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Zakon o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (uradno prečiščeno besedilo)
(ZUJIK-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2007 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo, ki obsega:
– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),
– odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o delni
razveljavitvi drugega odstavka 45. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, št. U-I- 35/04-11 (Uradni list
RS, št. 7/07 z dne 26. 1. 2007),
– Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS,
št. 123/06 z dne 30. 11. 2006) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-A (Uradni list RS,
št. 53/07 z dne 15. 6. 2007).
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in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev
zanje (v nadaljnjem besedilu: javni interes za kulturo);
– nosilci javnega interesa so pristojni organi (Državni zbor
Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, ministrstva,
organi lokalnih oblasti) in osebe javnega prava (javni skladi,
javne agencije), na katere je z javnim pooblastilom preneseno
izvajanje posameznih nalog. Nosilci javnega interesa izvajajo
svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo, ki jo predstavljajo
nacionalni svet za kulturo in sveti lokalnih skupnosti, Kulturniška zbornica Slovenije in strokovne komisije ministra oziroma
pristojnega organa lokalnih skupnosti;
– nacionalni oziroma lokalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja države oziroma lokalne
skupnosti, ki postavi cilje in prioritete kulturne politike;
– kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju človekovih potreb na področju kulture;
– javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v
javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna skupnost
kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kulturnim projektom;
– javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev,
ki niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skupnost
zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode;
– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka
predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna skupnost;
– financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno,
tako financiranje kot sofinanciranje;
– javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi;
– samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot
poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v
posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
3. člen
(drugi pravni predpisi)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Pri sprejemanju drugih predpisov, ki lahko vplivajo na stanje kulture in njen razvoj, je potrebno upoštevati javni interes za
kulturo, določen z nacionalnim programom za kulturo.

1. člen

4. člen

(vsebina zakona)

(kulturne dejavnosti)

Ta zakon določa javni interes za kulturo, organe, ki so
zanj pristojni in odgovorni ter mehanizme za njegovo uresničevanje.

Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih
in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva,
kinematografije in na drugih področjih kulture.
V dvomu, ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost
po tem zakonu, odloči minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister).

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
– javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni
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5. člen

(izvajanje kulturnih dejavnosti)
Delovanje na področju kulture je svobodno, kolikor niso
za opravljanje posamezne dejavnosti na področju kulture predpisani posebni pogoji.
6. člen
(spoštovanje jezika)
Kulturne prireditve se morajo najavljati, oglaševati in pojasnjevati v slovenščini.
Kulturne prireditve na območjih, ki so določena kot narodnostno mešana, pa se morajo najavljati (plakati, uradna vabila
ipd.) tudi v italijanščini oziroma madžarščini.
Filmi se predvajajo v slovenščini ali s slovenskimi podnaslovi.
Izjeme od določb tega člena lahko dovoli minister.
7. člen
(uporaba izrazov)
V zakonu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za
moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

II. DOLOČANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
1. Izhodišča in dokumenti za določanje javnega interesa
za kulturo
8. člen
(izhodišča)
Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije
in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija
(v nadaljnjem besedilu: država) in lokalne skupnosti.
Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za:
– kulturno ustvarjalnost,
– dostopnost kulturnih dobrin,
– kulturno raznolikost,
– uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,
– slovensko kulturno identiteto,
– skupen slovenski kulturni prostor.
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infrastrukturo, postavi cilje in prioritete kulturne politike in določi
čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo
njihovo doseganje.
Nacionalni program za kulturo predvidi usmeritve na področju investicij ter pravne, finančne in organizacijske usmeritve, ki so
potrebne za njegovo uresničitev na državni in lokalnih ravneh.
Nacionalni program za kulturo se sprejema za obdobje
štirih let, pri čemer vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.
11. člen
(priprava in sprejemanje)
Nacionalni program za kulturo sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
Predlog nacionalnega programa za kulturo pripravi ministrstvo,
pristojno za kulturo, v sodelovanju z ministrstvi, katerih naloge
segajo tudi na področje kulture, in nacionalnim svetom za kulturo iz 16. člena tega zakona.
12. člen
(izvajanje nacionalnega programa za kulturo)
Za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo kot
celote je odgovorna vlada, za njegovo izvajanje pa skrbijo v
okviru svojih pristojnosti ministrstvo, pristojno za kulturo, in
druga ministrstva ter ostali pristojni organi in organizacije.
13. člen
(poročanje)
Vlada vsako leto najkasneje junija predloži državnemu zboru poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo v preteklem letu z oceno rezultatov, in predlogi sprememb in dopolnitev.
Državni zbor poročilo obravnava in se do njega opredeli.
14. člen
(smiselna uporaba)
Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka
lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo določbe tega zakona v zvezi z nacionalnim programom za kulturo.
2. Sodelovanje civilne družbe
15. člen

9. člen

(udeležba civilne družbe pri odločanju)

(dokumenti, ki določajo javni interes za kulturo)

Civilna družba je udeležena v postopkih oblikovanja in
sprejemanja kulturne politike prek stroke in zainteresirane javnosti na način kot ga določa ta zakon.

Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo.
Javni interes iz prejšnjega odstavka se udejanja predvsem na podlagi
– letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa iz
22. člena tega zakona,
– javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov,
– aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških
načrtov in letnih programov dela,
– javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture,
– upravnih odločb.
1.1. Nacionalni program za kulturo
10. člen
(nacionalni program za kulturo)
Nacionalni progam za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz zgodovinsko
doseženega položaja kulture in s katerim se ugotovi vlogo kulture v razvoju Slovenije in slovenskega naroda ter javni interes
zanjo, opredeli področja kulture, kjer se zagotavljajo kulturne
dobrine kot javne dobrine, načrtuje investicije v javno kulturno

2.1. Nacionalni svet za kulturo
16. člen
(sestava sveta)
Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja
nacionalno strategijo za kulturo.
Predsednika in šest članov sveta imenuje državni zbor
na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za
obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani.
Vlada zagotovi administrativno in tehnično podporo ter
sredstva za delovanje sveta.
Način svojega dela uredi svet s poslovnikom.
17. člen
(naloge)
Nacionalni svet za kulturo:
– spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni
razvoj,
– daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in
letnim poročilom o njegovem izvajanju,
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– obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture,
– daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture.
Vlada in pristojno delovno telo državnega zbora obravnavata mnenja, pobude in predloge nacionalnega sveta ter se do
njih opredelita in ga o tem seznanita najkasneje v roku 60 dni
potem, ko jih prejmeta.
2.2. Kulturniška zbornica Slovenije
18. člen
(sestava)
Kulturniška zbornica Slovenije je prostovoljna organizacija
stanovskih društev, v katero se lahko včlanijo tudi civilne pravne
in fizične osebe, če so izvajalci kulturnih dejavnosti.
Zbornica deluje po predpisih o društvih.
19. člen
(naloge)
Kulturniška zbornica Slovenije:
– spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni
razvoj,
– daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in
letnim poročilom o njegovem izvajanju,
– obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture,
– daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture,
– predlaga člane svetov javnih zavodov iz 43. člena tega
zakona,
– daje mnenje za pravico do plačila prispevka iz 83. člena
tega zakona.
Mnenje iz druge in tretje alinee prejšnjega člena se lahko pridobi tudi tako, da se predstavnika Kulturniške zbornice
Slovenije povabi na zasedanje pristojnega delovnega telesa
državnega zbora.
Zbornica v svojem temeljnem aktu določi tudi vse druge
naloge, ki jih opravlja za svoje člane.
Zbornica se financira iz članarine in drugih lastnih virov,
pri čemer ministrstvo, pristojno za kulturo, sofinancira tisti del
njenega programa dela, ki se nanaša na naloge iz prvega
odstavka tega člena.
2.3. Strokovne komisije ministra
20. člen
(naloge)
Minister ima za obravnavo najpomembnejših vprašanj, ki
se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe,
razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje pravic iz tega zakona strokovne komisije.
Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministra za
posamezna področja oziroma vidike kulture.
21. člen
(sestava)
Minister imenuje člane strokovnih komisij z njihovim soglasjem izmed uglednih strokovnjakov s področja dela posamezne komisije.
Minister podrobneje določi število strokovnih komisij, njihovo financiranje, sestavo, trajanje mandata, naloge in način
dela s pravilnikom.
III. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
22. člen
(nosilec javnega interesa)
Javni interes iz 8. člena tega zakona uresničujejo država
in lokalne skupnosti samostojno ali pa ustanovijo za izvajanje
posamičnih nalog javne sklade ali javne agencije.
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Nosilci javnega interesa delujejo na podlagi zakonodaje, nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo,
programa dela ter letnega izvedbenega načrta, ki obsega
finančni načrt z obrazložitvijo.
23. člen
(financiranje javnih skladov oziroma javnih agencij)
Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javna
sredstva javnim skladom ali javnim agencijam na podlagi
ustanovitvenega akta po postopku, kot ga določa zakon, ki
ureja javne finance za posredne proračunske uporabnike.
Višino javnih sredstev za financiranje javnega sklada oziroma javne agencije določi ustanovitelj v skladu s potrjenim
programom dela in letnim izvedbenim načrtom, ki je tudi
podlaga za transfer sredstev iz proračuna države oziroma
lokalne skupnosti.
24. člen
(načini uresničevanja javnega interesa)
Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes
za kulturo po tem zakonu zlasti:
– z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
– z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.
Država uresničuje javni interes za kulturo tudi
– z zagotavljanjem enotnosti delovanja javne službe,
– s podpiranjem občin, ki so ustanoviteljice občinskih
javnih zavodov širšega pomena,
– s podeljevanjem statusa organizacije v javnem interesu na področju kulture,
– z registracijo samozaposlenih v kulturi v razvidu ministrstva, pristojnega za kulturo,
– s priznavanjem socialnih pravic (prispevek za plačilo
socialnega in zdravstvenega zavarovanja in republiška priznavalnina).
1. Zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin
25. člen
(kulturne dobrine kot javne dobrine)
Država in lokalne skupnosti v javnem interesu zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje
kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem
obsegu ali kakovosti, ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu
uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: javne kulturne dobrine).
Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine v obliki oziroma na način javne službe in s
podporo posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim programom.
1.1. Zagotavljanje javne službe na področju kulture
26. člen
(oblike zagotavljanja javnih kulturnih dobrin)
Kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne
kulturne dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država
oziroma lokalna skupnost neposredno ali tako, da ustanovi
javni zavod na področju kulture.
Javne kulturne dobrine iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo kot javne službe ali pod enakimi pogoji in na način,
ki velja za javno službo.
Pod enakimi pogoji in na način javne službe se zagotavljajo tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih na podlagi
večletnega javnega kulturnega programa drugih kulturnih
izvajalcev financira država oziroma lokalne skupnosti.
Kadar gre za dejavnost, ki jo je potrebno zaradi njene
posebne narave določiti za javno službo, to uredi področni
zakon.
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27. člen
(osnove za izračun)
Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
Podrobnejšo metodologijo za določitev osnov za izračun
sredstev za izvajanje javne službe na posameznem področju,
določi vlada z uredbo.
1.1.1. Javni zavodi na področju kulture
28. člen
(splošna ureditev)
Za javne zavode na področju kulture se uporabljajo predpisi o javnih zavodih razen, če ta zakon določa drugače.
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Akt o ustanovitvi lahko določa, da ima javni zavod za
posamezna področja (vodenje strokovnega dela, finančne in
pravne zadeve ipd.) tudi pomočnike direktorja in uredi način
njihovega imenovanja ter njihove naloge in pristojnosti.
Kadar to zahteva velikost javnega zavoda ali raznovrstnost njegovih dejavnosti lahko akt o ustanovitvi določi, da
vodi javni zavod namesto direktorja uprava, ki jo sestavljajo
predsednik in eden ali več članov. V tem primeru akt o ustanovitvi določi medsebojna razmerja med člani uprave, način
odločanja uprave, zastopanje javnega zavoda ter odgovornost
za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda. Če posameznemu članu uprave preneha mandat pred potekom roka,
se imenuje nov član, vendar samo do izteka mandata uprave.
Za upravo se smiselno uporabljajo vsi členi, ki se nanašajo na
direktorja.
34. člen
(skrbnost in odgovornost direktorja)

29. člen
(posebna ureditev)
Ne glede na ureditev v tem zakonu lahko posebni zakon
na področju kulture posamična vprašanja uredi tudi drugače.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

30. člen
(evidenca javnih zavodov na področju kulture)
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila država, lokalne
skupnosti ali druge osebe javnega prava. Podatke, ki se vpisujejo v evidenco in način obveščanja ministrstva, podrobneje
določi minister.

Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in
enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet javnega
zavoda.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in
prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega
sestavni del je finančni načrt.

31. člen
(financiranje javnih zavodov)
Javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotovijo
njihovi ustanovitelji oziroma soustanovitelji. Sredstva za financiranje javnih zavodov, ki jih lahko za uresničevanje svojih potreb
na področju kulture ustanovita italijanska in madžarska narodna
skupnost, zagotavlja italijanski in madžarski narodni skupnosti
država, v okviru sredstev za italijansko oziroma madžarsko
narodno skupnost. Poleg tega se javni zavodi financirajo tudi
iz nejavnih virov, ki jih izvajalci pridobivajo z opravljanjem javne
službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje
drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.
Če je več občin ustanovilo javni zavod in če se ne dogovorijo drugače, zagotavljajo javna sredstva v deležih, ki so
sorazmerni številu njihovih prebivalcev.
Javna sredstva iz tega člena se zagotavljajo javnim zavodom na podlagi ustanovitvenega akta po postopku kot ga
določa zakon, ki ureja javne finance za posredne proračunske uporabnike. Višino javnih sredstev za financiranje javnega
zavoda določi ustanovitelj, upoštevaje osnove za izračun iz
27. člena tega zakona na podlagi strateškega načrta in iz njega
izhajajočega predloga letnega programa dela.
Javni zavod dobi javna sredstva v skupnem znesku, v
okviru katerega v skladu z akti zavoda samostojno odloča.
Posebne določbe za vodenje in upravljanje
32. člen
(organi javnega zavoda)
Organi javnega zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
33. člen
(direktor)
Javni zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor. Z aktom
o ustanovitvi javnega zavoda se lahko funkcija direktorja poimenuje tudi drugače.

35. člen
(naloge direktorja)

36. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj
javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta in strokovnega
sveta za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi
posamezne kandidate tudi neposredno.
Za direktorja je lahko imenovan kdor strokovno pozna
področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
V primeru, da ima javni zavod v skladu z drugim odstavkom
33. člena tega zakona za vodenje strokovnega dela pomočnika
direktorja, je lahko za direktorja javnega zavoda imenovan tudi,
kdor ima vodstvene izkušnje.
Mnenje iz prvega odstavka tega člena ni omejeno na
kandidata po ustanoviteljevem izboru.
Če svet oziroma strokovni svet ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Če je ustanovitelj javnega zavoda država opravi razpis
in imenuje direktorja minister, pristojen za kulturo. Če je ustanovitelj javnega zavoda lokalna skupnost, opravi javni razpis
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in imenuje direktorja pristojni organ lokalne skupnosti razen,
če zakon, ki ureja posamezno področje kulture ne določa
drugače.
Če ima javni zavod poleg ustanovitelja tudi soustanovitelje, izpelje postopek imenovanja ustanovitelj, kjer ima javni
zavod svoj sedež. Za imenovanje direktorja je potrebno soglasje soustanoviteljev, ki zagotavljajo več kot polovico javnih
sredstev za delovanje javnega zavoda.
37. člen
(razrešitev direktorja)
Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih, se
lahko direktorja javnega zavoda predčasno razreši tudi zaradi
bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost,
zaradi katere je javni zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe, ki
urejajo predčasno razrešitev iz ostalih razlogov.
V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za
delovanje javnega zavoda.
38. člen
(vršilec dolžnosti)
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da
je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni
nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni
bil izbran.
39. člen
(podrobnejša ureditev)
Akt o ustanovitvi javnega zavoda podrobneje določi postopek imenovanja oziroma razrešitve direktorja, pogoje, ki
jih mora izpolnjevati ter njegove naloge, pooblastila in odgovornosti.
40. člen
(strokovni svet)
Zavod ima strokovni svet, ki ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in
razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega
zavoda.
41. člen
(sestava)
Strokovni svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi
strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom
prispevajo k boljšem delovanju javnega zavoda. Eno tretjino
članov strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer je najmanj eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, ostali pa, kolikor je
predstavnikov delavcev več kot eden, izmed tistih, ki opravljajo
dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen. Preostale
člane strokovnega sveta predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, društva oziroma druge organizacije s področja dela
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javnega zavoda izmed strokovnjakov ali uporabnikov. Katera
so ta društva oziroma organizacije, ugotovi akt o ustanovitvi
javnega zavoda.
42. člen
(svet)
Javni zavod ima svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega
zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj.
Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni
pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi
javnega zavoda.
Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda se podrobneje
določi sestavo in način delovanja sveta.
43. člen
(izjeme glede organov javnega zavoda)
Ne glede na 32. člen tega zakona ima zavod z manj kot
dvajset zaposlenimi, direktorja in svet.
Svet iz prejšnjega odstavka opravlja naloge strokovnega
sveta iz 40. člena in sveta iz 42. člena tega zakona.
Svet iz tega člena sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti
do javnih zavodov
44. člen
(prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti)
V primeru prenosa ustanoviteljskih pravic med državo in
lokalnimi skupnostmi oziroma med njimi, se lahko neodplačno
prenese tudi javna kulturna infrastruktura oziroma stvarno premoženje, s katerim ta javni zavod upravlja oziroma ima pravico
uporabe.
Prenos premoženja ter druge pravice in obveznosti iz tega
naslova se uredijo s pogodbo iz 93. člena tega zakona med
pristojnima organoma prejšnjega in novega ustanovitelja.
Novi ustanovitelj uskladi na podlagi pogodbe iz prejšnjega
odstavka akt o ustanovitvi javnega zavoda.
Posebne določbe o delovnih razmerjih in o pravicah iz
delovnih razmerij v javnih zavodih na področju kulture
45. člen
(splošni predpisi)
V javnih zavodih na področju kulture se glede odločanja
o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi delavcev uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna
razmerja in kolektivne pogodbe za javne uslužbence, kolikor
ta zakon ne določa drugače.
Določila zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev in se nanašajo na odločanje o pravicah in obveznostih
ter odgovornostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev,
sistemizacijo in kadrovski načrt ter premestitev zaradi delovnih
potreb (brez soglasja) znotraj istega organa, se smiselno upo-
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rabljajo tudi za javne zavode na področju kulture, kolikor ta
zakon ne določa drugače.
(Opomba: glej odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-35/04-11,
Uradni list RS, št. 7/07)
Določila tega zakona glede urejanja delovnih razmerij
se, razen prejšnjega odstavka, smiselno uporabljajo tudi za
druge pravne osebe s področja kulture.
46. člen
(sistemizacija delovnih mest)
V aktu o sistemizaciji delovnih mest so v skladu z notranjo organizacijo določene vrste delovnih mest, potrebnih za
izvajanje javne službe in drugih dejavnosti javnega zavoda,
ki so v skladu z namenom, zaradi katerega je javni zavod
ustanovljen.
Kadar to terja posebna narava dela na področju umetniške ali druge kulturne dejavnosti, se v sistemizaciji lahko
določijo delovna mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja mandata
direktorja oziroma ne več kot pet let. Za ponovno sklepanje
delovnega razmerja za določen čas ni omejitve.
V sistemizaciji se določijo delovna mesta s krajšim
delovnim časom od polnega. V sistemizaciji delovnih mest
ni potrebno opredeliti občasnih potreb po delu, za katere
je dovolj, da so predvidene v kadrovskem načrtu javnega
zavoda.
47. člen
(zasedba delovnega mesta)
Sistemizirana delovna mesta se lahko zasedejo samo
v skladu s kadrovskim načrtom.
48. člen
(delovna razmerja za določen čas)
Delavcem, ki sklenejo delovna razmerja po drugem
odstavku 46. člena tega zakona, se lahko v pogodbi o zaposlitvi določi višja osnovna plača kot je s predpisi določena
za delovna mesta, za katera se sklepa delovna razmerja za
nedoločen čas. Višino osnovne plače se določi s kolektivno
pogodbo za kulturne dejavnosti kolikor gre za minimum,
ki pripada zaposlenemu za določen čas zaradi nestalnosti
zaposlitve.
49. člen
(posebni pogoji za uveljavljanje pravice denarnega
nadomestila za čas brezposelnosti)
Delavci, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas
po drugem odstavku 46. člena tega zakona, imajo za čas
brezposelnosti pravico do denarnega nadomestila pod posebnimi pogoji, določenimi s tem zakonom.
Delavci iz prejšnjega odstavka imajo, če je to zanje
ugodneje, za čas brezposelnosti pravico do denarnega nadomestila v trajanju ene tretjine časa zavarovanja v delovnem razmerju za določen čas, vendar ne več kot eno leto.
50. člen
(delovno razmerje direktorja)
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za
čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem javnem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih
mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki
ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.
Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja javnega zavoda, izvaja svet, ki sklepa pogodbe o
zaposlitvi.
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51. člen
(krajši delovni čas od polnega)
Delovno razmerje se lahko sklene s krajšim delovnim
časom od polnega pod pogoji in na način, določen z zakonom,
kolektivno pogodbo in splošnim aktom.
Delavec, ki dela na delovnem mestu, za katero je določen
krajši delovni čas od polnega, lahko sklene delovno razmerje
pri več delodajalcih oziroma je lahko za preostali delovni čas
do polnega v samostojnem poklicnem statusu.
Pri uresničevanju svojih pravic in obveznosti je delavec iz
prejšnjega odstavka izenačen z delavcem s polnim delovnim
časom in jih uveljavlja v skladu s kolektivno pogodbo oziroma
splošnim aktom v obsegu kot ga določa zakon, ki ureja delovna
razmerja.
52. člen
(sobotno leto)
Delavcem, ki opravljajo najzahtevnejše umetniške oziroma strokovne naloge s področja dela javnega zavoda, se lahko
prizna pravico do poglobljenega usposabljanja in izpopolnjevanja, v skupnem trajanju največ do dvanajst mesecev, če je to
v javnem interesu.
V primeru iz prejšnjega odstavka se delodajalec in delavec dogovorita o uresničevanju te pravice in o prerazporeditvi
njegovih delovnih obveznosti.
53. člen
(konkurenčna prepoved)
Delavci javnega zavoda, ki so v delovnem razmerju za
poln delovni čas, ne smejo brez soglasja delodajalca za svoj ali
tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost,
zaradi katere je javni zavod ustanovljen.
Za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka direktorju je
pristojen svet javnega zavoda.
Opravljanje del iz prvega odstavka tega člena brez soglasja delodajalca pomeni disciplinsko kršitev obveznosti iz
delovnega razmerja.
54. člen
(proste zmogljivosti)
V primeru, da javni zavod ne more zagotoviti dela delavcem, jih lahko angažira z njihovim soglasjem za določen čas
oziroma najdalj za eno leto pri drugem delodajalcu na podlagi
spremembe pogodbe o zaposlitvi.
Javni zavod in novi delodajalec medsebojna razmerja in
pravice delavca uredita s pogodbo o sodelovanju.
55. člen
(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi)
Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas delavcu iz poslovnega razloga na način in pod
pogoji kot jih določa zakon.
Za poslovni razlog se šteje tudi sprejem strateškega načrta javnega zavoda in iz njega izpeljan program dela ter
kadrovski načrt, iz katerega izhaja, da delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi posameznega delavca ni več potrebno
zaradi nezmožnosti delodajalca, da zagotovi glede na sprejete
dokumente vsem zaposlenim delavcem delo v polnem oziroma
dosedanjem obsegu.
Če delavcu ni mogoče zagotavljati dela za tak obseg delovnega časa kot je sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi, mogoče
pa mu je zagotoviti delo v krajšem času, delodajalec ponudi
delavcu sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom.
Delavec, ki se mu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ima
pravico do ustrezne odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnega
razloga v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.
Delavec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, nima pravice
do odpravnine iz prejšnjega odstavka.
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1.1.2. Javni kulturni programi
56. člen
(opredelitev pojma)
Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec,
katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali
lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod.
Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti
relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Obseg
dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na
podlagi osnov za izračun iz 27. člena tega zakona.
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Izvajalci javnih kulturnih programov in javni zavodi lahko
izjemoma pridobijo sredstva od istega financerja tudi za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
Za izvajalca kulturnega projekta šteje tudi lastnik oziroma
upravljavec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za
prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.
63. člen
(obvestilo)
V primeru, da javni zavod oziroma izvajalec javnega kulturnega programa pridobi javna sredstva za kulturne projekte
od drugega financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovitelja oziroma financerja javnega kulturnega programa.
64. člen

