazi izvedbe poročilo o izvajanju investicijskega
projekta ter, kadar se izkaže za potrebno, tudi novelacijo
investicijskega programa;
4. v fazi obratovanja poročilo o spremljanju učinkov
investicijskega projekta.
(2) Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne prvine in izračune, tako, da je na njeni podlagi mogoče
vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge (tehnične,
tehnološke, okoljske, prostorske, razvojne, varnostne) posledice odločitve o investiciji.
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(3) Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta
in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti,
v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija
mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.
Investitor preverja strokovno usposobljenost izdelovalcev
investicijske dokumentacije na podlagi predloženih dokazil
in drugih dokumentov, s katerimi izdelovalci dokazujejo usposobljenost za ocenjevanje in vrednotenje investicij.
(4) Prostorska, projektna, tehnična in druga dokumentacija, ki je podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije,
mora biti potrjena in medsebojno usklajena v vsaki fazi projektnega cikla.
11. člen
(dokument identifikacije investicijskega projekta)
(1) Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in
njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega
projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin
predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji
izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju
investicije.
(2) Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega
projekta je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti metodološke osnove iz 5. člena te uredbe.
(3) Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma
služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih oseb;
2. analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko
namero;
3. opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije
ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami;
4. opis variant »z« investicijo predstavljenih v primerjavi
z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo;
5. opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je predvidena delitev projekta) po
stalnih cenah in tekočih cenah (če je predvidena dinamika
investiranja daljša od enega leta), prikazano posebej za
upravičene in preostale stroške in navedbo osnov za oceno
vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih
investicij oziroma drugih verodostojnih izhodišč);
6. opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo
(predhodna idejna rešitev ali študija, opis lokacije, okvirni
obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe, varstvo okolja, kadrovskoorganizacijska shema
s prostorsko opredelitvijo, predvideni viri financiranja in drugi
viri), skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta;
7. ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s
časovnim načrtom.
(4) Kadar investicijski program iz prve in četrte alinee
prvega odstavka 4. člena te uredbe ni obvezen, se šteje dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijski
program ter predstavlja osnovo za odločitev o investiciji in
vsebuje poleg smiselno povzete obvezne vsebine še:
– analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih
enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne
variante;
– predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe;
– prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta.
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(5) Če se priprava in izdelava predhodnih študij, projektne, investicijske in druge dokumentacije opredelita kot
samostojna faza, zanjo ni treba posebej pripraviti dokumenta
identifikacije investicijskega projekta. V tem in drugih primerih, ko se investicijski projekt izvaja v fazah, investitor
na podlagi razpoložljivih podatkov oceni vrednost celotnega
investicijskega projekta.
12. člen
(predinvesticijska zasnova)
(1) Predinvesticijska zasnova se pripravi z upoštevanjem metodoloških osnov iz 5. člena te uredbe.
(2) V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno,
časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje,
zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta
in so predstavljene s projekcijami alternative »z« investicijo,
projekcijami za minimalno in/ali alternativo »brez« investicije.
Pri tem se upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge
omejitve in ugotovijo rezultati posameznih variant ter utemelji
predlog optimalne variante.
(3) Predinvesticijska zasnova vsebuje povzetke izsledkov predhodnih del, študij in analiz, med katere spadajo:
– študije in raziskave povpraševanja, upoštevaje statistične in druge uveljavljene zbirke podatkov, ekonomske
analize in študije, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smotrnost
in koristnost investicije ter usklajenost s predvideno strategijo
razvoja;
– tehnično-tehnološke raziskave in študije ter načrti z
izbiro in pregledom potrebne opreme;
– idejne gradbene in druge rešitve;
– geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodarske, ekološke in druge raziskave;
– analize mogočih lokacij objekta ter analize vplivov na
okolje in drugih vplivov s predvidenimi ukrepi;
– analize vključitve javno-zasebnega partnerstva;
– analize vključitve v medregionalne, regionalne ali
medobčinske sisteme oziroma povezave.
(4) Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne
variante tako podrobno, da je mogoče čim zanesljivejše izbrati in utemeljiti optimalno varianto. Pri tem so posamezne
variante ocenjene na podlagi investicijske, projektne ter druge dokumentacije na primerljivi podlagi. Optimalno varianto
se izbere z analizo stroškov in koristi ali drugimi primernimi
metodami (na primer multikriterijsko analizo).
(5) Obvezna vsebina predinvesticijske zasnove vključuje:
1. uvodno pojasnilo s povzetkom, osnovne podatke o
investitorju ter navedbo ciljev oziroma strategije;
2. analizo stanja s prikazom obstoječih in predvidenih
potreb po investiciji (projekcije povpraševanja) ter usklajenosti investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije, usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi
dolgoročnimi razvojnimi programi in usmeritvami, upoštevaje
tudi medsebojno usklajenost področnih politik (energetika,
promet in druge);
3. analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele
dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov
in/ali storitev;
4. analizo variant z oceno investicijskih stroškov in koristi ter izračuni učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije;
5. analizo vplivov z opisom pomembnejših vplivov investicije z vidika okoljske sprejemljivosti (vplivov na okolje
ob upoštevanju izvajanja načela, da onesnaževalec plača
nastalo škodo, kadar je primerno), zagotavljanja učinkovite
rabe prostora in skladnega regionalnega razvoja ter trajnostnega razvoja družbe;
6. analizo zaposlenih po posameznih variantah ter vpliva na zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture
družbe;
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7. okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko
investiranja po variantah;
8. okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant z
obvezno analizo o smiselnosti vključitve javno-zasebnega
partnerstva;
9. izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba
vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali
količnik relativne koristnosti) posameznih variant ter opis tistih stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem;
10. analizo tveganja in analizo občutljivosti za vsako
varianto;
11. opis meril in uteži za izbiro optimalne variante;
12. primerjavo variant s predlogom in utemeljitvijo izbire
optimalne variante.
13. člen
(investicijski program)
(1) Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.
(2) Investicijski program je treba pripraviti z upoštevanjem metodoloških osnov iz 5. člena te uredbe.
(3) Investicijski program obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto, ki temelji na naslednji dokumentaciji:
– najmanj idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev
objektov oziroma drugi idejni rešitvi kot tehnični, tehnološki
ali drugi podlagi za pripravo investicijskega programa, ki
mora vsebovati vse potrebne prvine in ugotovitve za čim
realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije;
– prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih
pogojev (z opredeljenimi zahtevami za investicije, ki se nanašajo na optimalno varianto);
– tehnično-tehnološkem projektu s specifikacijo opreme;
– geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziskavah ter analizah;
– dokazljivih virih financiranja.
(4) Obvezna vsebina investicijskega programa vključuje:
1. uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa, namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije
investicijskega projekta oziroma predinvesticijske zasnove
s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb (do
priprave investicijskega programa);
2. povzetek investicijskega programa, ki vsebuje najmanj:
– cilje investicije (v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov,
potrebnih za spremljanje njihovega uresničevanja),
– spisek strokovnih podlag,
– kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire
optimalne variante,
– navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega
programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega
vodje za izvedbo investicijskega projekta,
– predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za
izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni posebej
izdelana študija izvedbe investicije,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene
finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja
investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev
upravičenosti investicijskega projekta;
3. osnovne podatke o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu z žigi in podpisi
odgovornih oseb;
4. analizo obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih
bo zadovoljevala investicija, ter usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom
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in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter
strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih
področij in dejavnosti;
5. analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele
dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov
in/ali storitev;
6. tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega
projekta na podlagi normativov in materialnih bilanc);
7. analizo zaposlenih za alternativo “z” investicijo glede
na alternativo “brez” investicije in/ali minimalno alternativo;
8. oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah,
ločeno za upravičene in preostale stroške, z navedbo osnov
in izhodišč za oceno;
9. analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so objavljeni;
10. analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter
oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem
načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno;
11. časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh
aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano
analizo izvedljivosti;
12. načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s krediti tudi izračun stroškov
financiranja in odplačil kreditov);
13. projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe
investicijskega projekta;
14. vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo
upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z izdelavo finančne
in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih
kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja
investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja
donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik
relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne
dajo ovrednotiti z denarjem;
15. analizo tveganj in analizo občutljivosti;
16. predstavitev in razlago rezultatov.
14. člen
(študija izvedbe nameravane investicije)
(1) Študija izvedbe investicije je popis vseh potrebnih
aktivnosti za izvedbo investicije skupaj z aktivnostmi za zagon obratovanja oziroma delovanja. Študija izvedbe investicije je lahko tudi sestavni del investicijskega programa.
(2) Študija izvedbe nameravane investicije vsebuje:
1. podatke o investitorju in organizacijske rešitve vodenja projekta (opredelitev modela vodenja, odgovorne osebe
za pripravo in izvedbo);
2. način in postopek izbire izvajalcev oziroma dobaviteljev blaga in storitev;
3. časovni načrt vseh aktivnosti, potrebnih za izvedbo
projekta in vzpostavitev poslovanja (obratovanja);
4. seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije po
veljavnih predpisih;
5. način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način in pristojnosti vzdrževanja med delovanjem.
(3) Študija izvedbe je prilagojena posebnostim investicijskega projekta in pripravljena najpozneje do začetka
postopka javnega razpisa za izbor izvajalcev oziroma pred
začetkom izvajanja investicijskega projekta. V primerih, kadar
se skladno s četrtim odstavkom 11. člena dokument identifikacije investicijskega projekta šteje za investicijski program,
ni potrebno izdelati še študije izvedbe.
(4) V študiji izvedbe se na podlagi investicijskega programa določijo fizični in finančni kazalniki za spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev ter način in potek vrednotenja
učinkov med izvedbo projekta in obratovanjem oziroma ko
se projekt konča.
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15. člen
(poročilo o izvajanju investicije)
(1) Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je namenjeno pravočasnemu ugotavljanju odmikov od načrtovane
izvedbe ter ukrepom za njihovo odpravo. Pri izvedbi investicije se sestavi poročilo o izvajanju najmanj enkrat letno,
najkasneje ob zaključku leta v poslovnem poročilu, pa tudi če
se predvideva, da bodo odmiki od investicijskih stroškov večji
od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta ali pa časovni
načrt izvedbe podaljšan za več kot eno leto.
(2) Poročilo o izvajanju investicijskega projekta vsebuje
najmanj:
1. izsledke primerjave uresničevanja časovnega načrta
izvedbe investicije s časovnim načrtom, predvidenim v investicijskem programu do datuma priprave poročila (nadziranje
izvajanja časovnega načrta);
2. primerjavo dejanske vrednosti investicije (pregled
sklenjenih pogodb in njenih prilog) ter porabe finančnih sredstev s predvideno v investicijskem programu;
3. ugotovitve primerjav dejanskih oziroma spremenjenih
predvidenih rezultatov v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov s tistimi iz investicijskega programa oziroma študije
izvedbe;
4. opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov in predstavitev ukrepov, s katerimi se bodo odmiki
odpravili (v celoti ali delno).
(3) Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je strokovna osnova za odločitev o morebitni pripravi novelacije
investicijskega programa in usklajevanje podatkov v načrtu
razvojnih programov veljavnega proračuna.
16. člen
(poročilo o spremljanju učinkov investicije)
(1) Namen poročila je ugotavljanje in vrednotenje dejanskih učinkov investicije v primerjavi z učinki, predvidenimi
v investicijskem programu. Poročilo o spremljanju učinkov
izvedene investicije se pripravi ob poslovnem poročilu najmanj v prvih petih letih po predaji projekta v obratovanje in
po koncu ekonomske dobe.
(2) Poročilo o spremljanju učinkov vsebuje najmanj:
1. opis izhodiščnega stanja oziroma tistih predvidenih
rezultatov iz investicijskega programa in/ali študije izvedbe,
ki je podlaga za primerjavo z dejanskimi rezultati (fizični in
finančni kazalniki, s katerimi se lahko meri uresničevanje
zastavljenih ciljev), z:
– analizo izvedbeno-tehničnega dela (pri gradnji opis
izvedenih del na podlagi projekta izvedenih del, dodatne
zahteve pri obratovanju, druge strokovne podlage),
– analizo vplivov na okolje (prikaz in opis rezultatov
prvih meritev po predpisih o varstvu okolja in opredelitev dodatnih ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje),
– analizo stroškov in virov financiranja,
– izračuni upravičenosti investicije (ex-post);
2. primerjavo rezultatov z izhodiščnim stanjem in analizo odmikov, predvsem z vidika izkoriščenosti zmogljivosti,
doseženih normativov, prihodkov in stroškov poslovanja
ter drugih neposrednih in posrednih družbenoekonomskih
učinkov.
17. člen
(investicijska dokumentacija za projekte, ki se umeščajo
v prostor)
(1) Priprava in obravnava investicijske dokumentacije
in ocenjevanje projektov, ki se umeščajo v prostor skladno s
predpisi, ki urejajo prostor, se v lokacijskem postopku izvaja
sočasno z umeščanjem in ugotavljanjem drugih vplivov in
posledic umeščanja projektov v prostor, in sicer kot sestavni
del postopkov in dokumentov, ki so predpisani oziroma potrebni v teh postopkih:
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1. pri ocenjevanju investicij, ki se umeščajo v prostor, je
podlaga za investicijsko dokumentacijo projektna dokumentacija ali njeni deli ter druge strokovne podlage, pripravljene
skladno s pravili stroke, v katero spada projekt in vsebuje
najmanj tiste dele, ki v posamezni fazi lokacijskega postopka
omogočajo odločanje o investiciji v skladu s to uredbo;
2. minister, pristojen za ureditev prostora, lahko v dogovoru z ministrom, v delovno področje katerega spada
investicijski projekt, v metodologijo za pripravo in ocenjevanje
investicij iz 28. člena te uredbe vključi prvine, potrebne za
zagotavljanje skladnosti investicij s prostorsko zakonodajo,
tako, da:
– predpiše posebna merila in načine ocenjevanja teh
investicij,
– določi dodatne ali podrobnejše vsebine teh dokumentov, če so potrebne zaradi posebnosti tovrstnih projektov zaradi upoštevanja predpisanih omejitev in strateških usmeritev
pri umeščanju v prostor;
3. minister, pristojen za ureditev prostora, predpiše tudi
za katere projekte je treba pripraviti celovito presojo vplivov
na okolje ali druge elaborate in študije po zakonu o varstvu
okolja ter v katero fazo nastajanja investicijske dokumentacije se vključi presoja vplivov na okolje. Presojanje vplivov
na okolje, priprava študij v ta namen ter njihovo revidiranje,
so sestavni del in strokovna podlaga investicijske dokumentacije;
4. s prenehanjem veljavnosti lokacijskega načrta preneha veljati tudi sklep o potrditvi investicijskega dokumenta,