57. člen

(druge aktivnosti)

(financiranje javnih kulturnih programov)

Določbe o kulturnih projektih se smiselno uporabljajo tudi
za financiranje:
– investicij, investicijskega vzdrževanja ali opreme,
– delovnih štipendij,
– nagrad, štipendij, izobraževanj, udeležbe na strokovnih
srečanjih, strokovnih predavanj, raziskav,
– in drugih aktivnosti na področju kulture, ki so v javnem
interesu in se financirajo iz sredstev proračuna, namenjenih
kulturi.
Določbe o financiranju kulturnih projektov se smiselno
uporabljajo tudi za financiranje več projektov hkrati, ki predstavljajo v enem letu celoto.

Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem
javnega kulturnega programa pogodbo iz 93. člena tega zakona na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po
postopku, določenem v tem zakonu. Pogodba se praviloma
sklepa za več let.
58. člen
(izvajalci javnih kulturnih programov)
Izvajalci javnih kulturnih programov so:
– pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po
pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z
njihovega delovnega področja,
– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem
interesu.

1.3. Razmejitev med državo in lokalnimi skupnostmi
pri zagotavljanju javnih kulturnih dobrin
65. člen

59. člen

(pristojnosti države)

(smiselna uporaba)

Država ustanavlja tiste javne zavode in financira tiste
javne kulturne programe drugih izvajalcev ter podpira kulturne
projekte, ki pokrivajo celotno območje Slovenije ali so zaradi
vodilne vloge na posameznem področju oziroma posebnega
pomena za celovitost slovenskega kulturnega prostora, pomembni za vso Slovenijo.
Poleg javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz
prejšnjega odstavka država financira tudi tiste, ki so posebej
namenjeni:
– slovenskim narodnim skupnostim v Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški ter Slovencem po svetu,
– avtohtonima italijanski in madžarski narodni skupnosti
ter romski skupnosti,
– kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev,
če njihovi kulturni programi oziroma projekti presegajo lokalni
pomen,
– potrebam slepih, gluhonemih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami.
Država financira tudi tiste javne kulturne programe in kulturne projekte, ki so posebej namenjeni zagotavljanju intenzivne prisotnosti slovenske kulture v svetu in bogatitvi slovenske
kulture z dosežki svetovnih kultur.

Določbe, ki se uporabljajo za zagotavljanje javnih kulturnih programov se smiselno uporabljajo tudi za zagotavljanje
programov italijanske in madžarske narodne skupnosti, pri čemer se pogodba iz 93. člena tega zakona sklepa brez javnega
razpisa na podlagi neposrednega poziva.
1.2. Podpora kulturnim projektom
60. člen
(opredelitev pojma)
Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih
kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
61. člen
(financiranje kulturnih projektov)
Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem
kulturnega projekta pogodbo iz 93. člena tega zakona na
podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po postopku,
določenem s tem zakonom.
Javna sredstva za financiranje kulturnih projektov zagotavljajo tako država kot lokalne skupnosti, pri čemer je država pristojna
za financiranje kulturnih projektov državnega pomena, lokalne
skupnosti pa za projekte, ki so pomembni za njihovo območje.
62. člen
(izvajalci kulturnih projektov)
Za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne
osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi
ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko konkurirajo tudi javni
zavodi oziroma izvajalci javnih kulturnih programov za kulturne
projekte, ki jih financirajo drugi javni financerji.

66. člen
(pristojnosti občin)
Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine,
kakor določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne
dediščine, arhivska dejavnost ipd.), podpira ljubiteljske kulturne
dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge
kulturne potrebe prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom
za kulturo.
Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne
kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), če je to mogoče glede na
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objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska
moč, prostorske in kadrovske kapacitete ipd., oziroma če to
izhaja iz kulturne tradicije občine.
67. člen
(občinski javni zavodi širšega pomena)
Občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, ki presega
občinski pomen oziroma zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev
sosednjih občin, in je to v javnem interesu države, se zagotovijo v okviru sistema financiranja občin ustrezna dodatna
sredstva.
Javni interes države iz prejšnjega odstavka ugotovi vlada
na predlog ministra, potem ko ta dobi pobudo občine iz prejšnjega odstavka.
Na podlagi sklepa vlade iz prejšnjega odstavka se minister in pristojni organ občine dogovorita o višini sredstev
države in obsegu obveznosti občine s pogodbo iz 93. člena
tega zakona.
Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi
za občinske javne kulturne programe širšega pomena.
68. člen
(občinska podpora javnim zavodom države)
Občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega ustanovitelj
je država, njegovo delovanje pa je pomembno za občino, kjer
ima tak zavod svoj sedež, ustrezna dodatna sredstva za bogatitev njegovega delovanja oziroma del svoje javne kulturne
infrastrukture na podlagi sklepa pristojnega organa občine,
s katerim ta ugotovi trajni interes občine za delovanje tega
zavoda.
O višini sredstev iz prejšnjega odstavka in o medsebojnih
obveznostih se dogovorita občina in javni zavod s pogodbo iz
93. člena tega zakona.
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72. člen
(državno sofinanciranje lokalne javne kulturne infrastrukture)
Država sofinancira investicije v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, če ta presega pomen, ki ga ima za
lokalno skupnost, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije
in je to v javnem interesu države.
73. člen
(oddaja v upravljanje oziroma najem javnemu zavodu)
Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture
se določijo nepremičnine in oprema, ki se dajo kot del javne kulturne infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu za izvajanje
dejavnosti, za katero je ustanovljen.
Lokalna skupnost ali država lahko odda del javne kulturne
infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu na področju kulture
s pogodbo brez javnega razpisa, če se s tem zagotovi najbolj
racionalna uporaba javne kulturne infrastrukture.
Javni zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost
javne kulturne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena. Pri
oddajanju prostih zmogljivosti imajo prednost kulturni izvajalci
za javne kulturne programe ali kulturne projekte, ki so združljivi
s področjem dela javnega zavoda.
74. člen
(oddajanje v najem drugim kulturnim izvajalcem)

69. člen

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ
lokalne skupnosti da javno kulturno infrastrukturo v upravljanje
oziroma uporabo drugim pravnim osebam in posameznikom, ki
izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte na podlagi javnega razpisa s pogodbo iz 93. člena tega zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko odda javna kulturna infrastruktura v upravljanje oziroma uporabo organizaciji, ki
deluje v javnem interesu (80. člen tega zakona), brez javnega
razpisa.

(zagotavljanje enotnega izvajanja javne službe)

75. člen

Država zagotavlja enotnost izvajanja javne službe na
posameznem področju kulture oziroma območju prek podpiranja posebnih nalog povezovanja, svetovanja, usklajevanja
in drugih.
Minister določi s sklepom javne zavode, ki bodo opravljali
naloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer se o obsegu teh nalog in o višini javnih sredstev države dogovori s posameznim
zavodom s pogodbo iz 93. člena tega zakona.
2. Javna infrastruktura na področju kulture
70. člen
(določitev javne infrastrukture)
Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture (v
nadaljnjem besedilu: javna kulturna infrastruktura).
Sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, sprejme vlada na predlog ministrstva, pristojnega za
kulturo, oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.
Nepremičnina iz prejšnjega odstavka se zaznamuje v
zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura na predlog
ministrstva, pristojnega za kulturo, oziroma pristojnega organa
lokalne skupnosti.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na podlagi sklepov iz drugega odstavka, ki jih predložijo po uradni dolžnosti
organi, pristojni za njihov sprejem.
71. člen
(investicije)
Država načrtuje, gradi in vzdržuje javno kulturno infrastrukturo v lasti države, lokalne skupnosti pa javno kulturno
infrastrukturo v lasti lokalne skupnosti.

(obveznosti upravljavcev oziroma uporabnikov javne kulturne
infrastrukture)
Javno kulturno infrastrukturo se daje v upravljanje ali v
uporabo izvajalcem kulturnih dejavnosti brezplačno pod pogojem, da prevzamejo obveznost rednega tekočega vzdrževanja.
Če upravljavec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture
odda infrastrukturo ali njen del v uporabo drugim kulturnim
izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih
projektov, je od njih upravičen zahtevati samo nadomestilo
v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali, pod
pogojem, da ima upravljavec ali uporabnik iz javnih sredstev
pokrite svoje splošne stroške delovanja.
76. člen
(sprememba namembnosti)
Če uporabi država ali lokalna skupnost del javne kulturne
infrastrukture, ki začasno ali trajno ni več potreben za opravljanje kulturne dejavnosti, za druge namene, se nameni dohodek
za investicije v javno kulturno infrastrukturo.
77. člen
(neodplačni prenos)
Država oziroma lokalna skupnost lahko neodplačno prenese javno kulturno infrastrukturo na drugo pravno osebo javnega prava ali na ustanovo, če je to v javnem interesu.
Javni interes iz prejšnjega odstavka ugotovi ministrstvo,
pristojno za kulturo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na
podlagi nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo.
Namembnosti premoženja iz prvega odstavka tega člena
ni mogoče spremeniti in je izvzeto iz nadaljnjega pravnega
prometa. V primeru, da premoženja ni mogoče več uporabljati
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v skladu z njegovim namenom, se vrne v javno kulturno infrastrukturo tistega, ki je premoženje neodplačno prenesel.
78. člen
(smiselna uporaba)
Določbe o neodplačnem prenosu, upravljanju ali uporabi
oziroma oddaji v najem javne kulturne infrastrukture, se smiselno uporabljajo tudi za drugo stvarno premoženje države
oziroma lokalnih skupnosti, ki se uporablja za kulturne namene,
čeprav ni razglašeno za javno kulturno infrastrukturo.
2.1. Stroški prostora
79. člen
(stroški prostora)
Izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na
posameznem področju in katerega delovanje je v javnem
interesu, pa mu niso bila zagotovljena sredstva v okviru drugih oblik javnega financiranja, niti ni dobil v upravljanje ali v
uporabo javne kulturne infrastrukture, lahko država oziroma
lokalna samoupravna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih
pogojev delovanja.
Javna sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo za
določeno obdobje do treh let z možnostjo neomejenega ponavljanja na podlagi javnega razpisa.
3. Status društev in drugih organizacij
v javnem interesu na področju kulture
80. člen
(podelitev statusa)
Kulturna društva so združenja, v katera se posamezniki
združujejo z namenom, da:
– izvajajo kulturne dejavnosti,
– združujejo poklice na posameznih področjih kulture,
– se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih
področjih kulture,
– izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
– prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin in k razvoju
kulturnih dejavnosti.
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture, se podeli društvu, ki izpolnjuje poleg splošnih z zakonom, ki ureja društva, določenih pogojev, tudi poseben pogoj,
da je:
– ali osrednjega pomena,
– ali izvaja kulturne dejavnosti, ki so po kvaliteti ali po
pomenu primerljive s kulturno dejavnostjo javnih zavodov,
– ali izvaja kulturne dejavnosti, ki pomenijo dopolnjevanje
mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu delovanja
(prostovoljci).
Za področja delovanja, ki so v javnem interesu na področju kulture, štejejo področja iz 4. člena tega zakona upoštevaje
nacionalni program za kulturo.
Izpolnjevanje posebnega pogoja iz drugega odstavka
tega člena ugotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo, v sodelovanju s strokovno komisijo iz 20. člena tega zakona s področja
dela društva.
Podrobnejša merila ter način izkazovanja, izpolnjevanja
osebnih pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu, predpiše minister.
81. člen
Status delovanja v javnem interesu na področju kulture
lahko pridobijo tudi druge pravne osebe zasebnega prava
(zavodi, ustanove, zadruge), pri čemer se smiselno uporabljajo
določbe o statusu društva v javnem interesu, določene s tem
zakonom in zakonom, ki ureja društva.
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4. Socialne pravice
4.1. Registracija samozaposlenih v kulturi
82. člen
(vpis v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo)
Samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti se
registrira po splošnih predpisih.
Če posameznik izpolnjuje posebne pogoje iz tega člena,
se lahko namesto po splošnih predpisih registrira pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, tako da se vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi.
Pogoji za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka so:
– da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na
področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec pokojnine,
– da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te
dejavnosti.
Samozaposlen v kulturi sklepa v okviru svoje registrirane
dejavnosti pogodbe civilnega prava. Kadar posameznik opravlja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve
alinee prejšnjega odstavka, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih.
Kadar so določeni za opravljanje posamezne kulturne
dejavnosti posebni pogoji, lahko prične posameznik iz tega
člena z delom, ko je izdana pravnomočna odločba o njihovem
izpolnjevanju.
83. člen
(pravica do plačila prispevka za socialno zavarovanje
samozaposlenih v kulturi)
Samozaposleni v kulturi lahko zaprosijo za pridobitev
pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje
od najnižje pokojninske osnove za socialno in zdravstveno
zavarovanje iz državnega proračuna v primerih, ko njihovo delo
pomeni izjemen kulturni prispevek v zadnjih treh letih ali ko gre
za poklice, ki jih je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi
posebej podpirati.
Pravica iz prejšnjega člena se podeljuje za tri leta z možnostjo ponovnih podeljevanj.
Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid,
se vpiše pod naslednjimi pogoji:
– da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na področju kulture,
– da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če
je ta predpisan s posebno zakonodajo, nista minili več kot dve
leti.
84. člen
(financiranje socialnih pravic)
Javna sredstva za financiranje prispevkov za socialno in
zdravstveno zavarovanje po tem zakonu zagotovi ministrstvo,
pristojno za kulturo, iz državnega proračuna v delu, ki je namenjen kulturi.
O zagotavljanju sredstev iz prejšnjega odstavka v posameznih primerih odloča minister z odločbo.
85. člen
(dohodkovni cenzus)
Ne glede na določbe 83. člena tega zakona lahko upravičenec pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna
uveljavlja samo pod pogojem, če mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo (v nadaljnjem
besedilu: dohodkovni cenzus). Dohodkovni cenzus se ugotavlja na podlagi odločbe o odmeri dohodnine na letni ravni
in drugih davčnih odločb ter podatkov iz obračuna davčnega
odtegljaja.
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Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja vsako leto. Dokler dohodkovni cenzus ni ugotovljen, se
prispevki plačujejo kot akontacija, pri čemer država zahteva
povračilo plačanih prispevkov, če se izkaže, da upravičenec
presega dohodkovni cenzus.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, pridobi podatke iz prvega odstavka tega člena, ki jih potrebuje za odločanje o
pravici do plačila prispevkov iz državnega proračuna, od
pristojnega davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja
davčni postopek.
86. člen
(uredba)

na,

Vlada z uredbo:
– določi specializirane poklice iz 82. člena tega zako-

– določi podrobnejše kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja izjemnega kulturnega prispevka iz prvega odstavka in obetavnih študijskih dosežkov iz prve alinee tretjega
odstavka 83. člena tega zakona,
– določi deficitarne poklice iz prvega odstavka 83. člena
tega zakona,
– določi višino dohodkovnega cenzusa iz prejšnjega
člena.
Vlada določi z uredbo iz prejšnjega odstavka tudi postopke:
– vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi,
– priznanja pravice do plačila prispevka za socialno zavarovanje iz državnih sredstev,
– ugotavljanja preseganja dohodkovnega cenzusa.
87. člen
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4.2. Republiška priznavalnina in podelitev častnega naziva
90. člen
(republiška priznavalnina)
Upokojenemu ustvarjalcu na področju kulture, ki je
posebej pomembno prispeval k slovenski kulturi, njegova
pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku, lahko minister
dodeli republiško priznavalnino po posvetovanju s strokovno
komisijo iz 20. člena tega zakona s področja kandidatovega
dela.
Pri določanju višine republiške priznavalnine se upošteva tudi socialne okoliščine.
Republiška priznavalnina se lahko prizna tudi kot dodatek k družinski pokojnini.
Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev republiške priznavalnine predpiše vlada.
Javna sredstva za republiško priznavalnino po tem zakonu zagotovi ministrstvo, pristojno za kulturo, iz državnega
proračuna, ki je namenjen kulturi.
91. člen
(razvid)
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi razvid prejemnikov
republiške priznavalnine, v katerega se vpisujejo naslednji
podatki: zaporedna številka vpisa, datum in številka odločbe, na podlagi katere je bila priznana pravica do republiške
priznavalnine, ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče,
področje kulturne dejavnosti, datum in številka odločbe o
prenehanju pravice.
Razvida iz prejšnjega odstavka in prvega odstavka
89. člena tega zakona sta javni knjigi.

(odločitev o zahtevi)

92. člen

O zahtevi za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in
priznanju pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnih sredstev odloči minister po posvetovanju
s strokovno komisijo iz 20. člena tega zakona s področja
delovanja kandidata in Kulturniško zbornico.

(častni naziv kulturni ambasador Republike Slovenije)
Minister, pristojen za kulturo, podeli državljanu Republike Slovenije, ki s svojim delom v tujini pomembno prispeva k
uveljavljanju slovenske kulture v svetu, z njegovim soglasjem
častni naziv kulturnega ambasadorja Republike Slovenije.

88. člen
(izbris)
Samozaposleni v kulturi se izbriše iz razvida samozaposlenih v kulturi na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti,
če ministrstvo, pristojno za kulturo ugotovi, da ne izpolnjuje
več pogojev.
89. člen
(podatki iz razvida)
V razvid samozaposlenih v kulturi se vpisujejo naslednji
podatki: datum in zaporedna številka vpisa, datum in številka
odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis, ime in priimek,
rojstni podatki, enotna matična številka občana (EMŠO),
davčna številka, državljanstvo, prebivališče, področje kulturne
dejavnosti, sedež opravljanja dejavnosti, datum in številka odločbe o pravici do plačila prispevkov iz 83. člena tega zakona,
datum in številka odločbe o prenehanju te pravice ter datum
in številka odločbe o izbrisu iz razvida.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne podatke iz
prvega odstavka tega člena obdeluje samo za vodenje razvida samozaposlenih v kulturi in izvajanje drugih nalog v zvezi
s pravico do plačila prispevkov ter za statistične namene.
Ne glede na drugi odstavek 91. člena tega zakona osebni podatki iz razvida, ki se nanašajo na rojstne podatke, enotno matično številko občana (EMŠO), podatke o državljanstvu
in prebivališču, niso javni.
Upravičenec do prispevkov je dolžan sporočiti spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka in druge podatke,
ki vplivajo na njegov vpis v razvid, v roku 15 dni po njihovem
nastanku.