ki je bil podlaga za odločitev o investiciji, če se še ni začela
izvajati;
5. tudi če veljavnost lokacijskega načrta še ni potekla,
je treba investicijski program novelirati, če to določa ta uredba.
(2) Priprava investicijske dokumentacije in ocenjevanje
investicij za projekte, ki se umeščajo v prostor z državnim
lokacijskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
poteka na naslednji način:
1. pobuda za pripravo državnega lokacijskega načrta, ki
jo po veljavnih predpisih o urejanju prostora pripravi minister,
v delovno področje katerega spada predlagana prostorska
ureditev državnega pomena, vsebuje najmanj vse tiste dele
dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki so skladno z določbami te uredbe potrebni za nadaljnje odločanje o
investiciji. Pobuda izhaja iz dolgoročnih razvojnih dokumentov in mora biti skladna s cilji in nameni iz teh dokumentov;
2. sestavni del prostorske ureditve, ki je podlaga za
izbiro rešitve po prostorskih predpisih, ki določajo vsebino
državnega lokacijskega načrta, so tudi vsi tisti deli predinvesticijske zasnove, ki glede na določbe te uredbe omogočajo
izbiro optimalne variante;
3. sprejeta uredba o lokacijskem načrtu velja tudi kot
potrditev predinvesticijske zasnove oziroma kot potrditev izbire optimalne variante po tej uredbi;
4. na podlagi uredbe o lokacijskem načrtu se pripravi investicijski program za izbrano varianto, ki pri oceni vrednosti
in učinkov investicije upošteva tudi vse pogoje iz uredbe,
ter študija izvedbe. Investicijski program potrdi minister, v
področje katerega spada projekt;
5. po pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitvi soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja investitor pregleda skladnost podatkov, na katerih temelji investicijski program, s podatki iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Če je iz primerjave razvidno, da so
se spremenila pomembnejša izhodišča (kot na primer cene,
roki, čas gradnje), je treba preveriti potrebnost novelacije
investicijskega programa v skladu s to uredbo.
(3) Priprava investicijske dokumentacije in ocenjevanje
investicij za projekte, ki se umeščajo v prostor z občinskim
lokacijskim načrtom skladno z zakonom, ki ureja prostor,
poteka na naslednji način:
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1. za projekte, ki se umeščajo v prostor z občinskim
lokacijskim načrtom v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine in s prostorskim redom občine po predpisih
o urejanju prostora, ni treba posebej pripraviti dokumenta
identifikacije projekta ali predinvesticijske zasnove, če so
bile predpisane vsebine že upoštevane v veljavnih dokumentih;
2. po sprejetem občinskem lokacijskem načrtu, v okviru
katerega se izbere optimalna varianta projekta skupaj s prvinami predinvesticijske zasnove (če je bila potrebna glede
na to uredbo), se pripravita investicijski program in študija
izvedbe.
4. POSTOPKI IN UDELEŽENCI PRI PRIPRAVI
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
TER OCENJEVANJU INVESTICIJ
18. člen
(postopek in udeleženci priprave in obravnave dokumenta
identifikacije investicijskega projekta)
(1) Pripravo dokumenta identifikacije investicijskega
projekta zagotovi investitor. Če je investitorjev več, se z
medsebojno pogodbo opredeli nosilec, ki opravlja v imenu
vseh soinvestitorjev dejavnosti investitorja.
(2) Do dokumenta identifikacije investicijskega projekta
se opredeli investitor, ki s pisnim sklepom:
– potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta
in s tem odobri pripravo predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa oziroma izvedbo investicije v skladu s
četrtim odstavkom 11. člena te uredbe ali
– vrne dokument identifikacije investicijskega projekta v
postopek za pridobivanje dodatnih informacij oziroma izdelovalcu v dopolnitev ali
– zavrne dokument identifikacije investicijskega projekta z navedbo razlogov predlagatelju.
(3) Pisni sklep, ki je bil izdan pri obravnavi dokumenta
identifikacije investicijskega projekta, je obvezna priloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta.
19. člen
(postopek in udeleženci priprave in obravnave
predinvesticijske zasnove)
(1) Predinvesticijsko zasnovo, ki jo je treba pripraviti za
obsežnejše in zahtevnejše investicijske projekte, zagotovi
investitor, ki predhodno preveri strokovno usposobljenost izdelovalcev v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe.
Če je investitorjev več, se z medsebojno pogodbo opredeli,
kdo je nosilec, ki opravlja v imenu vseh soinvestitorjev aktivnosti investitorja.
(2) Investitor po predhodni zagotovitvi pregleda skladnost pripravljene dokumentacije s predpisi in preveritvi pravilnosti izračunanih kazalnikov s pisnim sklepom:
– potrdi predinvesticijsko zasnovo in odobri pripravo
investicijskega programa ali
– zavrne predinvesticijsko zasnovo kot neustrezno
podlago za pripravo investicijskega programa z navedbo
razlogov.
(3) Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za
pregled in presojo investicijske dokumentacije, ki pripravi
strokovno oceno v skladu s prvim odstavkom 21. člena te
uredbe.
(4) Za objekte, ki se umeščajo v prostor z državnim ali
občinskim lokacijskim načrtom skladno z zakonom, ki ureja
prostor, je postopek z udeleženci priprave in presoje predinvesticijske zasnove opredeljen v 17. členu te uredbe.
(5) Pisni sklep, ki je bil izdan pri obravnavi predinvesticijske zasnove, je obvezna priloga predinvesticijske
zasnove.
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20. člen
(postopek in udeleženci priprave in obravnave
investicijskega programa)
(1) Pripravo investicijskega programa zagotovi investitor, ki predhodno preveri strokovno usposobljenost izdelovalcev v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe. Če
je investitorjev več, se z medsebojno pogodbo opredeli, kdo
je nosilec, ki opravlja v imenu vseh soinvestitorjev aktivnosti
investitorja.
(2) Investitor po predhodni zagotovitvi pregleda skladnosti pripravljene dokumentacije s predpisi in preveritvi
pravilnosti izračunanih kazalnikov:
– potrdi investicijski program s pisnim sklepom o odobritvi izvedbe investicije ali
– zavrne investicijski program s pisnim sklepom, v katerem so navedeni razlogi za zavrnitev.
(3) Investitor lahko imenuje strokovno komisijo za pregled in presojo investicijske dokumentacije, ki izdela strokovno oceno v skladu s prvim odstavkom 21. člena te uredbe.
(4) Novelacijo investicijskega programa potrdi investitor
po postopku, predpisanem za investicijski program.
(5) Za projekte, ki se umeščajo v prostor z državnim ali
občinskim lokacijskim načrtom skladno z zakonom, ki ureja
prostor, so postopek in udeleženci priprave in obravnave
investicijskega programa opredeljeni v 17. členu te uredbe.
(6) Pisni sklep, ki je bil izdan ob obravnavi investicijskega programa, je obvezna priloga investicijskega programa.
21. člen
(presojanje upravičenosti investicij)
(1) Presoja upravičenosti investicije vsebuje strokovno
oceno o skladnosti investicijske dokumentacije s predpisano
metodologijo in upravičenosti investicije z vidika veljavnih
meril uspešnosti in učinkovitosti (predhodno vrednotenje).
Investitor lahko pri svoji odločitvi upošteva strokovno mnenje
zunanjih presojevalcev.
(2) Pri strokovnem ocenjevanju ne smejo sodelovati
osebe, ki so pripravljale investicijsko dokumentacijo.
(3) Strokovna presoja upravičenosti je obvezna za
predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. Investitor mora predhodno preveriti, ali ocenjevalci razpolagajo z
najmanj takimi dokazili o strokovni usposobljenosti, kot jih
je zahteval za izdelovalce investicijske dokumentacije, ki jo
ocenjujejo.
22. člen
(medresorska strokovna komisija)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu
vlada) na predlog ministra, pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za razvoj, imenuje medresorsko strokovno
komisijo (v nadaljnjem besedilu komisija) za pregled in oceno
predinvesticijskih zasnov in investicijskih programov s študijo
izvedbe za investicije:
– z ocenjeno vrednostjo nad 25.000.000 eurov,
– z ocenjeno vrednostjo nad 5.000.000 eurov, ki jih
financira več ministrstev,
– do katerih mora vlada zavzeti svoja stališča po zahtevah ministrstev v skladu z 59. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Komisija deluje na podlagi poslovnika, ki ga potrdi
vlada, s katerim se med drugim določi tudi postopek ocenjevanja tako, da je usklajen z že obstoječimi postopki izbora
projektov v Republiku Sloveniji.
(3) Komisija lahko določi dodatna merila za ocenjevanje
in vrednotenje projektov, ki pa morajo biti skladna s splošnimi
merili družbenoekonomske razvojne politike oziroma usmeritvami ekonomske in socialne kohezije Skupnosti.
(4) Komisijo praviloma sestavlja sedem članov. Člani
komisije so strokovni delavci za ocenjevanje in vrednotenje
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investicijskih projektov. Predsednik in namestnik predsednika
sta predstavnika obeh ministrstev, v pristojnosti katerih spada
ta uredba. Kadar predsednik komisije presodi, da je potrebno, se število članov lahko tudi poveča.
23. člen
(zagotavljanje strokovne usposobljenosti)
(1) Strokovno usposabljanje udeležencev pri pripravi ter
obravnavi investicijske dokumentacije poteka po programu,
ki ga določi minister, pristojen za finance, v sodelovanju z
ministrom, pristojnim za upravo.
(2) Kadar investicijski program iz prve in četrte alinee
prvega odstavka 4. člena te uredbe ni obvezen, ni treba
zagotavljati oziroma dokazovati strokovne usposobljenosti
po tej uredbi.
24. člen
(uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov)
(1) Investicijski projekt se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v predpisih za pripravo državnega proračuna.
(2) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in
programi v skladu z 12. členom Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) skupaj s projekti, ki se (so)financirajo iz
namensko prejetih sredstev Evropske unije, predpristopnih
in popristopnih pomoči.
(3) Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega
projekta. Pri načrtovanju se do odločitve o investiciji projekt
vodi v stanju priprave in so zanj glede na pripadajoči načrt
financiranja rezervirane predvidene pravice prevzemanja
obveznosti na proračunskih postavkah. S potrditvijo investicijskega programa se stanje projekta lahko spremeni v
izvajanje.
(4) Investicijski projekt za vključitev v načrt razvojnih
programov predlaga ministrstvo, ki je na posameznem področju proračunske porabe skrbnik projekta, in sicer ob pripravi
proračuna oziroma načrta razvojnih programov ali izjemoma
v proračunskem letu na podlagi veljavnih določb zakona o izvrševanju proračuna in spremljajočih izvedbenih predpisov.
25. člen
(postopek in udeleženci pri pripravi in obravnavi študije
izvedbe investicije, poročila o izvajanju in poročila o
spremljanju učinkov izvedene investicije)
(1) Študijo izvedbe zagotovi investitor najpozneje do
začetka izvedbe investicije oziroma do začetka postopka
javnega naročila za izbiro izvajalca.
(2) Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta
pripravi poročilo o izvajanju investicije najmanj enkrat letno
ali ob predvidenih odmikih iz 6. člena te uredbe ter v primerih,
ko predpisi to določajo, ob izdaji uporabnega dovoljenja, ki je
sestavni del poročila.
(3) Odgovorni vodja izvedbe investicijskega projekta
pripravi tudi predlog za morebitno novelacijo investicijskega
programa. O tem odloči odgovorna oseba investitorja.
(4) Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta, ki se že izvaja, pripravi upravljavec investicije za spremljanje dosežene stopnje izkoriščenja zmogljivosti in drugih
kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu oziroma
študiji izvedbe.
(5) Upravljavec pošlje poročilo investitorju, ki ga preuči
ter na njegovi podlagi pripravi predlog za morebitne potrebne
ukrepe.
(6) Na podlagi poročil o spremljanju učinkov izvedenih
projektov se pridobivajo osnove za predhodno vrednotenje projektov v okviru priprave razvojnih strategij oziroma
oblikovanja programske in razvojne politike v naslednjih
obdobjih.
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5. MERILA ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI
INVESTICIJE
26. člen
(finančna, ekonomska in razvojna merila)
Pri ocenjevanju učinkovitosti investicije se glede na dejavnost in predvideno vrednost investicije upoštevajo finančna in ekonomska merila ter merila usklajenosti z normativi,
standardi in stroški na enoto učinka:
1. Finančna merila:
– S finančnimi merili se ugotavlja upravičenost projekta
s stališča investitorja oziroma upravljavca.
– Osnova za izračun finančnih meril za ugotavljanje
učinkovitosti investicije je finančna analiza investicije (finančni gotovinski tok). Pri izračunih dinamičnih meril se uporablja
metoda diskontiranja.
– Finančna merila so:
a) finančna neto sedanja vrednost (NSVf),
b) finančna interna stopnja donosnosti (ISDf),
c) finančna relativna neto sedanja vrednost (RNSVf)
in/ali
d) finančni količnik relativne koristnosti (K/Sf).
2. Ekonomska merila:
– Z ekonomskimi oziroma družbenoekonomskimi merili
pri izračunu upravičenosti projekta ugotavljamo tudi učinke, ki
jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim
ekonomskim in preostalim subjektom. Ekonomska merila
poleg neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo
tudi posredne vplive na družbo kot celoto (na primer vpliv na
okolje, varnost in zdravje).
– Za investicije nad 5.000.000 eurov se izdela ekonomska ocena učinkovitosti na podlagi ovrednotenja v obračunskih cenah z upoštevanjem družbene diskontne stopnje.
– Osnova za izračun ekonomskih meril je ekonomska
analiza (ekonomski tok). Pri izračunih dinamičnih meril uporabljamo metodo diskontiranja.
– Ekonomska naložbena merila so:
a) ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe),
b) ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe),
c) ekonomska relativna neto sedanja vrednost (RNSVe)
in/ali
d) ekonomski količnik relativne koristnosti (K/Se).
3. Razvojna merila:
– Pri ocenjevanju investicij nad 25.000.000 eurov se
uporabljajo tudi ekonomska merila, ki se ne dajo izraziti v
denarju ter druga razvojna merila. Pripravi se presoja ustreznosti z vidika ciljev narodnogospodarskega, sektorskega in
okoljevarstvenega razvoja, ki sistematično upošteva tudi nedenarne učinke, in to s točkovanjem in tehtanjem prisojenih
učinkov investicijskega projekta z multikriterijsko analizo.
– Projekt ustreza ciljem narodnogospodarskega, sektorskega razvoja, varstva okolja, varnosti in drugim ciljem skupno s tistimi, ki izhajajo iz prevzetih mednarodnih obveznosti,
če v predinvesticijski zasnovi ali investicijskem programu
doseže določen odstotek mogočih točk, ki jih določi področna
metodologija oziroma komisija iz 22. člena te uredbe, upoštevaje naslednja merila:
a) merila za uresničevanje ciljev narodnogospodarskega razvoja:
– povečanje konkurenčnosti, posebno mednarodne,
– vzdrževanje socialne varnosti in zaposlitve,
– izboljšanje medsektorskih zmogljivosti,
– prispevek k izboljšanju regionalnega razvoja,
– prispevek k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe;
b) merila za sektorske proizvodne storitvene moči, zanesljivosti in kakovosti delovanja:
– izboljšanje zadostnosti, kakovosti in zanesljivosti sistema obratovanja,
– povečanje učinkovitosti rabe produkcijskih tvorcev,
– razpršitev načinov oskrbe oziroma poslovanja;
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c) merila za varstvo okolja:
– izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje onesnaževanja,
– izboljšanje čistoče vode in koristi iz vodnih virov,
– zmanjšanje škode na kmetijskih pridelkih in v gozdu,
– ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne
dediščine,
– zmanjšanje škode pri strukturi in sestavi tal,
– ohranjanje in upravljanje vodnega režima.
4. Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroški
na enoto učinka so:
– površina ali vrednost investicije na enoto (na primer
na bolnika, učenca, zaposlenega),
– skupni stroški investicije na enoto (na primer na m2
površine),
– stroški na enoto učinka med obratovanjem.
27. člen
(minimalna merila po posameznih dejavnostih)
(1) Minimalna merila se uporabljajo v odvisnosti od načina pridobivanja prihodkov v posameznih dejavnostih. Če investicijski projekt vključuje različne dejavnosti glede na način
pridobivanja prihodkov (na primer iz proračunskih sredstev, s
prodajo storitev itd.), se ovrednotijo z merili za dejavnosti, na
katere se nanašajo. Najbolj pomembna so finančna merila v
povezavi s preostalimi glede na vrsto dejavnosti.
(2) Za posamezne investicije oziroma faze projekta se
uporabljajo naslednja merila:
1. za dejavnosti, za katere je vzpostavljen trg in pridobivajo prihodke s prodajo proizvodov in storitev:
– finančna merila,
– ekonomska merila (ki se dajo izraziti v denarju);
2. za dejavnosti gospodarske infrastrukture:
– finančna merila,
– ekonomska merila,
– razvojna merila;
3. za investicije v dejavnosti javnih služb:
– finančna merila,
– ekonomska merila,
– razvojna merila,
– usklajenost z normativi (površina ali vrednost investicije na enoto, na primer na bolnika, učenca in podobno),
– skupni stroški in stroški na enoto učinka med obratovanjem (na primer pri gradbenih investicijah na m2 površine),
obseg ter kakovost oziroma raven storitev;
4. za investicije v javno upravo ter obvezno socialno
zavarovanje:
– finančna merila,
– ekonomska merila,
– usklajenost z normativi in standardi (površina ali vrednost investicije na enoto, kot na primer na zaposlenega),
– skupni stroški in stroški na enoto učinka med obratovanjem (na primer pri gradbenih investicijah na m2 površine),
obseg ter kakovost oziroma raven storitev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(metodologije po področjih)
(1) V šestih mesecih po dnevu uveljavitve te uredbe pristojni ministri pripravijo ali uskladijo veljavne metodologije za
pripravo in obravnavo investicij, ki se nanašajo na dejavnosti
iz njihove pristojnosti, ki jih sprejme vlada in vključujejo tudi
metodologije ugotavljanja učinkovitosti investicijskih projektov ter posebna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij
s tega področja v skladu s 27. členom te uredbe.
(2) Pri sprejemanju investicijskih odločitev v zvezi z 2.,
3. in 4. točko 3. člena te uredbe se do priprave posebnih metodologij za tovrstne izdatke smiselno uporabljajo določbe te
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uredbe, pri čemer je treba pripraviti najmanj analizo stroškov
in koristi.

čaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 – ZJF in
39/00 – ZJN-1).

29. člen
(imenovanje članov medresorske strokovne komisije)
Vlada najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te
uredbe imenuje na predlog ministra, pristojnega za finance,
in ministra, pristojnega za razvoj, komisijo iz 22. člena te
uredbe.

33. člen
(dokazovanje strokovne usposobljenosti)
Do zagotovitve pogojev iz prvega odstavka 23. člena
te uredbe udeležencem pri pripravi in obravnavi investicijske
dokumentacije ni potrebno dokazovati strokovne usposobljenosti po tej uredbi.

30. člen
(uporaba valute)
Do dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije
se pri uporabi metodologije za ocenjevanje investicij:
1. v prvi alinei prvega odstavka 4. člena te uredbe namesto vrednosti »med 300.000 in 500.000 eurov« uporablja
vrednost »med 70.000.000 in 120.000.000 tolarjev«;
2. v drugi alinei prvega odstavka 4. člena te uredbe
namesto vrednosti »500.000 eurov« uporablja vrednost
»120.000.000 tolarjev«;
3. v tretji alinei prvega odstavka in v četrtem odstavku
4. člena te uredbe namesto vrednosti »2.500.000 eurov«
uporablja vrednost »600.000.000 tolarjev«;
4. v četrti alinei prvega odstavka 4. člena te uredbe
namesto vrednosti »300.000 eurov« uporablja vrednost
»70.000.000 tolarjev«;
5. v drugem odstavku 4. člena te uredbe namesto vrednosti »100.000 eurov« uporablja vrednost »24.000.000 tolarjev«,
6. v prvi alinei prvega odstavka 22. člena in prvi alinei tretje točke 26. člena te uredbe namesto vrednosti »25.000.000
eurov« uporablja vrednost »6.000.000.000 tolarjev«,
7. v drugi alinei prvega odstavka 22. člena in drugi
alinei druge točke 26. člena te uredbe namesto vrednosti
»5.000.000 eurov«, uporablja vrednost »1.200.000.000 tolarjev«.

34. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

31. člen
(veljavnost predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99 – ZJF in 39/00 – ZJN-1) ter na njeni
podlagi izdane uredbe:
– Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja na sektorju javnega
zdravstva (Uradni list RS, št. 34/01),
– Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja za objekte in naprave javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 115/02),
– Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja na področju javne
železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 87/04),
– Uredba o metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje javnih cest
(Uradni list RS, št. 118/05),
– Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja za področje kulture
(Uradni list RS, št. 13/06).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se do uveljavitve področnih uredb, ki bodo usklajene s to metodologijo v skladu
z 28. členom te uredbe, smiselno uporabljajo tisti deli področnih uredb, ki vsebujejo posebna merila za ugotavljanje
učinkovitosti investicij.
32. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se
vodijo in dokončajo na podlagi Uredbe o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega zna-

Šifra: 00712-9/2006/15
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2005-1611-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2550.

Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko
uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje
ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno
ravnanje ali kaznovanje

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo
za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje
ali kaznovanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini
z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev
smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (UL L št. 200 z dne 30. 7.
2005, str. 1; s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1236/2005/ES) ta uredba določa:
– vsebino zahtevka za izdajo uvoznega ali izvoznega
dovoljenja za blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev
smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali
poniževalno ravnanje ali kaznovanje (v nadaljnjem besedilu:
blago),
– postopek izdaje, spremembe ali razveljavitve uvoznega ali izvoznega dovoljenja za blago,
– nadzor in sankcije za kršitve.
II. ZAHTEVEK ZA IZDAJO UVOZNEGA ALI IZVOZNEGA
DOVOLJENJA IN POSTOPEK IZDAJE, SPREMEMBE
TER RAZVELJAVITVE DOVOLJENJA
2. člen
Zahtevek za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja
za blago se vloži pri Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na obrazcu, določenem v Prilogi,
ki je sestavni del te uredbe.
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3. člen
(1) Pred izdajo uvoznega dovoljenja ali izvoznega dovoljenja za blago iz Priloge II Uredbe 1236/2005/ES ministrstvo zaprosi Ministrstvo za kulturo, da posreduje potrdilo ali
je uvoz blaga v skladu z drugim odstavkom 4. člena, izvoz
blaga pa v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe
1236/2005/ES.
(2) Če Ministrstvo za kulturo v roku 15 dni od prejema
zaprosila ne izda potrdila iz prejšnjega odstavka in ministrstva ne zaprosi za podaljšanje tega roka, se šteje, da uvoz
blaga ni v skladu z drugim odstavkom 4. člena, izvoz blaga
pa, da ni v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe
1236/2005/ES.
4. člen
(1) Pred odločitvijo o izdaji izvoznega dovoljenja za blago iz Priloge III Uredbe 1236/2005/ES ministrstvo, glede na
naravo blaga, pridobi mnenja Ministrstva za zunanje zadeve,
Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje,
Carinske uprave Republike Slovenije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, če je glede na naravo blaga to
potrebno pa tudi Ministrstva za zdravje.
(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja
oblikujejo na podlagi svojih pristojnosti v skladu z merili, ki jih
določa 6. člen Uredbe 1236/2005/ES.
(3) Če državni organi iz prvega odstavka tega člena v
roku 15 dni od prejema zaprosila ne izdajo svojih mnenj in
ministrstva ne zaprosijo za podaljšanje tega roka, se šteje,
da so izdala pozitivno mnenje.
(4) Če državni organi iz prvega odstavka tega člena
za izdajo svojega mnenja potrebujejo dodatne dokumente,
o tem obvestijo ministrstvo, ki te dokumente zahteva od
vlagatelja.
5. člen
Ministrstvo izda uvozno ali izvozno dovoljenje v roku 30
dni od prejema popolnega zahtevka, v primerih iz četrtega
odstavka prejšnjega člena pa v roku 60 dni od prejema popolnega zahtevka.
6. člen
(1) Uvozno dovoljenje se izda v treh izvodih, od katerih
en izvod spremlja blago, drugi je za namene opravljanja
carinskih formalnosti, tretji pa za arhiv.
(2) Izvozno dovoljenje se izda v štirih izvodih, od katerih
en izvoz spremlja blago, drugi je za namene opravljanja carinskih formalnosti, tretji za vlagatelja, četrti pa za arhiv.
7. člen
(1) Ministrstvo lahko izdano uvozno ali izvozno dovoljenje po uradni dolžnosti spremeni ali razveljavi, če ugotovi,
da katerikoli podatek naveden v vlogi za izdajo dovoljenja ni
resničen, ali če se je spremenila katera izmed okoliščin, ki
vplivajo na odločitev o izdaji dovoljenja.
(2) Uvozno ali izvozno dovoljenje se lahko spremeni ali
razveljavi tudi na zahtevo vlagatelja, če se na strani vlagatelja ali končnega uporabnika blaga spremenijo okoliščine, ki
so bile podlaga za izdajo dovoljenja.
III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV
8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe
1236/2005/ES opravlja Carinska uprava Republike Slovenije.
(2) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe
1236/2005/ES organ iz prejšnjega odstavka tega člena takoj
obvesti ministrstvo.
(3) Carinska uprava Republike Slovenije spremlja uvoz
in izvoz po tej uredbi in vsako četrtletje ministrstvu poroča o
opravljenih uvozih in izvozih.
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(4) Če blaga, za katerega je na podlagi Uredbe
1236/2005/ES potrebno uvozno ali izvozno dovoljenje, ob
vnosu na ali iznosu iz carinskega območja Skupnosti ne
spremlja ustrezno dovoljenje, carinski organ ne odobri zahtevane carinsko dovoljene rabe ali uporabe ter ravna v skladu z
drugim odstavkom 10. člena Uredbe 1236/2005/ES.
(5) Vse stroške, nastale v zvezi z izvajanjem drugega
odstavka 10. člena Uredbe 1236/2005/ES, nosi vlagatelj v
skladu s točko (i) 2. člena Uredbe 1236/2005/ES. Pri tem
se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja stroške
v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim
blagom in blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja
davčni organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo ravnanje
s tem blagom.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(1) Z globo od 150 do 1000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja uvozi ali izvozi blago iz
Priloge II Uredbe 1236/2005/ES.
(2) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 3800 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 100 do 800 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja izvozi blago iz Priloge III
Uredbe 1236/2005/ES.
(2) Z globo od 10.000 do 80.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 3200 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se globe za prekrške določene s to uredbe izrekajo v tolarjih, in
sicer:
– za prekršek iz prvega odstavka 10. člena te uredbe se pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z
globo od 3,000.000 do 25,000.000 tolarjev, posameznik
z globo od 50.000 do 250.000 tolarjev, odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 100.000 do
800.000 tolarjev;
– za prekršek iz prvega odstavka 11. člena te uredbe
se pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo
od 2,500.000 do 20,000.000 tolarjev, posameznik z globo od
40.000 do 200.000 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 80.000 do 600.000 tolarjev.
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12. člen
Ta uredba začne veljati 30. julija 2006.
Šifra: 00713-17/2006/7
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2006-2111-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga

ZAHTEVEK ZA IZDAJO DOVOLJENJA

(2. þlen Uredbe o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, muþenje ali drugo okrutno,
neþloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje)

1.Vlagatelj

2. Identifikacijska številka 3. Zahtevek za (oznaþi):
A-uvoz

B-izvoz

4. Rok predvidenega uvoza/izvoza:
5. Podatki o kontaktni osebi
6. Prejemnik (v primeru izvoza) oz.
Izvoznik (v primeru uvoza)

7. Država, kjer se blago nahaja

Oznaka
države

8. Namembna država

Oznaka
države

9. Država þlanica, v kateri bo potekal carinski postopek
10. Zastopnik / predstavnik

(þe se razlikuje od uvoznika/izvoznika)

11. Konþni uporabnik

12. Opis blaga

13. Oznaka KN
14. Koliþina

15. Dodatni podatki/informacije o blagu

Spodaj podpisana odgovorna oseba pri vlagatelju vlagam zahtevek za izdajo dovoljenja za uvoz / izvoz
blaga, ki bi se lahko uporabilo za muþenje, in hkrati zagotavljam, da so vsi podatki v tem zahtevku in
prilogah resniþni.

_______________________
(kraj in datum)

___________________________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Priloga

Žig

6571

Stran

6572 /
2551.

Št.

60 / 9. 6. 2006

Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o pogojih, pod katerimi se lahko
pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov
in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah
ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Z namenom preprečevanja oziroma zmanjšanja
emisije azbestnih vlaken v okolje se s to uredbo v skladu z
Direktivo Sveta 87/217/EGS z dne 19. marca 1987 o preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z azbestom
(UL L št. 85 z dne 28. 3. 1987, str. 40, z vsemi spremembami) določa obvezna ravnanja pri rekonstrukciji ali odstranitvi
objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah
ali napravah, kadar se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest.
(2) Pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah iz prejšnjega odstavka se mora poleg določb te uredbe upoštevati
tudi določbe predpisa na področju varnosti in zdravja pri
delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (v nadaljnjem besedilu: predpis
o varovanju delavcev pred azbestom).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. azbest so silikati z vlaknato strukturo, kot jih določajo
predpisi o varovanju delavcev pred azbestom;
2. odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt
poruši, odstrani ali razgradi, s pomenom, kot je določen v
predpisih o graditvi objektov, in če gre za objekt, v katerem
so vgrajeni materiali, ki vsebujejo azbest;
3. rekonstrukcija objekta je rekonstrukcija, kot jo določajo predpisi o graditvi objektov, in se nanaša na odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest, ali premazovanje ali
druge načine ločevanja šibko vezanih azbestnih materialov
od bivalnega ali drugih prostorov v objektu, kjer se zadržujejo
ljudje, z namenom, da se prepreči samodejno sproščanje
azbestnih vlaken;
4. vzdrževalna dela so dela, kot jih določajo predpisi
o graditvi objektov, če se s temi deli objekti, instalacije ali
naprave, v katere je vgrajen azbest, ali materiali, ki vsebujejo azbest, obnavljajo ali modernizirajo, in pri tem ne gre za
rekonstrukcijo ali odstranitev objekta po predpisih o graditvi
objektov. Za vzdrževalna dela se štejejo tudi dodatna dela
iz 6. točke tega člena, začasni ukrepi, kot so nanašanje materialov in popravilo poškodb, če gre za začasne ukrepe na
materialih, ki vsebujejo azbest, ter vzdrževanje ali razgradnja
naprav, za izvajanje katerih ni treba pridobiti dovoljenja za
poseg v prostor po predpisih o graditvi objektov;
5. dela manjšega obsega so vsa dela, ki jih do zaključka
delovnega postopka, vključno z dodatnimi deli iz 6. točke
tega člena, ki so potrebna na območju odstranjevanja az-