IV. POGODBE O FINANCIRANJU V JAVNEM INTERESU
ZA KULTURO
93. člen
(opredelitev pogodb)
Pogodba o financiranju v javnem interesu za kulturo
(v nadaljnjem besedilu: pogodba) je pogodba, ki jo sklene
država s pravno osebo oziroma posameznikom (v nadaljnjem besedilu: prejemnik sredstev), ki je izvajalec javnega
kulturnega programa oziroma kulturnega projekta.
Določbe tega zakona o pogodbah se primerno uporabljajo za:
– pogodbe z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo (59. člen),
– pogodbe o financiranju javnih kulturnih dobrin širšega
pomena (67. člen),
– pogodbe o občinskem sofinanciranju javnih zavodov
države (68. člen),
– pogodbe o financiranju nalog, namenjenih enotnemu
izvajanju javne službe (69. člen),
– pogodbe, s katerimi se oddaja v upravljanje ali v uporabo javna kulturna infrastruktura (74. člen).
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se za pogodbe uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.
Prejemnik sredstev ne sme prenesti pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez pisnega soglasja
države.
Določbe tega zakona o pogodbah smiselno uporabljajo
tudi lokalne skupnosti ter javne agencije in javni skladi.
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94. člen
(sklenitev pogodbe)
Podlaga za sklepanje pogodbe je dokončna odločba iz
113. in 120. člena tega zakona.
Ne glede na prejšnji odstavek so podlaga za sklepanje
pogodbe v primerih, ko se le-te sklepajo brez javnega razpisa
akti pristojnih organov iz 59., 67., 68., 69. in drugega odstavka
102. člena tega zakona.
Državo zastopa v pogodbi minister.
Pogodba se sklene v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena
v pisni obliki, je nična.
Vložitev tožbe v upravnem sporu je dovoljena zaradi
bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje
pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Odpravljena ali za nično izrečena odločba ne vpliva na
že sklenjene pogodbe.
95. člen
(trajanje pogodbe)
Pogodba se sklene za določen čas in je lahko tudi večletna. Z njo lahko ministrstvo, pristojno za kulturo, prevzema tudi
obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta
namen za prvo leto trajanja pogodbe zagotovljena sredstva v
proračunu tekočega leta.
Trajanje pogodbe se lahko podaljša s sklenitvijo aneksa k
njej, vendar največ do konca leta, v katerem se je iztekel redni
pogodbeni rok.
96. člen
(javni interes)
V pogodbi mora biti konkretno in jasno določeno, kateri
namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes, kot je splošno
opredeljen v predpisu oziroma nacionalnem programu za kulturo.
97. člen
(sprememba večletnih pogodb)
Če je bil znesek javnih sredstev v pogodbi določen glede
na predvidevanje, da sredstva proračuna, namenjena za kulturo, v času veljavnosti pogodbe ne bodo manjša kot so bila v
letu podpisa pogodbe, pa so se kasneje zmanjšala v takšnem
obsegu, da kulturnega programa oziroma projekta ni več mogoče izpolniti v dogovorjenem obsegu, se večletna pogodba iz
tega razloga v javnem interesu spremeni.
98. člen
(razveza pogodbe v javnem interesu)
Če se v letih po podpisu pogodbe zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo do takšne
mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega
programa oziroma projekta ni več mogoča, se pogodba na
predlog ministrstva razveže.
Prejemnik sredstev mora izvesti tolikšen del programa ali
projekta, ki ustreza do razveze prejetim sredstvom v skladu s
pogodbo, razen če taka izpolnitev ni smiselna. V tem primeru
mora vrniti sredstva, ki jih je prejel in niso bila porabljena za
izvršitev dejavnosti oziroma izvedbo programa ali projekta, ki
je bil predmet pogodbe.
99. člen
(vsebina pogodbe)
S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi
z zagotavljanjem državnih sredstev za financiranje predmeta
pogodbe, zlasti pa:
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe
zaradi uresničitve namena pogodbe,
– kriteriji, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
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– roki, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, roki in način zagotavljanja sredstev države,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.
V. POSTOPKI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA RAZPISA
1. Skupne določbe
100. člen
(smiselna uporaba splošnega upravnega postopka)
Kolikor niso vprašanja postopkov javnega razpisa in
javnega poziva v tem zakonu drugače urejena, se zanju smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
Odločbe o financiranju javnih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov ni dopustno izdati, dokler ni sprejet
proračun za leto, v katerem se odločba izdaja.
Postopki za financiranje javnega razpisa in javnega
poziva se uporabljajo tudi za lokalne skupnosti, s tem, da
pristojnosti ministra izvršuje župan oziroma drug organ, ki
je po zakonu pooblaščen zastopati in predstavljati lokalno
skupnost.
101. člen
(smiselna uporaba tega zakona)
Postopke za financiranje javnega razpisa in javnega
poziva uporabljajo tudi lokalne skupnosti ter javni skladi in
javne agencije, ki razdeljujejo javna sredstva države oziroma
lokalnih skupnosti, smiselno pa jih uporabljajo tudi italijanska
in madžarska narodna skupnost, če njim namenjena javna
sredstva razdeljujejo svojim kulturnim izvajalcem samostojno.
102. člen
(vrsti postopka)
Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev
se izvede kot:
– javni poziv,
– javni razpis.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma minister izda sklep o financiranju določenega javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz interventnih
sredstev ministrstva in če je neogibno nujno zaradi kratkega
časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.
Višina interventnih sredstev iz prejšnjega odstavka se
določi z letnim proračunom.
103. člen
(uporaba postopkov)
Postopek javnega poziva se uporabi takrat, ko je mogoče jasno vnaprej določiti umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati
javni kulturni program ali kulturni projekt za financiranje iz
javnih sredstev, financirajo pa se programi oziroma projekti,
ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, in sicer po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev.
Postopek javnega razpisa se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlogov kulturnih programov ali projektov, financirajo
pa se tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
104. člen
(uvedba postopka)
Postopek se uvede z objavo javnega poziva ali javnega
razpisa.
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Javni poziv oziroma javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za kulturo, za posamezno vrsto kulturnih programov ali
kulturnih projektov.
Minister sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov, s katerim določi vrsto postopka,
datum objave in besedilo razpisa.
105. člen
(strokovne komisije)
Za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov kulturnih programov in kulturnih projektov so pristojne komisije iz
20. člena tega zakona.
106. člen
(predpis ministra)
Minister predpiše:
– način dela ministrstva, pristojnega za kulturo, v zvezi
s postopkom izbire kulturnih programov in projektov, ki se
financirajo;
– postopek sklepanja pogodb;
– način izvajanja nadzora nad pogodbami.
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110. člen
(prispetje vlog)
Uradna oseba, ki sprejema vloge na javni poziv, na vsaki
vlogi jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma datum
in uro oddaje na pošti.
111. člen
(delo uradne osebe ministrstva)
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka
predstavlja ločeno upravno stvar, razen če niso izpolnjeni zakonski pogoji za združitev postopka.
Uradna oseba ministrstva odpira vloge, ki so prispele na
posamezen javni poziv po vrstnem redu prispetja.
Za vsako vlogo uradna oseba ministrstva ugotovi, ali je
pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje
v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba).
Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni
vložila upravičena oseba zavrže minister s sklepom.
Za ostale vloge pripravi uradna oseba ministrstva poročilo,
ki kratko povzame vlogo in opiše vsebino kulturnega programa
oziroma kulturnega projekta, ki je njen predmet.

1.1. Postopek javnega poziva

112. člen

107. člen

(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

(besedilo javnega poziva)
Besedilo objave javnega poziva mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje predlogov, v katerem bodo financirani predlogi, ki izpolnjujejo kriterije
in zahteve;
– vrsto programov ali projektov, ki so predmet javnega
poziva;
– določne umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati kulturni program
ali projekt za financiranje;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega poziva;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva;
– rok, v katerem morajo biti poslane vloge z jasno navedbo, da se bodo v okviru tega roka vloge obravnavale po času
prispetja;
– način pošiljanja in vsebina vlog;
– navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim
pozivom;
– informacijo o morebitni podrobnejši dokumentaciji, ki je
vlagateljem na razpolago.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto
predmeta javnega poziva.
Vsebino podrobnejše dokumentacije posebej določa besedilo javnega poziva.
108. člen
(rok javnega poziva)
V besedilu objave javnega poziva se določi skrajni rok, v
katerem morajo prispeti vloge, ki sme trajati najmanj en mesec
in največ eno leto.
109. člen
(vloge)
Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji.
Če stranka za isti program ali projekt na javni poziv pošlje
več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen
če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe
prve vloge.

Strokovna komisija ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega prispetja.
Strokovna komisija oceni ali izpolnjuje predlagani kulturni
program oziroma kulturni projekt umetniške, kulturno-politične,
strokovne in druge kriterije ter zahteve, določene v objavi javnega poziva in predlaga ministru:
– da vlogo zavrne, ker ne izpolnjuje navedenih kriterijev
in zahtev;
– da se kulturni program oziroma kulturni projekt financira
v določenem deležu.
113. člen
(odločba)
Na podlagi poročila strokovne komisije minister z odločbo
zavrne vlogo, ki ne izpolnjuje umetniških, kulturnopolitičnih,
strokovnih in drugih kriterijev ter zahtev, ali z odločbo določi,
da se posamezen kulturni program ali projekt sprejme v financiranje ter določi delež javnih sredstev, pri čemer se obseg
obveznosti in način njihove izpolnitve podrobneje določita s
pogodbo iz 93. člena tega zakona.
Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju
javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta.
1.2. Postopek javnega razpisa
114. člen
(besedilo javnega razpisa)
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih
programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v okviru
sredstev, ki so na razpolagi za posamezen javni razpis, tisti
programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,
– področje oziroma področja kulturnih programov ali projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali
projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– razpisni rok,
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– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v
njegovi sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z
javnim razpisom,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je
vlagateljem na razpolago.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se
lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na
vrsto predmeta javnega razpisa.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo javnega razpisa.
115. člen
(razpisni roki)
Razpis mora trajati najmanj en mesec.
116. člen
(vloge)
Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do
preteka razpisnega roka.
Stranka do poteka roka iz prejšnjega odstavka nima
pravice vpogleda v vloge drugih strank na istem razpisu.
Vloga, ki jo je stranka poslala po preteku razpisnega
roka, je prepozna.
Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko
stranka sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen
v razpisu in razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje
programa oziroma projekta, kakršen je razpisan.
117. člen
(odpiranje vlog)
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog
hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
Minister imenuje izmed uradnikov zaposlenih v ministrstvu, pristojnem za kulturo, eno ali več komisij za odpiranje
vlog v postopku izbire kulturnih programov ali projektov.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali
je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem
razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna
glede na besedilo javnega razpisa.
Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže minister s sklepom.
118. člen
(delo komisije za odpiranje vlog)
Za ostale vloge (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge), komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki
vsebuje šifro vloge, prijavitelja in naslov kulturnega programa oziroma kulturnega projekta.
Stranke ne morejo prisostvovati pripravi in sprejemanju poročila iz prvega odstavka tega člena na komisiji za
odpiranje vlog.
119. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge na
isti javni razpis skupaj s poročili strokovni komisiji s področja,
kamor vloga sodi.
Strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe oziroma kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah,
glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega
programa oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni
v objavi razpisa.
O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi strokovna
komisija poročilo, v katerem morajo biti natančno navedeni
razlogi za razvrstitev kulturnih programov oziroma kulturnih
projektov in predlog, kateri kulturni programi oziroma kul-
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turni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se
financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino
sredstev in razvrstitev ne financirajo.
Stranke ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju vlog ter sprejemanju poročila na strokovni komisiji.
120. člen
(odločba)
Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda o
vseh ustreznih vlogah z istega področja na posamezen javni
razpis eno odločbo, s katero odloči, katere kulturne programe oziroma kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v
kakšnem deležu in kateri ne.
Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju javnega kulturnega programa oziroma kulturnega
projekta.
VI. INŠPEKCIJSKI NADZOR
121. člen
(inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov izvaja
inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo.
122. člen
(inšpekcijski nadzor nad oddajanjem javne kulturne
infrastrukture)
Inšpekcijski nadzor iz prejšnjega člena obsega tudi
nadzor nad oddajanjem javne kulturne infrastrukture v upravljanje oziroma v uporabo v skladu z določbami tega zakona.
VII. NADZOR NAD ZAGOTAVLJANJEM JAVNIH
KULTURNIH DOBRIN – STROKOVNI NADZOR
123. člen
(vsebina nadzora)
Ministrstvo, pristojno za kulturo in pristojni organi lokalnih skupnosti izvajajo nadzor nad izvrševanjem
– obveznosti javnih zavodov, ki so jih ustanovili in ki
izhajajo iz njihovih aktov o ustanovitvi, strateških načrtov,
programov dela in drugih, s katerimi so le-te določene,
– pogodbenih obveznosti izvajalcev javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki so dobili javna sredstva.
V okviru tega nadzora pooblaščene osebe organov
iz prejšnjega odstavka spremljajo in ocenjujejo delovanje
javnih zavodov in drugih prejemnikov javnih sredstev in
smejo pri tem,
– zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb
iz prejšnjega odstavka,
– pregledovati dokumentacijo javnih zavodov oziroma
prejemnikov sredstev,
– ugotavljati skladnost izvedenega programa z akti javnega zavoda oziroma s pogodbo drugih prejemnikov javnih
sredstev,
– ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje
namena in ciljev iz aktov javnega zavoda oziroma pogodbe
drugih prejemnikov javnih sredstev.
124. člen
(poročanje o nadzoru)
Če pooblaščena oseba ugotovi, da javni zavod ali drug
prejemnik sredstev ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti,
poroča o tem ministru oziroma pristojnemu organu lokalne
skupnosti in predlaga ukrepe za izboljšanje stanja.
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(pooblaščene osebe za nadzor)
Pooblaščene osebe organov iz drugega odstavka
123. člena tega zakona imenuje njihov predstojnik z odločbo,
pri čemer ne morejo biti imenovani tisti, ki so sodelovali pri
razdeljevanju sredstev javnim zavodom oziroma drugim prejemnikov, ki jih nadzorujejo. Med pooblaščene osebe sodijo po
svojem položaju tudi notranji revizorji.
VIII. KAZENSKI DOLOČBI
126. člen
(prekrški)
Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če ne najavlja, oglašuje in pojasnjuje kulturne
prireditve v slovenščini ali ne najavlja, oglašuje in pojasnjuje
kulturne prireditve na narodnostno mešanih območjih tudi v
italijanščini oziroma madžarščini ali ne predvaja filmov v slovenščini ali s slovenskimi podnapisi (6. člen).
Z globo od 40 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo od 40 do 650 eurov se kaznuje odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
127. člen
(prekrški)
Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni
lokalni skupnosti, če odda javno kulturno infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo brez javnega razpisa (prvi odstavek
74. člena).
Z globo od 8.500 do 40.000 eurov se kaznuje pravna
oseba, če brez pisnega soglasja države prenese pravice in
obveznosti na tretjo osebo v nasprotju s četrtim odstavkom
93. člena tega zakona.
Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 40 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
128. člen – upoštevan ZFO-1
(prenehal veljati)
129. člen – upoštevan ZFO-1
(prenehal veljati)
130. člen – upoštevan ZFO-1
(prenehal veljati)
131. člen – upoštevan ZFO-1
(prenehal veljati)
132. člen
(javna kulturna infrastruktura)
Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti mora v
roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona s sklepom
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ugotoviti, katere nepremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona v javni lasti, se pretežno uporabljajo za
kulturne namene in so zato javna kulturna infrastruktura.
V primeru, da je bil že pred dnevom uveljavitve tega zakona sprejet sklep iz prejšnjega odstavka tega člena, ni potrebno
ponovno odločanje o tem, katere nepremičnine in oprema so
del javne kulturne infrastrukture.
Če vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti ne
ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko vsaka fizična ali
pravna oseba, ki upravlja ali ima v uporabi javno lastnino, ki se
pretežno uporablja v kulturne namene, predlaga, da to določi
sodišče v nepravdnem postopku.
133. člen
(rok za izvršilne predpise)
Izvršilni predpisi iz tega zakona morajo biti sprejeti v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
134. člen
(uskladitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti)
Vlada mora začeti pogajanja o kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Sloveniji v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona.
Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali
splošne akte delodajalca delavec ohrani vse tiste pravice, ki so
ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi, kolikor se pogodba
ne spremeni.
135. člen
(uskladitev delovanja z zakonom)
Ustanovitelji morajo uskladiti ustanovitvene akte z zakonom najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
zakona, javni zavodi pa morajo sprejeti strateške načrte, sistemizacijo delovnih mest in kadrovski načrt najkasneje v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona. Akt o ustanovitvi javnega
zavoda nadomesti tudi statut javnega zavoda.
Vsi drugi organi in organizacije morajo uskladiti svoje
delovanje s tem zakonom najkasneje v enem letu od njegove
uveljavitve.
136. člen
(mandat sedanjih direktorjev)
Obveznosti v zvezi z usklajevanjem ustanovitvenih aktov
in drugih splošnih aktov javnih zavodov iz prejšnjega člena, ne
vplivajo na reden iztek mandata direktorjem javnih zavodov, ki
so na tej funkciji ob uveljavitvi tega zakona.
137. člen
(statusno preoblikovanje javnih zavodov)
Zavodi, ki opravljajo dejavnost glede katere njihov ustanovitelj oceni, da se lahko bolje izvaja v obliki pravne osebe
zasebnega prava, se ustrezno statusno preoblikujejo pod pogojem, da so zagotovljeni kadrovski, prostorski in drugi pogoji
za njihovo delovanje.
Ustanovitelj pravne osebe zasebnega prava iz prejšnjega
odstavka je lahko država, lokalna skupnost in druge pravne in
fizične osebe v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda.
Pravna oseba zasebnega prava iz prvega odstavka ima
pravico uporabljati javno kulturno infrastrukturo, ki jo je do tedaj
upravljal javni zavod, dokler je njen kulturni program financiran
kot javni kulturni program.
138. člen
(rok za sprejem nacionalnega programa za kulturo)
Nacionalni program za kulturo se sprejme najkasneje
v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. Do sprejema
nacionalnega programa za kulturo sprejemajo pristojni organi
posamične odločitve iz tega zakona brez njega.
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139. člen
(tekoči javni razpisi)
Postopki javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
140. člen
(razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture)
Z dnem uveljavitve tega zakona postane razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture razvid samozaposlenih v
kulturi, vpis samostojnih ustvarjalcev na področju kulture v ta
razvid pa časovno neomejen.
141. člen
(društva v javnem interesu)
Društva, ki so dobila status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture po dosedanjih predpisih, ostanejo
društva v javnem interesu do poteka obdobja, za katerega so
dobila ta status. Po poteku tega roka morajo, če želijo imeti
status po tem zakonu, ponovno vložiti vlogo.
142. člen
(razveljavitvene določbe)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94), razen 55., 56. in 57. člena, ki veljajo do uveljavitve novega zakona, ki ureja društva.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 34. člen
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01).
Podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi zakona iz prvega odstavka tega člena, se uporabljajo do uveljavitve podzakonskih predpisov k temu zakonu.
143. člen

Št.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-A (Uradni
list RS, št. 53/07) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
Prehodna in končna določba
16. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi Uredbo o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04 in 76/06) iz 86. člena
zakona s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.

4067.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju
poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni
šoli

Na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o posodabljanju
vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 13/03) minister za šolstvo in šport izdaja

10823

1. člen
V Pravilniku o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 53/06) se 12. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Pri izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika se pri
preverjanju, ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev
uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli, razen
določb, ki jih ta pravilnik drugače ureja.
Znanje učencev se pri predmetih, ki se izvajajo vse
šolsko leto, oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, znanje
učencev pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno zgolj v enem
ocenjevalnem obdobju in imajo letno 70 ali več ur pouka po
predmetniku se oceni najmanj štirikrat, znanje učencev pri
predmetih, ki se izvajajo strnjeno in imajo letno 52,5 oziroma 48 ur pouka po predmetniku se oceni najmanj trikrat
in znanje učencev, ki imajo letno 35 oziroma 32 ur pouka
po predmetniku se oceni najmanj dvakrat v šolskem letu.
Ocene morajo biti pridobljene enakomerno v obdobju, ko se
predmet izvaja. V posameznem obdobju mora biti učenec
ocenjen tako, da večina ocen ni pridobljena na podlagi pisnih
izdelkov.
V oddelku, v katerem se izvaja poskus fleksibilnega predmetnika, učitelj ob koncu izvajanja predmeta oblikuje zaključno
oceno. Zaključna ocena se vpiše v redovalnico in v obvestilo o
učnem uspehu ob koncu ocenjevalnega obdobja med šolskim
letom.«.
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
tedenska obveznost učencev
Osnovne šole, ki izvajajo poskus fleksibilnega predmetnika, lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju šolskega leta
presežejo zakonsko predpisano največjo dovoljeno tedensko
obveznost učencev za največ 2 uri, vendar ne smejo preseči letnega števila ur, določenega za posamezni predmet v šolskem
koledarju za osnovne šole.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-53/2007
Ljubljana, dne 26. julija 2007
EVA 2007-3311-0054

17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

MINISTRSTVA
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PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o izvajanju poskusa
fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4068.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za julij 2007

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
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POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za julij 2007
Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2007 v primerjavi
s prejšnjim mesecem nespremenjene.
Št. 9621-47/2007/7
Ljubljana, dne 20. avgusta 2007
po pooblastilu
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada Republike Slovenije

4069.

Poročilo o gibanju plač za junij 2007

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)
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2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2007
je bil 0,041.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca julija 2007 je bil 0,006.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu julija 2007 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,052.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julij
2007 v primerjavi z junijem 2007 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do julija 2007 je bil 0,029.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do julija 2007 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2007 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,038.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do julija 2007 v primerjavi s povprečjem leta
2006 je bil 0,023.
Št. 9621-51/2007/7
Ljubljana, dne 20. avgusta 2007

POROČILO
o gibanju plač za junij 2007
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2007 je znašala 1.254,36 EUR in je bila za 0,7
odstotka nižja kot za maj 2007.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2007 je znašala 817,15 EUR in je bila za 0,6
odstotka nižja kot za maj 2007.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–junij
2007 je znašala 1.245,18 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–junij
2007 je znašala 811,93 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april 2007–
junij 2007 je znašala 1.251,81 EUR.
Št. 9611-14/2007/8
Ljubljana, dne 20. avgusta 2007
po pooblastilu
Genovela Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada Republike Slovenije

4070.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
2007

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, julij 2007
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu julija 2007 v primerjavi z junijem
2007 je bil 0,001.

po pooblastilu
Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice
Statističnega urada Republike Slovenije

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4071.

Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije

V skladu z 42.a členom Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05,
14/06, 68/06, 57/07) Sindikati v zdravstvu Slovenije

pristopajo
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98,
76/98, 102/00 in 62/01).
Ljubljana, dne 30. julija 2007
Sindikati v zdravstvu Slovenije
predsednik
prim. Matija Cevc, dr. med., l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
17. 7. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-2 o tem, da je naknadni pristop sindikata Sindikati v zdravstvu Slovenije (SZS –
Pergam) k že sklenjeni Kolektivni pogodbi dejavnosti zdravstva
in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 21.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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OBČINE
BOVEC
4072.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe,
projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki
pospešujejo turistični razvoj in promocijo
Občine Bovec

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in Statuta Lokalne turistične organizacije je Svet zavoda Lokalne turistične organizacije
Bovec na 21. redni seji dne 7. 6. 2007, ob soglasju Občinskega
sveta Občine Bovec na 6. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za programe, projekte,
prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo
turistični razvoj in promocijo Občine Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi namen, upravičenci, postopki,
pogoji in merila za vrednotenje in dodelitev sredstev, namenjenih za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki
pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec.
2. člen
Sredstva za programe, projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec
se zagotavljajo iz proračuna Občine Bovec, njihovo višino pa
določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se lahko zagotavljajo tudi iz drugih virov.
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo za naslednji
namen:
– organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji programov,
projektov, prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo turistični
razvoj in promocijo Občine Bovec.
4. člen
Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji in soorganizatorji programov, projektov, prireditev in drugih aktivnosti
iz 3. člena tega pravilnika, in sicer:
– pravne osebe s sedežem v Občini Bovec in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Bovec,
– pravne osebe iz prejšnje alineje tega člena s sedežem
izven Občine Bovec in fizične osebe s stalnim prebivališčem
izven Občine Bovec, če prireditev, projekt, program oziroma
drugo aktivnost iz 3. člena tega pravilnika, organizirajo na
območju Občine Bovec.
5. člen
Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezno prireditev oziroma akcijo niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev iz teh virov
so za posamezno prireditev oziroma akcijo že pridobili.
6. člen
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev po
objavi javnega razpisa, ki ga Lokalna turistična organizacija
objavi na krajevno običajen način.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet oziroma namen za katerega se dodeljujejo
sredstva,
– pogoje razpisa,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno
dokumentacijo,
– rok in način prijave,
– dodatne informacije v zvezi z razpisom,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bo komisija sprejela sklep o dodelitvi
sredstev; rok ne sme biti daljši od 15 dni od dneva poteka
roka za vložitev vlog, vsem upravičencem pa morajo biti sklepi
komisije posredovani v 8 dneh po sprejemu.
7. člen
Vloge za pridobitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava petčlanska komisija, ki jo imenuje Svet Lokalne
turistične organizacije. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje
člani. Komisija pripravi razpisno dokumentacijo in javni razpis,
obravnava in vrednoti prispele vloge ter izda sklepe o dodelitvi
sredstev, pri čemer se ravna po pogojih in kriterijih, ki jih določa
pravilnik.
8. člen
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa županu Občine
Bovec. Odločitev župana je dokončna.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
9. člen
Predmet dodeljevanja sredstev po tem pravilniku je organizacija in sodelovanje pri organizaciji programov, projektov,
prireditev in drugih aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec
na lokalni in širši ravni (turistične, športno-rekreativne, kulturne
in druge prireditve, programi, projekti ali aktivnosti, razstave,
sejmi, kolonije, karnevali, proslave, gostovanja skupin iz tujine
in gostovanja naših skupin v tujini ipd.),
– aktivnosti na področju urejanja in varovanja okolja,
ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih
običajev in domače obrti (čistilne akcije, akcije urejanja in vzdrževanja turistične infrastrukture, predstavitve ljudskih običajev
in izdelkov domače obrti ipd.),
– druge akcije, ki prispevajo k turističnemu razvoju, promociji in večji prepoznavnosti Občine Bovec (izdaja knjižnih
publikacij, promocijski dogodki, predstavitve turističnih krajev
in območij, izvedba natečajev, organiziranje predavanj in delavnic z namenom usposabljanja in motiviranja na področju
turizma, aktivnosti za spodbujanje turističnega podmladka
ipd.).
10. člen
Do sofinanciranja so upravičene prireditve, programi,
projekti oziroma druge aktivnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pomembne za turistični razvoj in promocijo Občine
Bovec,
– so pretežno nekomercialnega značaja,
– so namenjene širšemu krogu obiskovalcev oziroma
uporabnikov,
– neposredno ali posredno prispevajo k povečevanju turističnega obiska na območju Občine Bovec.
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11. člen
Do sofinanciranja so prednostno upravičene prireditve,
programi, projekti oziroma druge aktivnosti, ki bodo zadoščale
večjemu številu naslednjih kriterijev:
Število
točk max.
do
je tradicionalna ali se izvaja več let zaporedoma in
pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe na
območju Občine Bovec

20

je lahko tudi športnega ali podobnega značaja, ki
ima velik vpliv za promocijo zaokroženega turističnega območja Občine Bovec

20

ohranja in promovira kulturno, etnološko in zgodovinsko dediščino, oživlja ljudske običaje in poudarja
kulturno identiteto kraja oziroma območja

20

upravičenec zagotavlja višji delež lastnih sredstev
in večji obseg prostovoljnega dela pri organizaciji
oziroma soorganizaciji prireditve oziroma druge
aktivnosti

15

je namenjena tudi otrokom in mladim ter je pomembna za razvoj turizma mladih (turistični podmladek)

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot sam pravilnik.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-1/2007
Bovec, dne 6. junija 2007
Svet zavoda LTO Bovec
Medard Berginc l.r.
predsednik

      
15

prispeva k ohranjanju čistega okolja in naravne
dediščine

15

pomeni investicijo v turistični infrastrukturi oz. prispeva k ureditvi turističnega območja Občine Bovec

10

je namenjena privabljanju turistov in obiskovalcev v
času izven glavne turistične sezone

10

je mednarodnega značaja z mednarodno udeležbo
in prispeva k promociji Občine Bovec na mednarodni ravni

10

prispeva k izobraževanju in ozaveščenosti mladine
in prebivalstva za delovanje na področju turizma

5

pomeni izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v kraju (izdaja brošur, knjižic, vodnikov, majic ipd.)

5

nova prireditev, program, projekt oziroma druga
aktivnost, ki sicer pretežno izpolnjuje prej naštete
kriterije, razen kriterija iz prve alineje

– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal
neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna
sredstva iz direktnih ali indirektnih proračunskih virov Občine
Bovec, državnega proračuna ali mednarodnih virov,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

15

III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
12. člen
Komisija bo prijavitelje o izidu razpisa pisno obvestila. Z
izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe.
Upravičenec mora za nakazilo odobrenih sredstev priložiti
vsebinsko in finančno poročilo oziroma ustrezna dokazila o
izvedbi prireditve oziroma akcije. Rok za izvedbo prireditve,
programa, projekta oziroma druge aktivnosti poteče z iztekom
tekočega proračunskega leta.
13. člen
Namensko porabo sredstev za sofinanciranje prireditve,
programa, projekta oziroma druge aktivnosti, ki pospešujejo
turistični razvoj in promocije Občine Bovec spremlja in preverja
komisija.
14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva
nakazila sredstev upravičencu do dneva vračila v primerih, ko
se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,

DIVAČA
4073.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest med volilno kampanjo za
volitve predsednika Republike Slovenije

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) objavlja Občina
Divača

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
med volilno kampanjo za volitve predsednika
Republike Slovenije
1. V času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije, so za volilno-propagandna sporočila na
območju Občine Divača zagotovljena brezplačna in dodatna
plakatna mesta.
Občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje
enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne
kampanje brezplačno namenja po eno plakatno mesto na treh
lokacijah s plakatno površino 1 m x 1 m.
Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s
strani župana.
1.1. Brezplačna plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:
– v naselju Divača na parkirnem prostoru nasproti pošte,
– v naselju Senožeče pri avtobusni postaji,
– v naselju Vremski Britof pri športnem igrišču.
1.2. Na drugih lokacijah je možno plakatiranje v skladu z
Odlokom o komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 37/97, 66/03, 116/03 in 100/05). Te lokacije so:
– naselje Divača (2 panoja)
– naselje Senožeče (2 panoja)
– naselje Dolenja vas (1 pano)
– naselje Vremski Britof (1 pano)
– odcep za naselje Zavrhek (1 pano).
2. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z
oznako »Ne odpiraj – Plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje oddati najkasneje
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do 18. septembra 2007 do 12. ure na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
3. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na
javnem žrebanju dne 18. septembra 2007 ob 14. uri, v prostorih
Občine Divača.
Organizatorji volilne kampanje morajo določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem
pisno obvestiti občinsko upravo Občine Divača najkasneje do
18. septembra 2007.
Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali
vloge do navedenega roka, Občina Divača ne zagotavlja
plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, navedenih pod
točko 1.1. V primeru prostih panojev pa se jim lahko dodelijo
plakatna mesta na navedenih lokacijah po vrstnem redu prispetja vlog.
4. Postavitev panojev in plakatiranje na mestih pod točko 1.2. opravlja podjetje Amicus d.o.o., Planina 3, Kranj (tel.
01/722-54-30) v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Divača in pogodbo o trženju plakatnih panojev na območju
Občine Divača.
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

GORNJI PETROVCI
4074.

Sklep o pričetku priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Gornji
Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji
Petrovci dne 14. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o pričetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Gornji Petrovci
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta
Občina Gornji Petrovci je ob svojem nastanku leta 1994
prevzela veljavne prostorske akte bivše Občine Murska Sobota, katere del je bila. Le-ti kljub večkratnim spremembam
in dopolnitvam ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Predvsem so neusklajeni interesi po rabi
zemljišč z določeno namensko rabo. Zato bo občina v postopku
priprave prostorskega načrta omogočila občanom, da se vključijo v postopek priprave tudi z novimi pobudami za spremembo
rabe zemljišč.
Zaradi ugodne geografske lege, odsotnosti večjih industrijskih objektov, dobre dostopnosti do vseh javnih in družbenih
funkcij ter pretežne lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih
objektov, predstavljajo skoraj vsa naselja v občini kvalitetno
bivalno okolje. Zato narašča interes po gradnji, prebivalci pa
želijo v domači občini zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo ne zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina
usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih
dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah ter turizmu. Osnovni namen razvoja v občini je torej
zadržati ljudi v domačem kraju in poleg kmetijstva razvijati tudi
druge dejavnosti.
Prostorski načrt Občine Gornji Petrovci bo kot temeljni
občinski akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, v izvedbenem delu pa podrobnejšo namensko rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v
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prostoru ob upoštevanju varstvenih zahtev. Prostorski načrt bo
nadomestil sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje
Občine Gornji Petrovci in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornji Petrovci. Predvsem pa bodo v
prostorskem načrtu ponovno preverjena poselitvena območja
in predlagana ustreznejša razporeditev površin znotraj naselij.
Poseben poudarek bo dan značilni razpršeni poselitvi v vinorodnih območjih.
Priprava Prostorskega načrta občine je potrebna tudi
zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s prostorskimi dokumenti Republike Slovenije.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pred pričetkom priprave SPRO in PRO je občina naročila
izdelavo strokovnih podlag, ki so bile po Zakonu o urejanju
prostora obvezne priloge s prostorskim aktom občine in bodo
kot analiza prostora uporabljene tudi pri pripravi prostorskega
načrta. Izdelane so bile:
– analiza stanja v prostoru (analiza fizičnega stanja prostorskih struktur, analiza pravnega stanja in analiza trga zemljišč),
– analiza teženj prostorskega razvoja,
– analiza razvojnih pobud, in
– analiza razvojnih potreb.
Za večje spremembo namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni
predvideni posamezni posegi. Variantne rešitve niso predvidene. Za občinsko središče Gornji Petrovci bo izdelana urbanistična zasnova. Vse dodatne strokovne podlage se izdelajo v
sklopu prostorskega načrta.
3. Roki za pripravo prostorskega načrta
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega
načrta se pričnejo z izdelavo osnutka prostorskega načrta, ki se
izdela v 60 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje
na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30 dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev
javne gospodarske infrastrukture. Po pridobitvi smernic ministrstvo na pobudo občine izvede tudi postopek usklajevanja
prostorskega načrta, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi smernicami. Dopolnjen osnutek prostorskega načrta
in okoljsko poročilo (če bo le-to izdelano) se javno razgrneta
(predvidoma v decembru 2007). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve, priprava dopolnjenega
predloga prostorskega načrta in okoljskega poročila (januar,
februar 2008). Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu marcu. Obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine
Gornji Petrovci je predvidena maja 2008, po predhodni potrditvi
ministra in pridobitvi sklepa Vlade o usklajenosti.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in
upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in
posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s
svojega področja ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
– področje prostorskega razvoja;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave,
Sektor za varstvo okolja,Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana;
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8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana;
17. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
18. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
19. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana;
20. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
Št. 032-0066/2007-1
Gornji Petrovci, dne 14. avgusta 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

KUZMA
4075.