Uradni list Republike Slovenije
besta, vendar brez izvedbe meritev koncentracij azbestnih
vlaken ob zaključku del, izvedenih zaradi odobritve ponovne
uporabe prostora, opravita največ dva delavca, in gre za:
– odstranjevanje azbest cementnih izdelkov ali drugih
azbestnih izdelkov, določenih v prilogi 3, ki je sestavni del te
uredbe, če koncentracija azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja ne presega 0,1 vl/cm3, ali
– odstranjevanje majhnih količin materialov, ki vsebujejo
šibko vezani azbest, določenih v 10. točki tega člena, kot je
na primer odstranjevanje azbestnih kartonov pod okenskimi
policami, odstranjevanje tesnil na gorilcih ali vratih, ali
– vzdrževanje azbestnih izdelkov, kot je preplastenje
zapor pri zračnih in dimnih kanalih ali kabelskih vodih ali
preplastenje slabo vezanih azbestnih plošč v dobrem stanju,
razen fasadnih, z valjčkom, ali
– odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin in cevovodov iz azbest cementa, če dela potekajo na prostem,
skupna površina azbest cementnih plošč pa ne presega
300 m2 oziroma skupna dolžina azbest cementnih cevi ne
presega 300 m,
če dela iz prve, druge in tretje alinee te točke ne trajajo
več kot eno uro in dela iz četrte alinee te točke ne trajajo več
kot štiri ure;
6. dodatna dela, ki so potrebna na območju odstranjevanja, so naslednja dela:
– vstopanje v prostore, ki so onesnaženi z azbestom,
– jemanje vzorcev zraka za meritve koncentracij azbestnih vlaken v zraku,
– izpraznitev prostorov, ki so onesnaženi z azbestom,
– čiščenje prostorov in predmetov, ki so onesnaženi z
azbestom, in
– prevozi po gradbišču ter začasno skladiščenje odstranjenih materialov, ki vsebujejo azbest;
7. materiali, ki vsebujejo šibko vezani azbest, so materiali, katerih gostota je manjša od 1 g/cm3, masni odstotek
azbesta v njih pa je večji od 5 odstotkov. Izdelki iz materialov,
ki vsebujejo šibko vezani azbest, so navedeni v prilogi 1, ki
je sestavni del te uredbe;
8. azbest cementni izdelki so izdelki iz azbest cementa, katerega gostota je enaka ali večja od 1 g/cm3, masni
odstotek azbesta v njih pa ni večji od masnih odstotkov, ki je
določen za posamezno vrsto izdelkov iz azbest cementa v
prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;
9. ostali azbestni izdelki so izdelki, ki ne vsebujejo materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, in niso azbest
cementni izdelki, vendar za njih, če se jih odstranjuje, veljajo
določbe te uredbe. Ostali azbestni izdelki so izdelki, navedeni
v prilogi 3 te uredbe;
10. majhne količine materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, so količine, ki ne presegajo 10 kg, če gre za
brizgani azbest, plošče, lepenke, tkanine ali vrvi iz azbesta;
11. območje odstranjevanja je območje, na katerem
zaradi odstranjevanja materialov, ki vsebujejo azbest, lahko
pride do onesnaženja z azbestom ali prahom materiala,
ki vsebuje azbest. Območje odstranjevanja je označeno z
oznakami, določenimi v predpisih o varovanju delavcev pred
azbestom;
12. ograjeno območje odstranjevanja je del območja
odstranjevanja, ki je od zunanjega okolja in drugih prostorov
objekta, če je ograjeno območje odstranjevanja v notranjosti
objekta, ločen z zračno zaporo, nepropustno za vodo in zrak,
in je za vhod in izhod delavcev ter materiala opremljen s
posebnimi prostori za dekontaminacijo;
13. zračna zapora je zapora, ki nepropustno za zrak
in vodo loči ograjeno območje odstranjevanja od ostalih
prostorov in zunanjega okolja z izjemo odprtin za dovajanje
svežega zraka in odvajanje onesnaženega zraka. Zračna
zapora je narejena iz ene ali več plasti polietilenske folije ali
enakovrednega materiala debeline najmanj 0,6 mm. Zračna
zapora je izdelana tako, da v celoti ograjuje površine, kjer
se odstranjuje materiale, ki vsebujejo azbest, ter omogoča
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neovirano gibanje delavcev, neovirano prezračevanje ograjenega območja odstranjevanja ter ograjuje dovolj površin
za odlaganje orodja in odpadkov, dokler se jih ne odstrani iz
ograjenega območja odstranjevanja;
14. rokavična vreča je vreča iz polietilena, opremljena z
dvema gumijastima rokavicama, ki segata v notranjost vreče
in s pomočjo katerih se izvede odstranjevanje materialov,
ki vsebujejo azbest. V rokavično vrečo se vloži vse za delo
potrebne pripomočke, preden se vrečo nepropustno zatesni
okrog določenega območja, na katerem se izvaja odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest;
15. industrijski sesalnik je sesalnik, ki zadrži najmanj
99,995 odstotkov mono dispergiranih delcev v prahu, katerih
dolžina je večja od 5 µm, premer manjši od 3 µm, razmerje
med dolžino in širino pa je večje od 3:1;
16. nadzornik je oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo
nad izvajanjem del v skladu s predpisi o graditvi objektov.
II. UKREPI PRI PROJEKTIRANJU
3. člen
(predhodno ugotavljanje prisotnosti azbesta)
Pred pričetkom projektiranja rekonstrukcije ali odstranitve objekta in vzdrževalnih del mora investitor zagotoviti,
da izdelovalec projektne dokumentacije ugotovi, ali bodo
delavci pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta oziroma pri
vzdrževalnih delih izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu
materialov, ki vsebujejo azbest. Če obstaja dvom, ali so
v objektu oziroma v instalacijah ali v napravi materiali, ki
vsebujejo azbest, mora investitor zagotoviti, da se vzorec
materiala da v preiskavo organizaciji, ki ima v svoji sestavi
laboratorij, ki je usposobljen in opremljen za izvajanje meritev
koncentracij vlaknatih snovi.
4. člen
(izjava o varnosti)
Pri projektiranju rekonstrukcije ali odstranitve objektov
in pri projektiranju vzdrževalnih del mora investitor zagotoviti,
da izdelovalec projektne dokumentacije izdela in sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja v skladu s predpisi, ki urejajo
varovanje delavcev pred azbestom.
5. člen
(dopolnitev projektne dokumentacije)
(1) Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo, odstranitev ali vzdrževalna dela iz prejšnjega člena mora vsebovati
tudi dokumentacijo o:
– ukrepih za preprečevanje emisije azbestnih vlaken
v okolje,
– meritvah koncentracije azbestnih vlaken v zraku na
območju odstranjevanja in
– ravnanju z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z azbestnimi odpadki.
(2) Dokumentacije iz prejšnjega odstavka ni treba izdelati za dela manjšega obsega iz druge, tretje in četrte alinee
5. točke 2. člena te uredbe.
III. UKREPI PRI GRADNJI OZIROMA IZVAJANJU DEL
6. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Rekonstrukcijo ali odstranitev objektov in vzdrževalna dela lahko opravlja oseba (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec), ki ima za odstranjevanje azbesta okoljevarstveno
dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka
se lahko pridobi posebej za odstranjevanje azbest cementnih
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izdelkov in ostalih azbestnih izdelkov, navedenih v prilogi
3 te uredbe, ali za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo
šibko vezani azbest, ali za odstranjevanje posameznih vrst
materialov, ki vsebujejo azbest.
(3) Okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena se izda osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za dejavnost gradbeništva ali vzdrževanje
naprav,
– razpolaga z osebno varovalno opremo za izpostavljene delavce v skladu s predpisom na področju varnosti in
zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu,
– razpolaga z napravami in opremo za preprečevanje
emisije azbesta v okolje,
– zagotavlja načine odstranjevanja, pri katerih koncentracije azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja
azbesta ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v predpisih, ki urejajo varovanje delavcev pred azbestom,
– zagotavlja, da koncentracije azbestnih vlaken v zraku,
ki se skozi filtre izpušča v okolico, ne presegajo mejnih vrednosti iz 20. člena te uredbe, če gre za odstranjevanje šibko
vezanega azbesta, in
– razpolaga z opremo za ravnanje z odpadki v skladu s
predpisi o ravnanju z azbestnimi odpadki.
(4) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke o
prosilcu in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega
odstavka.
(5) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi
tudi podatki o:
– vrsti osebne varovalne opreme,
– napravah in opremi za preprečevanje sproščanja azbesta v okolje,
– merilni tehniki za določanje koncentracije azbestnih
vlaken v zraku,
– opremi za ravnanje z odpadki,
– načinih odstranjevanja materialov, ki vsebujejo azbest, ter nadzoru med odstranjevanjem teh materialov,
– načinu odstranjevanja azbestnih odpadkov.
(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
ne potrebuje oseba, ki izvaja dela manjšega obsega.
7. člen
(navodila za izvajanje del)
(1) Izvajalec mora pred pričetkom rekonstrukcije, odstranitve ali vzdrževalnih del, ki niso dela manjšega obsega,
sestaviti pisna navodila za izvajanje del.
(2) Navodila za izvajanje del morajo vsebovati:
– obvestila delavcem in njihovim predstavnikom v skladu s predpisom na področju varnosti in zdravja pri delu, ki
ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
azbesta pri delu,
– ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v
okolje v skladu s to uredbo,
– navodila o ustreznem ravnanju z odpadki v skladu s
predpisi, ki urejajo ravnanje z azbestnimi odpadki, in
– navodila o ravnanju v primeru izrednih dogodkov na
območju odstranjevanja ter navodila za prvo pomoč.
(3) Navodilo za izvajanje del mora biti zapisano na način, ki je razumljiv vsem zaposlenim, ter izobešeno na vsem
vidnem mestu na delovišču in v neposredni bližini vstopa na
območje odstranjevanja.
8. člen
(prijava del)
(1) Izvajalec mora dela, ki se izvajajo zaradi rekonstrukcije ali odstranitve objekta ali vzdrževalnih del, prijaviti
inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje 15 dni
pred pričetkom del.
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(2) Prijava del iz prejšnjega odstavka mora poleg načrta
dela v skladu s predpisi o varovanju delavcev pred azbestom
ter imena in naslova oziroma firme in sedeža izvajalca vsebovati še:
– opis ter oznako materiala, ki vsebuje azbest, njegove
lastnosti in količino,
– dovoljenje za poseg v prostor in ime ter naslov osebe,
ki izvaja nadzorstvo, če gre za rekonstrukcijo ali odstranitev
objekta,
– sprejete ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih
vlaken v okolje,
– rezultate opravljenih meritev ali preiskav, če te obstajajo, in
– lokacijo odlagališča, na katerem je investitor zagotovil
odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo,
kadar se izvaja dela, ki so po določbah te uredbe dela manjšega obsega.
9. člen
(dopolnitev prijave del)
(1) Ob vsaki spremembi na delovišču mora izvajalec
dopolniti prijavo del iz prejšnjega člena.
(2) Za spremembo na delovišču se šteje sprememba
delovnega postopka, varnostnih ukrepov ali ukrepov za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje.
IV. POSEBNE ZAHTEVE PRI REKONSTRUKCIJI
IN ODSTRANITVI OBJEKTOV
10. člen
(nadzornik del)
(1) Investitor mora za nadzor nad izvajanjem varnostnih
ukrepov, določenih s to uredbo za rekonstrukcije, odstranitve
ali vzdrževalna dela, ki niso dela manjšega obsega, pisno
pooblastiti nadzornika, ki opravlja gradbeni nadzor v skladu
s predpisom, ki ureja graditev objektov.
(2) Izvajalec mora nadzornika obveščati o:
– načinu seznanjanja delavcev z navodili za izvajanje
del iz 7. člena te uredbe in pridobivanja veščin za izvajanje
ukrepov v skladu s temi navodili,
– načinu poučevanja delavcev o uporabi osebne varovalne opreme za zaščito dihal v skladu s predpisom, ki
ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
azbesta pri delu,
– usposobljenosti delavcev za ravnanje z opremo za
odsesavanje onesnaženega zraka iz ograjenega območja
odstranjevanja in
– usposobljenosti delavcev za ravnanje z napravami
za začasno skladiščenje in odpremo odpadkov, ki vsebujejo
azbest.
(3) Nadzornik mora zagotoviti, da:
– se dela začnejo šele, ko so zagotovljeni varnostni
ukrepi, ki so določeni v navodilu za izvajanje del,
– se delovni postopki, ki so navedeni v navodilu za
izvajanje del, ne spreminjajo,
– delavci upoštevajo predvidene varnostne ukrepe in
uporabljajo osebno varovalno opremo,
– da je območje odstranjevanja označeno in da je nepooblaščenim osebam vstop na območje odstranjevanja
prepovedan,
– da se območje odstranjevanja po zaključku del počisti in da ostane označeno in zaprto, dokler se na osnovi vizualnega pregleda ali opravljenih meritev v skladu s projektno dokumentacijo ne ugotovi, da koncentracija azbestnih
vlaken na območju, kjer so se odstranjevali materiali, ki
vsebujejo azbest, ne presega mejne vrednosti iz 25. člena
te uredbe.
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V. PRAVILA RAVNANJA IN VARNOSTNI UKREPI
NA OBMOČJU ODSTRANJEVANJA
11. člen
(ureditev območja odstranjevanja azbesta)
(1) Območje odstranjevanja mora biti ograjeno, razen
če gre za območje odstranjevanja, na katerem se izvajajo
dela manjšega obsega.
(2) Ograjeno območje odstranjevanja mora biti od zunanjega okolja in od drugih prostorov objekta, če je ograjeno
območje odstranjevanja znotraj objekta, ločeno z zračno zaporo, ki je izvedena s ponovno uporabljivimi ločilnimi stenami
ali izjemoma s polietilensko folijo za enkratno uporabo, na
način, ki preprečuje sproščanje azbestnih vlaken v okolico
tega območja.
12. člen
(prepovedi)
Izvajalec mora zagotoviti, da se pri izvajanju rekonstrukcije ali odstranitve objektov ter pri vzdrževalnih delih:
– ne obdeluje izdelkov iz materialov, ki vsebujejo azbest, z delovnimi stroji, ki posnemajo njihovo površino, kot
so na primer brušenje, visoko ali nizkotlačno čiščenje ali
krtačenje,
– ne ruši in odstranjuje delov objekta na način, pri katerem nastajajo emisije azbestnih vlaken v okolje, in
– ne čisti ali na drug način mehansko obdeluje strešnih
kritin iz azbest cementa, ki niso zaščitene s premazi za preprečevanje emisij azbestnih vlaken v okolje.
13. člen
(ravnanje z materiali, ki vsebujejo azbest)
(1) Talne obloge, stroje ali druge predmete in prostore
na območju odstranjevanja, v katerih ni materialov, ki vsebujejo vezani azbest, je treba pred pričetkom izvajanja del
zavarovati pred kontaminiranjem z azbestnimi vlakni.
(2) Materiale, ki vsebujejo azbest, je treba pred odstranitvijo ali pred obdelavo s kakršnimikoli drugimi postopki,
predhodno navlažiti, da se prepreči sproščanje azbestnih
vlaken.
(3) Azbesta in materialov, ki vsebujejo azbest, ni dovoljeno odstranjevati s stisnjenim zrakom, če se sočasno ne
prezračuje območje odstranjevanja tako, da je zagotovljeno
učinkovito odsesavanje prahu, ki nastaja pri takšnem načinu
odstranjevanja.
14. člen
(tehnika rokavične vreče)
(1) Pri delih manjšega obsega je treba materiale, ki vsebujejo šibko vezani azbest, odstranjevati z uporabo tehnike
rokavične vreče.
(2) Na ograjenih območjih odstranjevanja je treba uporabljati tehniko rokavične vreče, če je to tehnično izvedljivo.
15. člen
(delo z rokavično vrečo)
(1) Pred namestitvijo rokavične vreče je treba vse odprtine, ki povezujejo območje odstranjevanja z drugimi prostori
ali neposredno okolico, prelepiti s polietilensko folijo, da se
prepreči emisijo azbestnih vlaken v okolje v primeru okvar
na rokavični vreči.
(2) Pri izvajanju del z rokavično vrečo, mora biti vedno
na voljo industrijski sesalnik zaradi posredovanja pri morebitnem izpustu materialov iz vreče.
(3) Rokavična vreča mora biti nameščena tako, da v
celoti pokrije območje, na katerem se odstranjuje material, ki
vsebuje azbest. Vse odprtine morajo biti za prah nepropustno
zalepljene.
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(4) Na koncu izvajanja del z rokavično vrečo se na območju odstranjevanja z industrijskim sesalnikom vzpostavi
podtlak, rokavično vrečo pa se preveže in zatesni z lepilnim
trakom, tako, da odstranjeni material ostane v notranjosti
vreče. Rokavično vrečo se odstrani kot azbestni odpadek.
16. člen
(površine, onesnažene z azbestom)
(1) Površino objekta ali naprave, kjer se je izvajalo odstranjevanje materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, je
treba posesati z industrijskim sesalnikom.
(2) Azbestni prah, ki se ga zbere z uporabo sesalnika
iz prejšnjega odstavka, je treba na mestu nastanka ali tam,
kamor se ga prepelje, utrditi v skladu s predpisi o ravnanju z
azbestnimi odpadki.
(3) Odpadno vodo, ki nastaja pri spiranju z azbestom
onesnaženih površin, se mora pred odvajanjem v kanalizacijo ali neposredno v vode ustrezno obdelati tako, da koncentracija neraztopljenih snovi v njej ne presega 30 mg/l.
17. člen
(obdelava odpadkov pred odstranjevanjem)
(1) Odstranjeni materiali, ki vsebujejo azbest, filtri, varovalna obleka ter drugi z azbestom kontaminirani odpadki se
morajo na mestu njihovega nastanka embalirati tako, da je
preprečeno vsako sproščanje azbestnih vlaken v okolje.
(2) Za embaliranje iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
vreče ali folije iz umetne snovi, ki morajo biti dvoslojne ter
imeti najmanj tako trdnost in nepropustnost kot vreče iz polietilena debeline 0,6 mm.
(3) Materiale ali odpadke, ki bi lahko mehansko poškodovali embalažni ovoj, je treba pred embaliranjem zapreti v
posode iz tršega materiala.
(4) Embalažni ovoj mora biti na vidnem mestu označen
z napisom »Azbestni odpadek«.
VI. POSEBNA PRAVILA RAVNANJA NA OGRAJENEM
OBMOČJU ODSTRANJEVANJA
18. člen
(dekontaminacija)
(1) Če iz ocene tveganja iz 4. člena te uredbe sledi,
da je koncentracija azbestnih vlaken v zraku na ograjenem
območju odstranjevanja višja od 0,1 vl/cm3 v osemurnem
časovno tehtanem povprečju, je kot del ograjenega območja
odstranjevanja treba urediti poseben prostor za dekontaminacijo osebja, ki iz ograjenega območja odstranjevanja
izstopa, in poseben prostor za dekontaminacijo materiala, ki
se iz tega območja odstranjuje.
(2) Poseben prostor za dekontaminacijo osebja mora
imeti medsebojno ločene prostore za:
– čiščenje mask in oblačil,
– odlaganje varovalne obleke in drugih oblačil razen
mask,
– prhanje osebja in odlaganje mask in
– preoblačenje osebja.
(3) Poseben prostor za dekontaminacijo materiala mora
imeti medsebojno ločena prostora za:
– dekontaminacijo materiala in
– predajo oziroma odpremo materiala.
(4) Tla, stene in stropi prostorov za dekontaminacijo
morajo biti iz trdega materiala, ki se da spirati in je gladek, za
sprano odpadno vodo pa mora biti zagotovljen ločen zajem,
tako, da se ta ne odvaja v kanalizacijo.
(5) Posamezni ločeni prostori za dekontaminacijo morajo imeti samozapiralna vrata.
(6) V prostorih za dekontaminacijo je treba zagotoviti prezračevanje z najmanj 10-kratno zamenjavo zraka na
uro.
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19. člen
(obratovanje ograjenega območja odstranjevanja)
(1) Na ograjenem območju odstranjevanja je treba v
času prisotnosti osebja glede na zunanji zračni tlak ves čas
vzdrževati podtlak najmanj 20 Pa.
(2) Na ograjenem območju odstranjevanja je lahko v
času odsotnosti osebja glede na zunanji zračni tlak vzdrževan podtlak manjši od 20 Pa, vendar mora presegati vrednost
10 Pa.
(3) V prostorih za dekontaminacijo iz prejšnjega člena je
treba vzdrževati podtlak iz prejšnjih odstavkov vsaj v ločenih
prostorih za čiščenje mask in oblačil ter za dekontaminacijo
materiala.
20. člen
(izsesavanje zraka)
(1) Z azbestnimi vlakni onesnažen zrak iz ograjenega
območja odstranjevanja je treba ves čas izsesavati skozi
filtre in izpuščati v okolico, tako, da koncentracija azbestnih
vlaken v izpuščenem zraku ne presega 0,0005 vl/ cm3.
(2) Moč črpalke za izsesavanje zraka iz območja odstranjevanja mora zagotavljati, da se zrak iz tega območja
izsesa najmanj pet krat v eni uri.
21. člen
(meritve prisotnosti azbesta)
(1) Izvajalec mora zaradi učinkovitosti varnostnih ukrepov zagotoviti izvajanje reprezentativnih meritev koncentracije azbestnih vlaken v zraku in podtlaka na ograjenem
območju odstranjevanja, razen če gre za izvajanje del manjšega obsega.
(2) Najmanjše število merilnih mest, na katerih se izvajajo meritve koncentracije azbestnih vlaken iz prejšnjega
odstavka, se določi glede na prostornino območja odstranjevanja ter števila med seboj ločenih prostorov znotraj ograjenega območja odstranjevanja na podlagi preglednice iz
priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(3) O rezultatih meritev iz prvega odstavka tega člena
mora izvajalec voditi evidenco in jo hraniti najmanj tri leta po
opustitvi ukrepov iz 25. člena te uredbe.
22. člen
(pogoji za izvedbo meritev)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 20. člena te
uredbe se med vzorčenjem zraka za meritve iz prejšnjega
člena zrak iz ograjenega območja odstranjevanja ne sme
izsesavati, niti se v tem času ne smejo izvajati odstranjevalna
dela.
(2) Med meritvami iz prejšnjega člena relativna vlažnost
zraka znotraj ograjenega območja odstranjevanja ne sme
presegati 70 odstotkov, površine na ograjenem območju odstranjevanja morajo biti suhe in treba je preprečiti predhodno
vezanje azbestnih vlaken.
23. člen
(preskusne metode)
Za meritve koncentracije azbestnih vlaken iz 21. člena
te uredbe se uporabljajo preskusne metode, določene s
predpisi o varovanju delavcev pred azbestom.
24. člen
(omilitev zahtev)
Če se odstranjuje materiale, ki vsebujejo šibko vezani
azbest, na omejenih površinah sten, na cevovodih, ventilih ali
spojih z uporabo tehnike rokavične vreče, se na ograjenem
območju odstranjevanja lahko:
– vzdržuje podtlak z uporabo industrijskega sesalnika,
če prostornina območja ne presega 15 m3,
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– opusti merjenje iz prvega odstavka 21. člena te ured-

– opusti ureditev posebnih prostorov iz 18. člena te
uredbe, razen ločenega prostora za čiščenje mask in oblačil,
ki se ga uredi, če odstranjevanje traja dlje kot dve uri.
25. člen
(opustitev varnostnih ukrepov)
Izvajalec lahko predpisane varnostne ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje opusti, ko na podlagi meritev iz 21. člena te uredbe ugotovi, da koncentracija
azbestnih vlaken na ograjenem območju odstranjevanja ne
presega koncentracije azbestnih vlaken na prostem v bližini
ograjenega območja ali 0,0005 vl/cm3 zraka, če je koncentracija azbestnih vlaken na prostem v bližini ograjenega
območja manjša od te vrednosti.
26. člen
(opustitev ukrepov po zaključku del)
Če se odstranjuje le majhne količine materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, z uporabo rokavičnih vreč, lahko
izvajalec na ograjenem območju odstranjevanja opusti s to
uredbo za ograjeno območje odstranjevanja določene ukrepe
za varovanje okolja pred tveganji zaradi azbesta 30 minut po
zaključku del.
VII. OBVEZNOST PRIJAVE
27. člen
(prijava)
(1) Lastnik ali uporabnik objekta ali naprave z več kot
1.000 kg vgrajenih materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, mora objekt ali napravo prijaviti ministrstvu.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
1. firmi in sedežu oziroma imenu in naslovu lastnika ali
uporabnika,
2. vrsti in lokaciji objekta ali naprave,
3. vrsti in količini materialov, ki vsebujejo šibko vezani
azbest,
4. datumu in načinu odstranjevanja materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, če sta znana.
(3) Obrazec za prijavo iz prvega odstavka tega člena je
določena v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Ministrstvo vodi evidenco o podatkih iz drugega
odstavka tega člena.
VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
28. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe
opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje investitor in izdelovalec projektne
dokumentacije, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, z globo od 10. 000 do 300. 000 tolarjev pa investitor, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju z določbami
3., 4. in 5. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje izvajalec rekonstrukcij ali odstranitev
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objektov in vzdrževalnih del, če ravna v nasprotju z določbami 6., 7., 8., 9., prvega odstavka 10., drugega odstavka 11.,
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.
in 26. člena te uredbe.
(3) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje investitor, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, z globo od 10.000 do 300.000
tolarjev pa investitor, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju
z določbami prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(4) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje lastnik ali uporabnik objekta,
ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, z
globo od 10.000 do 300.000 tolarjev pa lastnik ali uporabnik
objekta, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju z določbami
prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 30. člena te
uredbe.
(5) Z globo od 30.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se
za prekršek iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba izdelovalca projektne dokumentacije, izvajalca rekonstrukcij ali odstranitev
objektov in vzdrževalnih del, investitorja in lastnika ali uporabnika objekta.
X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
(veljavnost obstoječih dovoljenj in zaključitev postopkov)
(1) Osebe, ki so pridobile dovoljenje za odstranjevanje
azbesta v skladu z določbami Pravilnika o pogojih, pod
katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in
pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št.
72/01) lahko nadaljujejo opravljanje rekonstrukcij in odstranjevanja objektov ter vzdrževalnih del v skladu z določbami
te uredbe do prenehanja veljavnosti tega dovoljenja.
(2) Postopki izdaje dovoljenja za odstranjevanje azbesta, izdanega na podlagi določb Pravilnika o pogojih, pod
katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in
pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št.
72/01), ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo
po postopkih za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz
6. člena te uredbe v skladu s to uredbo.
(3) Lastnik ali uporabnik objekta in naprave iz 27. člena
te uredbe mora tak objekt ali napravo prijaviti najpozneje do
30. junija 2007.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o
pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi
objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni
list RS, št. 72/01).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-30/2006/9
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2005-2511-0207
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Izdelki iz materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest:
Izdelek

Obmoþje odstranjevanja

Lahke plošþe, ki vsebujejo
azbest:
- skodle iz strešne
lepenke,

Strehe

Brizgani ometi

Stropi, stene, jeklena
gradbena ogrodja
Stropi in stene
Stene

1 – 95
1 – 95
30

Cement, natrijev silikat,
organska veziva
Cement, natrijev silikat
Silikati

Tla, stene

5 – 25

Asfalt

Kotli, grelci, tlaþne posode

5 – 15

Magnezijev karbonat,
kalcijev silikat
Magnezijev karbonat,
kalcijev silikat

Roþno nanešeni ometi
Izolacijske plošþe, ki
vsebujejo azbest:
lahke gradbene
plošþe,
plošþe za zašþito pred
ognjem,
plošþe za zašþito pred
požarom.
Gradbeni kemiþni izdelki,
ki vsebujejo azbest:
tesnilne mase, smole
lepila
Tesnilna in izolacijska
masa
Platno za ovijanje
Valovita lepenka iz
azbesta
Papirni trakovi

Cevi
Izolacija cevi za
- vroþo vodo
- toplo vodo
Kurišþa, parni ventili,
elektriþna napeljava

Valjani papirni trakovi
Lepenka
- kiti za stike, površinski
kiti, polnilne in zalivne
mase,
- tesnilne mase,
plastiþne mase,
- lepila, barve
Brizgana in roþno
nanešena izolacija
Tkanine

Priloga

Masni odstotek azbesta
(%)

Vezivo

1

Asfalt

50
90
35 – 70
80
98

Ventili
Premazi na stikih
vodovodnih in vroþevodnih
ceveh

Rezervoarji za gorivo,
Rezervoarji v petrokemiji
Oblaþila in odeje
Klobuþevina
Ponjave
Vrvi, trakovi, preja
Zavese
Materiali za ovijanje cevi
Trakovi

55
20 – 100

1 – 95
100
90 – 95
50 – 95
80 – 100
60 – 85
80 – 100
90

Natrijev silikat
Škrob
Polimeri, škrob, silikati
Bombaž in organska
veziva
Klej, organska polnila in
veziva

Cement, natrijev silikat,
organska veziva
Brez veziva
Bombaž, volna
Bombaž, volna
Bombaž, volna
Bombaž
Bombaž, volna
Bombaž, volna
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PRILOGA 2
Izdelki iz azbest cementa
Izdelek

Obmoþje odstranjevanja Masni odstotek azbesta
(%)

Plošþe velikega
formata, ravne ali
valovite, strešne plošþe
malega formata,

Strehe

20 – 30

Cement

Fasadne plošþe
Azbest cementne stene
in stropi

Fasade
Stropi in stene v bližini
kurišþ, grelcev za vodo,
peþi, štedilnikov
Vodovodne in
kanalizacijske cevi

12 – 14
20 – 50

Cement
Cement

20

Cement

Cementne cevi in
kolena, spoji

Vezivo

PRILOGA 3
Drugi azbestni izdelki
Izdelek

Obmoþje odstranjevanja Masni odstotek azbesta
(%)

Vinilne talne azbestne
obloge
Asfaltne talne azbestne
obloge
Veziva,
Polnila,
kiti,
paste,
barve, premazi za
strehe

Tla

20

Tla

26 – 33

Asfalt

5 – 25
30
5 – 25

Asfalt
Laneno olje
Asfalt
Asfalt
Asfalt

4–7

Vezivo
Polivinilklorid

Sedež oziroma naslov:
Registrska številka:
Matiþna številka oziroma EMŠO:

Vrsta objekta / naprave:
Lokacija objekta / naprave:
Leto, ko je bilo izdano gradbeno dovoljenje za objekt / leto, ko je bila vgrajena naprava:
Skupna koliþina vgrajenih materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest (kg):
Podatki o vgrajenih materialih, ki vsebujejo šibko vezani azbest:
Izdelek:
9.2
Obmoþje:
9.3
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

2
3
4

5
6
7
8
9
9.1

Vrsta materiala:

Podatki o objektu oziroma napravi

Firma oziroma ime in priimek:

1

Podatki o lastniku (uporabniku)

9.4

1
2
3
4
5

Koliþina (kg):

Oblika in vsebina prijave o vrsti in koliþini materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, in so vgrajeni v objekte ali naprave,
þe masa vgrajenih materialov presega 1.000 kg, v skladu z Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi
objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

PRILOGA 4
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Datum pregleda:

Naþin odstranjevanja:
Predvideni datum odstranjevanja:
Predvidena lokacija odlagališþa
odpadkov:

11

13
14
15

Podpis: __________________________________

12
Podpis:
Podatki o predvidenem odstranjevanju materialov
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Datum prijave: ___________________

Ime in naslov oziroma firma in
sedež:
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Podatki o izvedencu ali strokovni organizaciji, ki je opravila pregled objekta ali naprave
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PRILOGA 5
Najmanjše število merilnih mest
Število med seboj loþenih
Prostorov znotraj
Ograjenega obmoþja
Odstranjevanja
1
2
3–4
5–6
7–8
9 – 11
12 in veþ

2552.

Prostornina
Ograjenega
Obmoþja odstranjevanja

Najmanjše število
merilnih mest

Do 300 m3
od 300 do 900 m3
od 900 do 1.800 m3
od 1.800 do 3.000 m3
Veþ kot 3.000 m3

1
2
3
4
5
6
Najmanj 7

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence
v zamejstvu in po svetu

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB1) in 13., 14., 15., 32.,
64. in 74. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s
Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in po svetu
1. člen
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: Urad) se organizira
kot samostojna vladna služba z delovnim področjem določenim s tem odlokom, z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06)
in z drugimi predpisi.
2. člen
Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– oblikovanje in izvajanje državne politike do Slovencev
v zamejstvu in po svetu;
– avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih
državah;
– slovenske zdomce in izseljence po svetu;
– kulturno, prosvetno, gospodarsko, politično in drugo
sodelovanje pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in Slovencev po svetu z matično
državo Republiko Slovenijo;
– skrb matične države Republike Slovenije za ustrezno
pravno in zakonsko zaščito slovenskih skupnosti zunaj njenih
meja;
– izvajanje finančne podpore organizacijam in dejavnostim Slovencev zunaj Republike Slovenije;
– izvajanje finančne podpore organizacijam civilne družbe in posameznikom v Republiki Sloveniji, ki delujejo na

področju povezovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu
ter izvajanje nadzora porabe javnih sredstev v teh organizacijah;
– informiranje, svetovanje in pomoč posameznikom ter
organizacijam Slovencev zunaj Republike Slovenije;
– skrb za repatriacijo Slovencev v domovino;
– pridobivanje statusa Slovenca brez slovenskega državljanstva;
– opravljanje drugih nalog, povezanih s posebnimi pravno-statusnimi zadevami pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in slovenskih zdomcev
oziroma izseljencev v Republiki Sloveniji.
3. člen
(1) Urad pri svojem delu sodeluje z Ministrstvom za
zunanje zadeve in preko Ministrstva za zunanje zadeve daje
pobude s svojega delovnega področja diplomatskim predstavništvom in konzulatom Republike Slovenije v tujini.
(2) Način sodelovanja iz prejšnjega odstavka se določi
s sporazumom, ki ga skleneta predstojnika Urada in Ministrstva za zunanje zadeve.
4. člen
Urad vodi državni sekretar, ki je odgovoren predsedniku
vlade.
5. člen
Akt o notranji organizaciji Urada in sistematizaciji delovnih mest v Uradu izda predstojnik Urada po predhodnem
soglasju Vlade Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi
tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00401-1/2006/5
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-1812-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Odločba o imenovanju Martine Kanalec
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o
državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
110-9/2006 z dne 16. 5. 2006, na 75. seji dne 25. 5. 2006
sprejela naslednjo

ODLOČBO
Martina Kanalec, roj. 29. 4. 1959, dosedanja pomočnica
državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, se imenuje za državno pravobranilko na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo
osmih let.
Št. 70201-10/2006/5
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2011-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2554.

Odločba o imenovanju Neve Aleš za državno
pravobranilko na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o
državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
110-9/2006 z dne 16. 5. 2006, na 75. seji dne 25. 5. 2006
sprejela naslednjo

ODLOČBO
Neva Aleš, roj. 14. 5. 1971, dosedanja pomočnica državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, se imenuje za državno pravobranilko na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo
osmih let.
Št. 70201-11/2006/5
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2011-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
2555.

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in
predložitev kadrovskih načrtov

Na podlagi sedmega odstavka 43. člena in za izvrševanje drugega odstavka 42. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev
kadrovskih načrtov
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanja realizacije kadrovskih
načrtov:
– organov državne uprave,
– pravosodnih organov in
– oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu: zakon), in
sicer javnih agencij, javnih skladov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v
nadaljnjem besedilu: organi).
(2) Predmet kadrovskih načrtov so zaposlitve, ki se
financirajo iz državnega proračuna, predmet spremljanja
realizacije kadrovskih načrtov pa so tudi zaposlitve, ki se
financirajo iz drugih virov.
2. člen
(osnove za pripravo predlogov kadrovskih načrtov)
(1) Organ pripravi predlog kadrovskega načrta ob pripravi predloga proračuna.
(2) Podlage za pripravo predloga kadrovskega načrta
za obdobje naslednjih dveh let so:
– razvojne usmeritve organa in njegov delovni program
za obdobje dveh let,
– načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov,
– predvidene spremembe obsega javnih nalog,
– dejanska delovna zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.
(3) Pri oblikovanju predloga kadrovskega načrta je organ dolžan upoštevati:
– izhodišča, usmeritve in okvire proračunske porabe, ki
jih določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada) za pripravo proračuna,
– število in strukturo zaposlenih po veljavnem kadrovskem načrtu,
– utemeljene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, ki izhajajo iz spremenjenega obsega nalog in programa
dela organa.
3. člen
(usklajenost s predlogom proračuna)
(1) Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s
predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge
prejemke zaposlenih.
(2) Organ oblikuje predlog kadrovskega načrta tako,
da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za
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plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi
proračunskih izhodišč.
4. člen
(predlogi skupnih in zbirnih kadrovskih načrtov)
(1) Predlog skupnega kadrovskega načrta se pripravi
za skupine proračunskih uporabnikov, in sicer za organe državne uprave, za sodišča, za državna tožilstva in za državno
pravobranilstvo.
(2) Predlog zbirnega kadrovskega načrta se pripravi za
pravosodne organe.
(3) Predlog zbirnega kadrovskega načrta se pripravi
tudi za osebe javnega prava iz drugega odstavka 22. člena
zakona.
5. člen
(mnenje sindikata)
(1) Predlog kadrovskega načrta, predlog skupnega kadrovskega načrta in predlog zbirnega kadrovskega načrta za
osebe javnega prava iz 22. člena zakona oziroma predloge
njihovih sprememb, ki jih obravnava vlada, predlagatelj posreduje reprezentativnim sindikatom, ki v roku 14 dni posredujejo svoje mnenje.
II. SKUPNI KADROVSKI NAČRT ORGANOV DRŽAVNE
UPRAVE
6. člen
(ravni predlogov kadrovskih načrtov organov državne
uprave)
(1) Predlogi kadrovskih načrtov organov državne uprave se pripravijo na naslednjih ravneh:
– predlog kadrovskega načrta neposrednega proračunskega uporabnika,
– predlog enotnega kadrovskega načrta za celotno ministrstvo, vključno z organi v sestavi ministrstva, predlog enotnega kadrovskega načrta upravnih enot, predlog enotnega
kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so
odgovorni generalnemu sekretarju vlade in predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb, katerih predstojniki so
odgovorni predsedniku vlade,
– predlogi kadrovskih načrtov vladnih služb, ki jih vodijo
ministri brez resorja,
– predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave, ki ga sestavljajo:
1. predlogi enotnih kadrovskih načrtov ministrstev,
2. predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb,
katerih predstojniki so odgovorni generalnemu sekretarju
vlade,
3. predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb,
katerih predstojniki so odgovorni predsedniku vlade,
4. predlog enotnega kadrovskega načrta upravnih
enot
ter
5. predlog kadrovskega načrta Policije in
6. predlog kadrovskega načrta Slovenske vojske, ki se
izkazujeta ločeno.
7. člen
(predlagatelji enotnih kadrovskih načrtov organov
državne uprave)
(1) Predlog enotnega kadrovskega načrta ministrstva
določi minister z usklajevanjem predlogov kadrovskih načrtov
ministrstva in organov v sestavi ministrstva.
(2) Predlog enotnega kadrovskega načrta upravnih enot
določi minister, pristojen za upravo, z usklajevanjem predlogov kadrovskih načrtov upravnih enot.
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(3) Predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb,
katerih predstojniki so odgovorni generalnemu sekretarju vlade, določi z usklajevanjem predlogov vladnih služb generalni
sekretar vlade.
(4) Predlog enotnega kadrovskega načrta vladnih služb,
katerih predstojniki so odgovorni predsedniku vlade, določi
predsednik vlade.
(5) Predlog kadrovskega načrta neposrednega proračunskega uporabnika je samostojni del enotnega kadrovskega načrta.
(6) Predloge enotnih kadrovskih načrtov predložijo predlagatelji ministrstvu, pristojnemu za upravo.
8. člen
(vsebina predlogov kadrovskih načrtov)
(1) Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev in se pripravi na predpisanem obrazcu. Obrazec je
določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se
navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega
leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz
kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega
števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.
(3) Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto
se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za
katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo
iz proračuna.
(4) Dovoljeno število zaposlenih vključuje:
– število funkcionarjev,
– število zaposlenih za določen čas v kabinetu po
72. členu zakona,
– število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na
polni delovni čas,
– število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki
nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni
čas.
(5) V tabelarnem delu predloga skupnega kadrovskega
načrta se lahko določi tudi dodatno število dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih vlada dodeljuje posameznim ministrstvom oziroma samostojnim vladnim službam na
podlagi utemeljenih predlogov upoštevaje aktualne oziroma
nepredvidene naloge.
(6) V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni skupni kadrovski načrt.
9. člen
(vsebina predloga skupnega kadrovskega načrta organov
državne uprave)
(1) Predlog skupnega kadrovskega načrta ima zbirni
tabelarni del in obrazložitev, ki sta oblikovana v skladu s
prejšnjim členom tega pravilnika.
(2) Predlog skupnega kadrovskega načrta je usklajen
povzetek predlogov enotnih kadrovskih načrtov, predlogov
kadrovskih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov,
ki samostojno nastopajo v skupnem kadrovskem načrtu, ter
predloga dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih
dodeljuje vlada med proračunskim letom.
10. člen
(postopek priprave predloga skupnega kadrovskega načrta)
(1) Za organe državne uprave pripravi predlog skupnega kadrovskega načrta ministrstvo, pristojno za upravo,
in sicer na podlagi predlogov enotnih kadrovskih načrtov
predstojnikov, pripravljenih na podlagi:
– izhodišč, usmeritev in okvirjev proračunske porabe, ki
jih določi vlada za pripravo proračuna,
– ocene realizacije kadrovskega načrta za tekoče leto,
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– podlag iz 2. člena tega pravilnika in
– operativnih navodil ministrstva, pristojnega za finance,
za pripravo predloga proračuna.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, izdela tudi povzetek
predlogov enotnih kadrovskih načrtov ministrstev ter oblikuje predlog skupnega kadrovskega načrta organov državne
uprave z obrazložitvijo.
(3) Predlog skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave kot sestavni del predloga proračuna vlada
predloži državnemu zboru.
11. člen
(uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom)
(1) Uskladitev kadrovskih načrtov s sprejetim proračunom se izvede v 60 dneh po uveljavitvi proračuna ali njegovih
sprememb.
12. člen
(postopek dokončne uskladitve)
(1) Po sprejetju proračuna za organe državne uprave
ministrstvo, pristojno za upravo, na osnovi usmeritev vlade:
– pripravi predlog sprememb obstoječega skupnega kadrovskega načrta in ga posreduje predlagateljem kadrovskih
načrtov v obravnavo in uskladitev,
– na osnovi usklajenih predlogov predlagateljev oblikuje
predlog skupnega kadrovskega načrta,
– predlog skupnega načrta iz prejšnje alinee posreduje
v sprejem vladi.
13. člen
(sprejeti skupni kadrovski načrt)
(1) Sprejeti skupni kadrovski načrt iz prejšnjega člena
je podlaga za sprejem enotnega kadrovskega načrta posameznega ministrstva oziroma vladnih služb in upravnih
enot.
(2) Ministri določijo kadrovske načrte organov v sestavi ministrstev v okviru določenega enotnega kadrovskega
načrta ministrstva, kot izhaja iz skupnega kadrovskega
načrta.
(3) Predsednik vlade oziroma generalni sekretar vlade
določita kadrovske načrte posameznih vladnih služb iz svoje
pristojnosti.
14. člen
(sprememba kadrovskega načrta)
(1) Med proračunskim obdobjem lahko vlada spremeni
skupni kadrovski načrt organov državne uprave ali sprejme
druge ukrepe, ki se nanašajo na uresničevanje sprejetih
kadrovskih načrtov.
(2) Minister, generalni sekretar vlade ali predstojnik samostojne vladne službe posreduje predlog za spremembo
kadrovskega načrta ministru, pristojnemu za upravo, ki predlog preuči, ga po potrebi uskladi s predlagateljem in ga nato
posreduje v obravnavo vladi.
(3) Predstojnik, pristojen za sprejem enotnega kadrovskega načrta, lahko spremeni kadrovski načrt posameznega
organa, ki je vključen v enotni kadrovski načrt, če se s tem ne
spremeni zbirnik v enotnem kadrovskem načrtu.
(4) Predstojniki, pristojni za sprejem enotnih kadrovskih
načrtov in kadrovskih načrtov, ki niso vključeni v enotni kadrovski načrt, se lahko dogovorijo o spremembi enotnih kadrovskih načrtov in kadrovskih načrtov, ki niso vključeni v
enotni kadrovski načrt, če se ne spremeni skupno število
zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu.
(5) Spremembe iz prejšnjega odstavka je potrebno
uskladiti z ministrstvom, pristojnim za upravo, ki usklajeno
spremembo posreduje v potrditev Komisiji za kadrovske in
administrativne zadeve.
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15. člen
(spremljanje realizacije kadrovskih načrtov)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, spremlja realizacijo
skupnega kadrovskega načrta po številu in strukturi zaposlenih in vodi evidenco njegovih sprememb.
(2) Realizacija kadrovskih načrtov se spremlja po številu
zaposlenih javnih uslužbencev in po številu, preračunanem
na polni delovni čas, po naslednjih sklopih:
– število vseh zaposlenih,
– število zaposlenih za nedoločen čas in v tem okviru
ločeno:
1. število invalidov,
2. število javnih uslužbencev na starševskem dopustu,
3. število javnih uslužbencev, odsotnih zaradi porodniške ali bolezni nad 30 dni,
– število zaposlenih, preračunano na polni delovni čas
– število zaposlenih za določen čas in v tem okviru
ločeno:
1. število funkcionarjev,
2. število zaposlenih za določen čas v kabinetu po
72. členu zakona,
3. število pripravnikov,
4. število pripravnikov – štipendistov vlade,
5. število javnih uslužbencev, zaposlenih zaradi povečanega obsega dela,
6. število javnih uslužbencev, zaposlenih za delo na
projektih,
7. število javnih uslužbencev, zaposlenih iz drugih razlogov, kot na primer: vršilci dolžnosti, športniki, uradniki na
položaju za določen čas,
8. število javnih uslužbencev, ki nadomeščajo odsotne
javne uslužbence.
(3) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi tudi evidenco
o številu zaposlenih javnih uslužbencev, katerih plače se ne
financirajo iz državnega proračuna in niso predmet skupnega
kadrovskega načrta.
(4) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi mesečni pregled uresničevanja skupnega kadrovskega načrta ter o tem
pripravi polletno in letno poročilo. S poročilom seznani vlado
in ji v primeru odstopanj predlaga ustrezne ukrepe.
(5) Ministrstvo, pristojno za upravo, poročila o uresničevanju skupnega kadrovskega načrta posreduje tudi reprezentativnim sindikatom.
III. SKUPNI KADROVSKI NAČRTI PRAVOSODNIH
ORGANOV
16. člen
(skupni kadrovski načrti pravosodnih organov)
(1) Predlogi kadrovskih načrtov pravosodnih organov se
za sodišča pripravijo na naslednjih ravneh:
– predlog kadrovskega načrta neposrednega proračunskega uporabnika,
– predlog skupnega kadrovskega načrta za sodišča, ki
ga pripravi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(2) Predlogi kadrovskih načrtov se za državno tožilstvo
pripravijo na naslednjih ravneh:
– predlog kadrovskega načrta državnega tožilstva kot
neposrednega proračunskega uporabnika,
– predlog skupnega kadrovskega načrta Vrhovnega
državnega tožilstva RS, vključno z okrožnimi državnimi tožilstvi, ki ga pripravi Vrhovno državno tožilstvo Republike
Slovenije.
(3) Predlog skupnega kadrovskega načrta za državno
pravobranilstvo pripravi Državno pravobranilstvo Republike
Slovenije enotno za celoten organ.
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17. člen
(vsebina predlogov skupnih kadrovskih načrtov
pravosodnih organov)
(1) Predlogi skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih
organov so sestavljeni iz zbirnega tabelarnega dela in obrazložitve v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(2) Zbirni predlog kadrovskih načrtov pravosodnih organov pripravi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in ga
posreduje vladi ob pripravi proračuna.
(3) Zbirni predlog skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov vlada predloži v obravnavo državnemu zboru
kot sestavni del predloga proračuna.
18. člen
(spremembe kadrovskih načrtov)
(1) Med proračunskim obdobjem lahko pripravljavec
skupnega kadrovskega načrta na predlog predstojnika posameznega organa spremeni skupni kadrovski načrt ali sprejme
druge ukrepe, ki se nanašajo na uresničevanje kadrovskih
načrtov.
(2) Predstojniki neposrednih proračunskih uporabnikov
se lahko dogovorijo o spremembi svojih kadrovskih načrtov,
če se ne spremeni skupna kvota dovoljenih zaposlitev v
skupnem kadrovskem načrtu.
(3) Spremembe iz prejšnjega odstavka je potrebno sporočiti predlagatelju skupnega kadrovskega načrta.
19. člen
(smiselna uporaba določb)
(1) Glede vprašanj, ki niso posebej urejena v tem poglavju, se za pravosodne organe smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za organe državne uprave.
IV. KADROVSKI NAČRTI OSEB JAVNEGA PRAVA IZ
22. ČLENA ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH
20. člen
(kadrovski načrti oseb javnega prava iz drugega odstavka
22. člena zakona)
(1) Ministrstva, pristojna za javne agencije, javne sklade in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, pridobijo podatke iz 8. člena tega pravilnika in jih, zbrane v tabeli, ki je priloga tega pravilnika,
skupaj z obrazložitvijo posredujejo ministrstvu, pristojnemu
za upravo.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, uskladi predloge
kadrovskih načrtov s pristojnimi ministrstvi, pripravi predlog
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zbirnega kadrovskega načrta za osebe javnega prava iz
drugega odstavka 22. člena zakona in ga posreduje vladi v
sprejem.
(4) Zbirni kadrovski načrt iz prejšnjega odstavka tega
člena je podlaga za določitev kadrovskega načrta posamezne osebe javnega prava iz drugega odstavka 22. člena
zakona.
21. člen
(spremljanje realizacije kadrovskih načrtov)
(1) Pristojna ministrstva enkrat letno zberejo za osebe
javnega prava, ki sodijo v njihovo pristojnost, poročila o
realizaciji kadrovskih načrtov v skladu s 15. členom tega
pravilnika ter skupno poročilo posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, izdela skupno poročilo za vse osebe javnega prava iz 22. člena zakona ter ga
posreduje vladi. V primeru odstopanj predlaga vladi ustrezne
ukrepe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prehodna določba)
Kadrovske načrte oziroma njihove spremembe za leto
2007 je za osebe javnega prava iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika treba na podlagi postopkov in vsebine,
določene v tem pravilniku, pripraviti najkasneje v roku 30 dni
po uveljavitvi tega pravilnika z upoštevanjem planov kadrov,
sprejetih za leto 2006.
23. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS,
št. 63/03, 75/05 in 78/05 – popravek).
24. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-190/2006/13
Ljubljana, dne 1. junija 2006
EVA 2006-3111-0011
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

PRILOGA: Obrazec za pripravo tabelarnega dela kadrovskega načrta
Predlagatelj skupnega / enotnega / zbirnega kadrovskega načrta:

Organi oz. skupine
organov, za katere
velja predlog
kadrovskega
načrta

Število zaposlenih na
dan 31. december
preteklega leta

Dovoljeno število
zaposlenih na dan 31.
december
iz kadrovskega načrta za
tekoče leto

Predlog dovoljenega
števila zaposlenih na
dan 31. december
prvega naslednjega
proračunskega leta

Predlog dovoljenega
števila zaposlenih na
dan 31. december
drugega naslednjega
proračunskega leta

Skupaj
Število zaposlenih na dan 31. decembra v posameznem letu vključuje število zaposlenih po četrtem odstavku 8. člena pravilnika.
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Pravilnik o postopku izdaje veterinarskih
spričeval za izvoz

Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o postopku izdaje veterinarskih spričeval za
izvoz
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopke naročanja, priprave in izdaje veterinarskih spričeval, ki pri izvozu spremljajo pošiljke
živali in živalskih proizvodov.
2. člen
(pogoji)
(1) Veterinarski pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji)
so pogoji namembne tretje države za sprejem pošiljke in so
določeni s predpisi oziroma z uvoznimi dovoljenji te države
ali so dogovorjeni s to tretjo državo in določeni v veterinarskih
spričevalih, katerih obrazci so objavljeni na spletni strani
Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) http://www.vurs.gov.si.
(2) Izvoznik mora pred izvozom iz dokumentov iz prejšnjega odstavka pridobiti informacije glede morebitnih testov
in preiskav, ki jih je treba izvesti zaradi preverjanja jamstev
in izjav na spričevalu, in preveriti na spletni strani VURS
oziroma na VURS, ali že obstaja obrazec veterinarskega
spričevala.
(3) O izvedbi testov in preiskav iz prejšnjega odstavka
izvoznik pridobi informacije na območnem uradu VURS (v
nadaljnjem besedilu: OU VURS).
3. člen
(najava)
(1) Ko so izvedeni morebitni testi in preiskave iz prejšnjega člena in če je obrazec veterinarskega spričevala
objavljen na spletni strani VURS, mora izvoznik pošiljko
najmanj tri delovne dni pred odpremo najaviti pristojnemu
OU VURS.
(2) Najavo se odda na obrazcu, ki je kot priloga sestavni
del tega pravilnika in je objavljen tudi na spletni strani VURS.
Obrazec se odda elektronsko, lahko pa tudi pisno pristojnemu OU VURS.
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4. člen
(priprava veterinarskega spričevala)
(1) Če izvoznik ugotovi, da je obrazec spričevala iz 2.
člena tega pravilnika treba spremeniti ali da obrazec spričevala ni objavljen na spletni strani VURS, sam pripravi obrazec veterinarskega spričevala v pravilnem in strokovno ustreznem jeziku po pridobitvi pogojev namembne tretje države.
Navodila za pripravo veterinarskih spričeval so objavljena na
spletni strani VURS.
(2) Izvoznik najavo odda v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena, obrazec spričevala pa pošlje v elektronski
obliki na pristojni OU VURS.
5. člen
(izdaja spričevala)
OU VURS v povezavi z glavnim uradom VURS preveri,
ali se lahko pogoji, zahtevani v spričevalu iz tega pravilnika,
potrdijo. Če se zahtevani pogoji lahko potrdijo, glavni urad
VURS natisne originalno spričevalo ter ga dostavi na OU
VURS. OU VURS mora stranko obvestiti o pripravljenem
obrazcu spričevala.
6. člen
(prehodna določba)
Do vzpostavitve Centralnega informacijskega sistema
VURS, ki bo omogočal elektronsko poslovanje, se najava iz
tega pravilnika dostavlja pisno pristojnemu OU VURS.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pogojih za izdajo veterinarskih spričeval (Uradni
list RS, št. 75/05).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi.
Št. 323-02-828/2005
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2005-2311-0273
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga
NAJAVA ODPREME POŠILJK
I. Spodaj podpisani: .............................................................................................................................
(osebno ime z velikimi tiskanimi þrkami)
Lastnik

Zastopnik

II. Osebno ime in naslov oziroma firma in sedež: ..............................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Poštna številka: ....................................................................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................................................
Faks: ....................................................................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................
III. Naroþam obrazec spriþevala za odpremo pošiljke z oznako obrazca (1): ......................................
.............................................................................................................................................................. ,
(navedi vrsto pošiljke)
ki jo želim odposlati
dne (2): ..................................................................................................................................................
(datum)
ob: ...................................................................... v ..............................................................................
(ura)
(namembna država)
IV. Izjava:
Izjavljam, da sem seznanjen z naslednjimi dejstvi, jih razumem in sprejemam:
• spriþevalo je bilo pripravljeno na podlagi informacij, posredovanih v þasu priprave
spriþevala;
• moja dolžnost je bila preveriti, ali je obrazec spriþevala skladen s pogoji, navedenimi v
uvoznem dovoljenju oziroma predpisih namembne države;
• VURS ne sprejme odgovornosti za posledice, þe spriþevalo ne izpolnjuje zahtev
namembne države;
• v primeru izbruha nekaterih bolezni, ki predstavljajo hudo nevarnost za zdravje ljudi in
živali na obmoþju RS, lahko VURS tudi po izdaji spriþevala le - tega prekliþe;
• dovoljujem uporabo podatkov iz tega spriþevala za potrebe uporabe in obdelave
podatkov v centralnem informacijskem sistemu VURS;
Datum: .................................................................. Podpis(3): ..............................................................
Opombe:
(1)
Navedba oznake obrazca ni obvezna.
(2)
ýe obrazec spriþevala še ni pripravljen ali ga je treba spremeniti, je treba upoštevati rok za
najavo iz pravilnika, ki ureja postopek izdaje veterinarskih spriþeval za izvoz.
(3)
S podpisom stranka potrdi, da je prebrala in razumela Izjavo iz toþke IV te najave.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodatni
strokovni in fizični pomoči za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami

Na podlagi 9. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) minister za šolstvo
in šport izdaja

Št. 0070-42/2006
Ljubljana, dne 11. aprila 2006
EVA 2006-3311-0040
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni
in fizični pomoči za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS,
št. 25/06) se v 4. členu za petim odstavkom doda nov šesti
odstavek, ki se glasi:
»Za otroke, ki so bili v postopku usmerjanja v skladu
s šesto alineo 10. člena Pravilnika o organizaciji in načinu
dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter
o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list
RS, št. 54/03, 93/04 in 97/05) usmerjeni kot otroci z mejnimi
intelektualnimi sposobnostmi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se pri
preverjanju ustreznosti usmeritve dodatna strokovna pomoč
za predšolskega otroka določi največ tri ure tedensko, za šoloobveznega otroka največ pet ur tedensko in dijaka največ
tri ure tedensko.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.

2558.

Register o spremembah in dopolnitvah
Registra biocidnih pripravkov

Na podlagi 15.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in št. 47/04 – ZdZPZ)
objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije

REGISTER
o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih
pripravkov
I
Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS, št. 44/04,
75/04, 78/04, 89/04, 99/04, 107/04, 120/04, 131/04, 14/05,
24/05, 34/05, 58/05, 67/05, 82/05, 90/05, 100/05, 112/05,
4/06, 12/06, 25/06, 37/06 in 49/06) se dopolni z naslednjimi
biocidnimi pripravki:

a

b

c

d

Zap.
št.

Trgovsko ime biocidnega pripravka

Aktivna
snov

Proizvajalec/
predlagatelj

929 AUTAN FAMILY JUNIOR
AUTAN 4 SEASONS – pomlad /
930
poletje
931 AUTAN 4 SEASONS – jesen / zima
BAYGON PROTECTOR PIASTRINE
932
– sredstvo proti komarjem
933 LD 100 ZELEN
934 RAID OUTDOOR
SEPTA EXTREM antiseptično
935
sredstvo za roke
SPRÜH DESINFEKTION – razpršilna
936
dezinfekcija
937 ULTRATHON REPELLENT LOTION
938 ULTRATHON REPELLENT SPRAY

Veljavnost
dovoljenja

ORBICO d.o.o.

e
Številka
in datum
dovoljenja
(1)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

INTER KOOP d.o.o.
ORBICO d.o.o.

(1)
(1)

(2)
(2)

HARPER d.o.o.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(1)

(2)
(2)

MAKOM TRGOVINA
d.o.o.
IRIS d.o.o.
IRIS d.o.o.

f

(2)

II
Biocidni pripravki pod zaporednimi številkami 75, 76, 77, 78, 79, 129, 130, 219, 220 in 926 se spremenijo tako,
da se glasijo:

75 BRODILON BLOK
76 BRODILON MIKI VABA
77 BRODILON PARAFINSKI BLOKI

bromadiolon
0,005%
bromadiolon
0,005%
bromadiolon
0,005%

ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.

B314039/03;
18. 9. 2003
B314023/02;
17. 4. 2002
B314011/02;
16. 12. 2002

14. 5.
2010(4)
31. 12.
2011(4)
31. 12.
2010(4)
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bromadiolon
0,005%
bromadiolon
0,005%

78 BRODILON PELETE
79 BRODILON VABA
129 FACIRON FORTE VABA
130 FACIRON OLJNI KONCENTRAT
219 NEOPITROID ALFA
220 NEO-PITROID PRAH
926 CELAFLOR ODGANJALEC KRTOV

Iz registra se izbrišeta naslednja biocidna pripravka:
PIPS MOSQUITO SPIRALA Z VONJEM
CITRONELE
657 ANTI-GERM / OPTIVAL
250
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ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
ROMMB Brigita
Mohorko, s.p.
SILK d.o.o.

Stran

B314021/02;
15. 4. 2002
B314022/02;
15. 4. 2002

31. 12.
2011(4)
31. 12.
2011(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

KRKA d.d.

(1)

(2)

SCALA d.o.o.

(1)

(2)

6589

III

Pomen opomb:
(1) Vpis na podlagi priglasitve (prvi odstavek 15.a člena Pravilnika o dajanju biocidov v promet (Uradni list RS, št. 38/00,
81/03 in 114/04)
(2) Do izdaje dovoljenja oziroma prepovedi prometa (drugi odstavek 15.a člena pravilnika o dajanju biocidov v promet)
(4) Pod pogoji, navedenimi v odločbi o dajanju biocidnega pripravka v promet

Št. 5406-65/2006-UK
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EVA 2006-2711-0151

Ministrstvo
za zdravje
Urad RS za kemikalije
dr. Marta Ciraj l.r.
Direktorica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2559.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za maj 2006

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za maj 2006
Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2006 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,9%.
Št. 9621-41/2006/5
Ljubljana, dne 5. junija 2006
mag. Irena Križman, l.r
Generalna direktorica
Statističnega urada RS
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OBČINE

CELJE
2560.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Glazija, območje K3/2
(skrajšani postopek)

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 17. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine
Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Glazija, območje K3/2 (skrajšani postopek)
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, območje
K3/2 (v nadaljevanju teksta spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev
ZN,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, in druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi
sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo PIA)
Območje K3 veljavni izvedbeni prostorski akt – Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31/84, Uradni list RS,
št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01, 54/02, 91/05) namenja »osebnim storitvam, stanovanjem in trgovini«. Prvotno
zasnovo treh trietažnih stavb z vmesnimi zelenimi cezurami je
zadnja sprememba in dopolnitev veljavnega izvedbenega akta
(Uradni list RS, št. 91/05) spremenila v enovito stanovanjskoposlovno stavbo s kletnimi garažami, poslovnim pritličjem in
petimi stanovanjskimi etažami. V stavbi je predvideno 110
stanovanj, trgovski lokal – market, 163 parkirnih in garažnih
mest za stanovalce in 40 parkirnih mest za market. Ker je s
predvidenim objektom faktor zazidanosti dokaj visok (0,5),
oziroma je faktor izrabe nadpovprečen, je terasa nad pritličjem
stavbe urejena kot zelenica z otroškim igriščem za najmlajše.
Stavba je v gradnji in interes potencialnih kupcev je pokazal
povečano povpraševanje po poslovnih prostorih na tej lokaciji.
Zato želi investitor in pobudnik sprememb in dopolnitev ZN v
veljavnem izvedbenem aktu pridobiti možnost za spremembo
namembnosti posamičnih stanovanj za mirne poslovne dejavnosti in poleg tega izgradnjo stanovanj na strehi stavbe, tako

imenovanih »pent-house« stanovanj. Ker se spremembe in
dopolnitve ZN nanašajo na posamični objekt, ki programsko
ne odstopa od veljavnega prostorskega akta (stanovanja in
trgovina) in ker je v skladu s 34. členom Zakona o urejanju
prostora to objekt, »za katerega ni predpisana presoja vplivov
na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na
kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov«
bodo spremembe in dopolnitve ZN pripravljene in sprejete po
skrajšanem postopku.
3. člen
(predmet in programska izhodišča
prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt
Glazija, območje K3. Na tem območju je predvidena poslovno stanovanjska stavba, ki je v gradnji, s 163 garažnimi
in parkirnimi mesti za lastnike stanovanj v kleti, pritličju
in medetaži, s trgovino s 40 parkirnimi mesti v pritličju
in 110 stanovanji v petih etažah. Klet je oblikovana kot
enovit prostor, pritličje je diferencirano po namembnosti,
del je pokrito parkirišče trgovine, osnovo pa predstavlja
volumen trgovine in del so garažna mesta stanovanj (tudi v
medetaži). Pet etažni blok stanovanj nad pritličjem je proti
Ljubljanski cesti dvakrat deljen s stopniščem, oblikovanim
kot transparentna cezura, na severni strani stavbe pa je
na »zeleni« strehi otroško igrišče. Arhitektura nove stavbe
bo vzpostavila dialog z obstoječimi stavbami, spoštovala
gradbene črte in meje, ki so prisotne v prostoru, in oblikovne prvine Ljubljanske ceste – drevored lip ob severni strani
ceste. Kot možnost spremembe namembnosti bo predvidena sprememba stanovanj v poslovne prostore za mirno
in s strankami nefrekventno delo. Na strehi bo predvidena
gradnja desetih tako imenovanih »pent-house« stanovanj.
Za ta stanovanja je treba zagotoviti v skladu z veljavno zakonodajo 1,5 parkirnega mesta na stanovanje.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb ZN)
Območje urejanja obsega zemljišče med Ljubljansko
cesto in Potjo na Lavo do javne poti 538420 (uvoz iz Ljubljanske za sosesko Na zelenici).
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO,
Območna pisarna Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6,
3000 Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor
ter promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
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– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
V skrajšanem postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZureP-1
podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in
dopolnitev ZN v roku 15 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek
sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem
župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku
15 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj,
se šteje, da jih nimajo.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve.
6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno
upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in
Uradni list RS, št. 86/00),
– Zazidalni načrt Glazija – (Uradni list SRS, št. 31/84,
Uradni list RS, št. 27/90, 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01,
54/02, 91/05),
– Študija osončenja za poslovno stanovanjski objekt
Ljubljanska c. Celje (Arhe d.o.o. avgust 2005) – in dopolnitev
le-te z novimi rezultati glede na povišano višino stavbe.
7. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo pobudnik sprememb in dopolnitev ZN izbranemu načrtovalcu predal geodetske podlage – topografija in kataster – v digitalni
obliki.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
ZN zagotovi pobudnik.
9. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00009/2006 4200/FP
Celje, dne 25. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

2561.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

Št.
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CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
TARIFNA SKUPINA
1. Odjem plina do 250 m³ letno
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno

cena v
SIT/m3
145,50
92,87
91,92
90,16

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje, z dne 30. 1.
2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju
cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od
1. 5. 2006 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja
nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 5. 2006.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65, 98, 124/00, 91/02,
8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2006 zaračuna še omenjena taksa v višini
5,70 SIT/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek
na dodano vrednost.

Celje, dne 30. maja 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

2562.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene
• priključna moč – fiksni del cene
• števnina za toplotne števce (za
stanovanjski odjem)

10,991 SIT/KWh
375,238 SIT/KW/mes.
2,26 SIT/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene velja od 1. 6. 2006, za priključno
moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 21. 9. 2005.

OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene
• priključna moč – fiksni del cene
• števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

13,194 SIT/KWh
377,861 SIT/KW/mes.
2,26 SIT/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene velja od 1. 6. 2006, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 21. 9. 2005.
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Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 43/06), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje
javno podjetje, d.o.o., z dne 20. 9. 2005.
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 30. maja 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

2563.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovnih plač direktorjev javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je
Mestna občina Celje,

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda SOCIO Celje,
Stanetova 17, Celje, se za določitev osnovne plače uvrsti v
43. plačni razred.
Št. 11001-1/2004-APL/DV
Celje, dne 2. junija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

VLADA
2564.

Sklep o določitvi tarife za cene storitev
obvezne državne gospodarske javne službe
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja ku-
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rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04 in 57/06) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi tarife za cene storitev obvezne
državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva
pred požarom
I.
Ta sklep določa cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu:
dimnikarska služba).
II.
(1) Izvajalec dimnikarske službe (v nadaljnjem besedilu:
dimnikar) zaračuna opravljene storitve dimnikarske službe
uporabniku. Cene storitev dimnikarske službe so določene
glede na njihovo vrsto in moč male kurilne naprave.
(2) V Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3, ki so sestavni deli
tega sklepa, so določene cene posameznih storitev dimnikarske službe na podlagi cene minute dimnikarske službe.
(3) Cena minute dimnikarske službe je 105,00 tolarjev.
(4) Če uporabnik storitev dimnikarske službe ob najavljenem prihodu dimnikarja odkloni opravljanje storitev dimnikarske službe ali če dimnikarju kljub najavi onemogoči
dostop do kurilne naprave ali z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, mu dimnikar zaračuna
30 minut dimnikarske službe.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 35406-2/2006/7
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-2511-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
1. Mehansko þišþenje malih kurilnih naprav (izraþun glede na ceno minute)
Zap.
štev.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31

Priloga

VRSTA NAPRAVE, STORITVE
kurilna naprava do 50 kW brez medija za prenos toplote
kurilna naprava do 50 kW z medijem za prenos toplote
kurilna naprava od 51 do 150 kW
kurilna naprava od 151 do 300 kW
kurilna naprava od 301 do 400 kW
kurilna naprava od 401 do 700 kW
kurilna naprava od 701 do 1000 kW
kurilna naprava od 1001 do 1500 kW
kurilna naprava od 1501 do 2000 kW
kurilna naprava od 2001 do 2500 kW
kurilna naprava od 2501 do 3000 kW
kurilna naprava od 3001 do 3500 kW
kurilna naprava od 3501 do 4000 kW
kurilna naprava od 4001 do 4500 kW
kurilna naprava od 4501 do 5000 kW
samostojni dimnik do vkljuþno ǚ 20 cm ali 20x20 cm
samostojni dimnik nad Ø 20 cm do vkljuþno Ø 40 cm
samostojni dimnik nad Ø 40 cm
dimnik: zbirna tuljava
prikljuþek na zbirno tuljavo
plezalni dimnik
plezalni dimovod
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm vsak nadaljnji meter
dimovod nad Ø 20
zraþnik: tuljava
vsaka nadaljnja tuljava v stanovanju ali enostanovanjski stavbi
zraþnik: zbirna tuljava
iztoþnica
lovilnik isker do 4m višine
lovilnik isker vsak nadaljnji meter nad 4 m

Merska
enota
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
tuljava
tuljava
tuljava
tuljava
kos
m2
m2
kos
M
m2
tuljava
tuljava
tuljava
kos
kos
m

Cena
SIT
2.992,50
4.305
9.345
14.070
18.060
30.555
45.045
53.445
63.945
76.545
91.560
109.620
131.145
157.080
188.265
1.575
3.675
5.250
5.145
1.680
3.150
3.150
945
630
3.150
1.260
840
5.250
1.575
5.092,50
525

6593
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1.1.
Zap.
štev..
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27a
1.28
1.29
1.30
1.31

Št.
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ýasovni normativi mehanskega þišþenja naprav
VRSTA NAPRAVE, STORITVE
kurilna naprava do 50 kW brez medija za prenos toplote
kurilna naprava do 50 kW z medijem za prenos toplote
kurilna naprava od 51 do 150 kW
kurilna naprava od 151 do 300 kW
kurilna naprava od 301 do 400 kW
kurilna naprava od 401 do 700 kW
kurilna naprava od 701 do 1000 kW
kurilna naprava od 1001 do 1500 kW
kurilna naprava od 1501 do 2000 kW
kurilna naprava od 2001 do 2500 kW
kurilna naprava od 2501 do 3000 kW
kurilna naprava od 3001 do 3500 kW
kurilna naprava od 3501 do 4000 kW
kurilna naprava od 4001 do 4500 kW
kurilna naprava od 4501 do 5000 kW
samostojni dimnik do vkljuþno Ø 20 cm ali 20x20 cm
samostojni dimnik nad Ø 20 cm do vkljuþno Ø 40 cm
samostojni dimnik nad Ø 40 cm
dimnik: zbirna tuljava
prikljuþek na zbirno tuljavo
plezalni dimnik
plezalni dimovod
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm vsak nadaljni meter
dimovod nad Ø 20
zraþnik: tuljava
vsaka nadaljnja tuljava v stanovanju ali enostanovanjski stavbi
zraþnik: zbirna tuljava
iztoþnica
lovilnik isker do 4 m višine
lovilnik isker vsak nadaljni meter nad 4 m

Merska
enota
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
tuljava
tuljava
tuljava
tuljava
kos
2
m
2
m
kos
m
2
m
tuljava
tuljava
tuljava
kos
kos
kos

ýps
min
3,5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
5
5
9
3
0
0
2
0
0
2
0
5
2
3,5
0

ýst
min
20
27
75
120
158
277
415
495
595
715
858
1030
1235
1482
1779
10
25
40
35
8
30
30
6
6
30
7
7
40
10
40
5

ýad
min
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
0
0
1
0
0
3
1
5
3
5
0

2. Letni pregledi malih kurilnih naprav (izraþun glede na ceno minute)
Zap.
štev.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

VRSTA NAPRAVE, STORITVE
kurilna naprava do 50 kW brez medija za prenos toplote
kurilna naprava do 50 kW z medijem za prenos toplote
kurilna naprava od 51 do 250 kW
kurilna naprava od 251 do 1.000 kW
kurilna naprava veþja od 1.000 kW
stanovanje v blokovnem sistemu
samostojni dimnik do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm
samostojni dimnik nad Ø 20 do vkljuþno Ø 40 cm
samostojni dimnik nad Ø 40 cm
dimnik: zbirna tuljava
prikljuþek na zbirno tuljavo
plezalni dimnik
plezalni dimovod
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm vsak nadaljnji meter
dimovod nad Ø 20
zraþnik: tuljava

Merska
enota
kos
kos
kos
kos
kos
kos
tuljava
tuljava
tuljava
tuljava
kos
m2
m2
kos
m
m2
tuljava

Cena
SIT
1.417,50
2.467,50
7.140
14.595
24.150
1.785
1.155
3.307,50
4.515
3.307,50
1.155
3.727,50
3.727,50
735
315
1.155
945

Celotni þas
min
28,5
41
89
134
172
291
429
509
609
729
872
1044
1249
1496
1793
15
35
50
49
16
30
30
9
6
30
12
8
50
15
48,5
5
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štev.
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
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Merska
enota
tuljava
kos
kos
m
kos

zraþnik: shunt ali zbirni
iztoþnica
lovilnik isker do 4m višine
lovilnik isker vsak nadaljnji meter nad 4 m
hranilnik goriva

Stran
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Cena
SIT
3.097,50
1.155
2.992,50
525
1.575

2.1. ýasovni normativi letnih pregledov naprav
Zap.
štev..
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

VRSTA NAPRAVE, STORITVE
kurilna naprava do 50 kW brez medija za prenos toplote
kurilna naprava do 50 kW z medijem za prenos toplote
kurilna naprava od 51 do 250 kW
kurilna naprava od 251 do 1.000 kW
kurilna naprava veþja od 1.000 kW
stanovanje v blokovnem sistemu
samostojni dimnik do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm
samostojni dimnik nad Ø 20 do vkljuþno Ø 40 cm
samostojni dimnik nad Ø 40 cm
dimnik: zbirna tuljava
prikljuþek na zbirno tuljavo
plezalni dimnik
plezalni dimovod
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m
dimovod do vkljuþno Ø 20 ali 20x20 cm vsak nadaljni meter
dimovod nad Ø 20
zraþnik: tuljava
zraþnik: shunt ali zbirni
iztoþnica
lovilnik isker do 4m višine
lovilnik isker vsak nadaljni meter nad 4 m
hranilnik goriva

Merska
enota
kos
kos
kos
kos
kos
kos
tuljava
tuljava
tuljava
tuljava
kos
2
m
2
m
kos
m
2
m
tuljava
tuljava
kos
kos
kos
kos

ýps
min
3,5
5
9
9
9
2
3
9
9
9
3,5
3,5
3,5
2
0
5
3
3,5
3
3,5
0
2

ýad
min
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
2
2
2
0
1
1
3
3
5
0
3

ýst
min
5
13,5
54
125
216
10
5
17,5
29
17,5
2,5
30
30
3
3
5
5
23
5
20
5
10

Celotni þas
min
13,5
23,5
68
139
230
17
11
31,5
43
31,5
11
35,5
35,5
7
3
11
9
29,5
11
28,5
5
15

3. Meritve emisij dimnih plinov (izraþun glede na ceno minute)
Zap.
štev.
3.1
3.2
3.3
3.4

VRSTA NAPRAVE, STORITVE
tekoþa in plinasta goriva: enostopenjski gorilnik (1x vzorþenje)
…………………………… dvostopenjski gorilnik (2x vzorþenje)
……………………… modelirana regulacija moþi (3x vzorþenje)
trdna goriva nad 50 kW (1x vzorþenje)

Merska
enota
1 meritev
2 meritvi
3 meritve
1 meritev

Cena
SIT
11.550
14.175
16.800
*

* obraþun po þasu opravljanja meritev
3.1. ýasovni normativi za meritve emisij dimnih plinov
Zap.
štev.
3.1
3.2
3.3
3.4

VRSTA NAPRAVE, STORITVE

Merska
enota
tekoþa in plinasta goriva: enostopenjski gorilnik (1x vzorþenje)
1 meritev
…………………………… dvostopenjski gorilnik (2x vzorþenje)
2 meritvi
…………………………… modelirana regulacija moþ (3x vzorþenje) 3 meritve
trdna goriva nad 50 kW (1x vzorþenje)
1 meritev

ýps
ýad
Celotni þas
ýst
min
min
min
min
35
30
45
110
35
45
55
135
35
55
70
160
obraþun po þasu opravljanja storitev

Stran

6596 /

Št.

60 / 9. 6. 2006

Uradni list Republike Slovenije

4. Prvi pregledi (izraþun glede na ceno minute)
Zap.
VRSTA NAPRAVE, STORITVE
Merska
štev.
enota
4.1
kurilna naprava do 50 kW
kos
4.1a vsaka nadaljnja kurilna naprava do 50 kW v veþstanovanjski kos
stavbi, þe se opravlja prvi pregled za vse kurilne naprave v
okviru istega naroþila in enakih naprav

Cena
SIT
15.750
9.450

4.2
4.3
4.4

21.525
28.875
38.325

kurilna naprava od 51 do 700 kW
kurilna naprava od 701 do 1500 kW
kurilna naprava nad 1500 kW

kos
kos
kos

4.1. ýasovni normativi za prve preglede
Zap.
štev.
4.1
4.1a

4.2
4.3
4.4

VRSTA NAPRAVE, STORITVE
kurilna naprava do 50 kW
vsaka nadaljnja kurilna naprava do 50 kW v veþstanovanjski
stavbi, þe se opravlja prvi pregled za vse kurilne naprave v okviru
istega naroþila in enakih naprav
kurilna naprava od 51 do 700 kW
kurilna naprava od 701 do 1500 kW
kurilna naprava nad 1500 kW

Merska
enota
kos
kos

kos
kos
kos

ýps
min
25
10

ýst
min
50
40

ýad
min
75
40

Celotni þas
min
150
90

25
25
25

90
150
170

90
100
170

205
275
365

IZREDNI PREGLEDI: obraþun glede na þas opravljanja storitev

5. Generalno þišþenje malih kurilnih naprav
Zap.
VRSTA NAPRAVE, STORITVE
štev.
5.1
generalno þišþenje naprav na tekoþe in plinasto gorivo
5.2
generalno þišþenje naprav na trdo gorivo

Merska
enota

Cena
SIT/kW
105
105

kW
kW

5.1. ýasovni normativi za generalno þišþenje naprav
Zap.
štev.
5.1
5.2

VRSTA NAPRAVE, STORITVE
generalno þišþenje naprav na tekoþe in plinasto gorivo
generalno þišþenje naprav na trdo gorivo

LEGENDA
ýps= þas priprave storitve
ýst= þas storitve
ýad= þas za izdelavo poroþila

Merska
enota
kW
kW

ýps
min

ýst
min

ýad
min

Celotni þas
min
1
1
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PRILOGA 2
MALE KURILNE NAPRAVE DO 50 kW ZA OGREVANJE STANOVANJ
S PRENOSOM TOPLOTE Z VODO, PARO ALI ZRAKOM
1. TEKOýE GORIVO IN PLINASTO GORIVO naprava do 50 KW
Zap.
vrsta naprave, storitve
Merska
štev.
enota
1.1
þišþenje (1x letno) in letni pregled kur. nap. z dimnikom, iztoþnico in dimovodom kos
1.2
meritev dimne emisije plinov kurišþa
kos
SKUPAJ

Cena
SIT
6.825
4.725
11.550

2. PLINASTO GORIVO, naprava z vgrajenim atmosferskim gorilnikom do 50 kW
Zap.
vrsta naprave, storitve
štev.
2.1
letni pregled in meritev dimne emisije plinov kurišþa

Merska
enota
kos

Cena
SIT
6.825

Merska
enota
kos
kos
kos

Cena
SIT
3.990
3.255
2.520

3. TRDNO GORIVO: naprava do 50 KW
Zap.
vrsta naprave, storitve
štev.
3.1
þišþenje in letni pregled kur. nap. z dimnikom, iztoþnico in dimovodom 1x
3.2
þišþenje kur. nap. z dimnikom, iztoþnico in dimovodom 3x
3.3
þišþenje naslednje kur. nap. z dimnikom, iztoþnico in dimovodom

UPORABA
CEN
CEN
4. 4. UPORABA
Cene storitev v PRILOGI 2 se uporabljajo pri obsegu in naþinu izvedbe
4.1. storitev, kot so navedene v tabelah.
Ob drugaþnem obsegu in naþinu izvedbe storitev na pobudo uporabnika
4.2. se uporabijo cene iz PRILOGE 1.
SKUPAJ glede na vrsto kurilne naprave na trdno gorivo
izgube > 20 %: þišþenje 4 krat letno:
izgube > 20 %: obmoþje primorskih obþin þišþenje 3 krat letno:
izgube < 20 %: þišþenje 2 krat letno:

15.130,50
11.550
7.969,50
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PRILOGA 3
NORMIRANI ýASI ZA KURILNE NAPRAVE; NAMENJENE OGREVANJU STANOVANJ
S PRENOSOM TOPLOTE Z VODO, PARO ALI ZRAKOM
1. TEKOýE GORIVO IN PLINASTO GORIVO naprava do 50 KW
Zap.
štev.
1.1
1.2

Vrsta naprave, storitve
ýišþenje (1 x letno) in letni pregled kur. nap. z dimnikom, iztoþnico in dimnovodom
meritev dimne emisije dimnih plinov kurišþa

Merska
enota

ýps
min

ýst
min

ýad
min

Celotni þas
min

Merska
enota
kos

ýps
min
10

ýst
min
35

ýad
min
20

Celotni þas
min
65

Merska
enota

ýps
min

ýst
min

ýad
min

Celotni þas
min

kos
kos

10
10

45
22

10
13

65
45

2. PLINASTO GORIVO, naprava z vgrajenim atmosfernim gorilnikom do 50 kW
Zap.
štev.
2.1

Vrsta naprave, storitve
letni pregled, þišþenje dimnika (1x letno) in meritev emisij dimnih plinov kurišþa

3. TRDNO GORIVO: naprava do 50 KW
Zap.
štev.
3.1
3.2
3.3

Vrsta naprave, storitve
þišþenje in letni pregled kur. nap. z dimnikom, iztoþnico in dimovodom 1x
þišþenje dimnika in iztoþnice
þišþenje naslednje tuljave in iztoþnice

SKUPAJ: vrsta kurilne naprave na trdno gorivo
izgube > 20 %: þišþenje 4 krat letno:
izgube > 20 %: obmoþje primorskih obþin þišþenje 3 krat letno:
izgube < 20 %: þišþenje 2 krat letno:
LEGENDA:
ýps= þas priprave storitve
ýst= þas storitve
ýad= þas za izdelavo poroþila

kos
kos
kos

5
5
0

28
22
22

5
4

2

38
31
24
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POPRAVKI
2565.

Popravek Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1)

V Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006, sta bili
ugotovljeni redakcijski napaki, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 57/96 in 90/05) dajem

POPRAVEK
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
V drugem odstavku 65. člena se v označbi »B« za številko »III« številka »V« nadomesti s številko »IV«.
V 452. členu se oznaka odstavka »(6)« pravilno glasi
»(5)«.
Št. 001-03/92-1/69
Ljubljana, dne 5. junija 2006
EPA 479-IV
Generalni sekretar
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Lovro Lončar l.r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

2536. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.

2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.

o medijih (ZMed-A)
Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ)
Zakon o spremembah Zakona o varstvu topografije
polprevodniških vezij (ZVTPPV-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(ZVVJTO-C)
Zakon o spremembah Zakona o glasbenih šolah
(ZGla-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (ZOsn-E)

PREDSEDNIK REPUBLIKE
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije

2548. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije

6537
6549

VLADA

2549. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-

6553
2550.
6554
6556

2551.

6556
2552.
6557
6557
6558
6558
6559
6559

6559

2553.
2554.

navo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
Uredba o trgovini z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali
kaznovanje
Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih
delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Odločba o imenovanju Martine Kanalec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani
Odločba o imenovanju Neve Aleš za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

6559

6569

6572
6581
6582
6582
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2564. Sklep o določitvi tarife za cene storitev obvezne

državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom

2559. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2006

6592

6589

OBČINE
CELJE

MINISTRSTVA

2555. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in pre-

dložitev kadrovskih načrtov
2556. Pravilnik o postopku izdaje veterinarskih spričeval
za izvoz
2557. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodatni strokovni
in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
2558. Register o spremembah in dopolnitvah Registra
biocidnih pripravkov

2560. Program priprave sprememb in dopolnitev zazi-

6582
6586
6588
6588

dalnega načrta Glazija, območje K3/2 (skrajšani
postopek)
2561. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
2562. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2563. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

POPRAVKI

2565. Popravek Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

6590
6591
6591
6592
6599

izide 19. 6. 2006

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
ki je začel veljati v začetku maja 2006, bomo v knjižni obliki
objavili z napovedanimi popravki.
Z ALOŽBA

Knjiga v Zbirki predpisov bo izšla 19. 6. 2006
– 261560 broširana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


4390 SIT (18,32 EUR)

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– 261560 broširana izdaja 4390 SIT )18,32 EUR)
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