Sklep o pričetku priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Kuzma

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Kuzma dne 13. 8.
2007 sprejel

SKLEP
o pričetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Kuzma
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta
Občina Kuzma je ob svojem nastanku prevzela veljavne
prostorske akte bivše Občine Murska Sobota, katere del je bila.
Kljub večkratnim spremembam in dopolnitvam ne zagotavljajo
več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Spremembe
prostorskih sestavin planov so se nanašale predvsem na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč zaradi pretežno
stanovanjske gradnje. Tudi v prostorskem načrtu gre pretežno
za uskladitev interesov po rabi zemljišč z določeno namensko
rabo.
Zaradi lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih objektov in zaradi odsotnosti večjih industrijskih objektov ter dobre
dostopnosti do vseh javnih in družbenih funkcij tudi izven
občine, predstavljajo vsa naselja v občini kvalitetno bivalno
okolje. Zato narašča interes po gradnji, prebivalci pa želijo v
domači občini zagotoviti tudi delovna mesta. Ker kmetijstvo ne
zagotavlja zadostnega števila delovnih mest, občina usmerja
razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih,
predvsem v obrtnih in servisnih panogah in turizmu.
Osnovni namen razvoja v občini je zadržati ljudi v domačem kraju in poleg kmetijstva razvijati tudi druge dejavno-
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sti. Zato bo občina v postopku priprave prostorskega načrta
omogočila občanom, da se vključijo v postopek priprave tudi
z novimi pobudami za spremembo rabe zemljišč.
Prostorski načrt Občine Kuzma bo kot temeljni občinski
akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega
razvoja občine, v izvedbenem delu pa podrobnejšo namensko
rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru. Prostorski načrt bo nadomestil sedaj veljavne prostorske
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma in Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma. Predvsem pa
bodo v prostorskem načrtu ponovno preverjena poselitvena
območja in predlagana ustreznejša razporeditev površin znotraj
naselij. Poseben poudarek bo dan značilni razpršeni poselitvi.
Priprava Prostorskega načrta občine je potrebna tudi
zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s prostorskimi dokumenti Republike Slovenije.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pred pričetkom priprave SPRO in PRO je občina naročila
izdelavo strokovnih podlag, ki so bile po Zakonu o urejanju
prostora obvezne priloge s prostorskim aktom občine in bodo
kot analiza prostora uporabljene tudi pri pripravi prostorskega
načrta. Izdelane so bile:
– analiza stanja v prostoru (analiza fizičnega stanja prostorskih struktur, analiza pravnega stanja in analiza trga zemljišč),
– analiza teženj prostorskega razvoja,
– analiza razvojnih pobud, in
– analiza razvojnih potreb.
Za večje spremembo namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni
predvideni posamezni posegi. Variantne rešitve niso predvidene. Za občinsko središče Kuzma bo izdelana urbanistična
zasnova. Vse dodatne strokovne podlage se izdelajo v sklopu
prostorskega načrta.
3. Roki za pripravo prostorskih aktov
Postopki za pripravo in sprejem Občinskega prostorskega načrta se pričnejo z izdelavo osnutka prostorskega
načrta, ki se izdela v 60 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30
dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja
prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture.
Po pridobitvi smernic ministrstvo na pobudo občine izvede
tudi postopek usklajevanja prostorskega načrta, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi smernicami. Dopolnjen
osnutek prostorskega načrta in okoljsko poročilo (če bo le-to
izdelano) se javno razgrneta (predvidoma v novembru 2007).
Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve, priprava dopolnjenega predloga prostorskega načrta
in okoljskega poročila (december, januar 2008). Pridobivanje
mnenj izvede ministrstvo v mesecu februarju. Obravnava in
sprejem na Občinskem svetu Občine Kuzma je predvidena
aprila 2008, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa
Vlade o usklajenosti.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in
upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in
posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s
svojega področja ter pripravijo smernice v skladu s 47. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje varstva okolja);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za upravljanje z vodami;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
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6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska 19, Murska Sobota;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
12. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana;
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana;
16. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
17. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana;
18. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
19. UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota.
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2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Slovenska Bistrica se zagotavljajo v proračunu občine v
višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij in neposrednih subvencij obresti.
4. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči
de minimis in izvajanju drugih ukrepov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Slovenska Bistrica

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomeni proizvode iz seznama v
Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi
ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17
Uredbe (ES) št. 1257/1999 (v nadaljevanju OMD);
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES)
št. 1698/2005;
– »kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje merila iz Priloge 1k Uredbi (ES) št. 70/2001 in
ki velja za opredelitev tudi v primeru malih in srednjih podjetij;
– »družinski člani« so člani družine, ki imajo enak naslov
stalnega bivališča kot je sedež kmetijskega gospodarstva v
okviru katerega kandidirajo na sredstva po tem pravilniku;
– »podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo
ali malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (2004/C, 244/C).

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(splošni cilji)

1. člen

Finančna sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom ohranjanja delovnih mest in poseljenosti podeželja ter
izboljšanju konkurenčne sposobnosti kmetijstva.
Za uresničevanje navedenih ciljev se sredstva dodeljujejo
kot:
– državne pomoči – skupinske izjeme na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in
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Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
4076.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči,
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 51/06 – UPB 1) in 65. člena Statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne
18. 6. 2007 sprejel

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa namen, upravičence, kriterije, merila, cilje, vrste pomoči in ukrepov ter postopke za dodelitev
proračunskih sredstev Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju občine) na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja.

5. člen
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srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih
proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001,
– državne pomoči de minimis na podlagi Uredbe komisije
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis,
– drugi ukrepi občine.
6. člen
(vrste pomoči)
Sredstva usklajena s pravili za dodeljevanje državnih
pomoči se dodeljujejo za:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
4. Vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete.
5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč.
6. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
7. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
Pomoči de minimis se dodeljujejo za:
8. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in
dopolnilno dejavnost.
9. Promocijo in trženje proizvodov in storitev.
10. Pokrivanje stroškov transporta na težje dostopnih predelih občine.
11. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja.
Drugi ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči
in pomoči de minimis, so namenjeni za različne projekte in
programe razvoja podeželja:
12. Izvajanje lokalne razvojne strategije.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
1. Upravičenci do sredstev so:
– kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in
srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Slovenska Bistrica,
– kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjala z
dopolnilno dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo stalno bivališče
oziroma sedež v Občini Slovenska Bistrica,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Občine Slovenska Bistrica ali regije,
– organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in trženjem
kmetijskih proizvodov na območju Občine Slovenska Bistrica,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta,
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Slovenska
Bistrica ali regije,
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine.
2. Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se
lahko pomoč dodeli le podjetjem in kmetijskim gospodarstvom,
ki niso podjetje v težavah in samo, če pomoč pomeni spodbudo
za izvedbo projekta oziroma je za prosilca nujno potrebna.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
1. Pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS in
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na krajevno običajen način, skladno s pogoji in po postopkih,
določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
2. V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
3. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana.
9. člen
(javni razpis)
1. Javni razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še
ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali
mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od
izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
10. člen
(dodelitev sredstev)
1. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku
odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba z odločbo po predlogu Komisije. V
odločbi se podrobneje opredeli namen in višina sredstev za
posamezen ukrep, opravičljive stroške in možnost preverjanja
namenske porabe sredstev.
2. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna.
3. Odločba mora vsebovati določilo, da mora prejemnik
ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev le-ta vrniti skupaj s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
4. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
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III. UKREPI
POMOČI, DODELJENE PO UREDBI
ZA SKUPINSKE IZJEME
12. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
Namen ukrepa:
– posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti,
– povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja,
– dvig kakovosti v pridelavi,
– povečanje zaposlenosti,
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo
opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– ureditev trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo
opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev
dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in
tehnologijo, ki ga pripravi pristojna strokovna institucija;
– predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska gospodarstva, ki
niso podjetje v težavah.
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Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov in drugih gospodarskih poslopij (projektna dokumentacija, gradbena in obrtniška dela,
oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema,
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje
pomožnih živinorejskih objektov;
– stroški nakupa nove in rabljene kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški ureditve trajnega nasada (priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo
opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor
(oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna
dela in material za drenažo;
– stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem
gospodarstvu;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc ...).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
– do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu;
če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
13. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno
dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora
in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se
bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih
znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih v
register kulturne dediščine, in sicer:
– za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– predložen mora biti predračun.
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Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek
stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove,
popis del, konservatorski program …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60%
dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah.
14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj
zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča,
požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.
Cilj ukrepa:
– zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi
posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov
izgub zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov škodljivcev.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno
pogodbo za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izpolnjevanje določila nacionalnega predpisa, ki ureja
sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in
poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% stroškov zavarovalne premije.
15. člen
Vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je z enkratno finančno pomočjo ob prvem
lastniškem prevzemu kmetije pomagati mladim prevzemnikom.
Cilji ukrepa:
– izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izdelava poslovnega načrta, nakup živine v sklopu prestrukturiranja kmetije in nakup kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
Prevzemniki kmetije.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo predložiti poslovni načrt kmetije in
se obvezati, da bodo kmetijo obdelovali še vsaj pet let po
prevzemu.
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave poslovnega načrta kmetije
– stroški nakupa živine
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči do 5000 EUR po
prevzemniku.
16. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšati neugodno posestno strukturo
na območju občine in s tem povečati gospodarsko uspešnost
kmetijskih gospodarstev.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov nastalih pri
združevanju in menjavi zemljišč.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih
postopkov.
17. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih
kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti več proizvodov višje kakovosti.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključeni v sheme
kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
– organizacije, ki so registrirane za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov ter zagotavljajo,
da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na
ustreznem območju.
Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje
za primarno proizvodnjo;
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke;
– stroški certifikacijskih organov za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% nastalih stroškov.
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18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšati učinkovitost in strokovnost
v kmetijstvu ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost
preživetja,
– zagotoviti nadomestno delovno silo na kmetiji v primeru
kmetove odsotnosti.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacije in spletne strani;
– nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela in
dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi
opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje
upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške
za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za
kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo
programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorarji izvajalcev,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi
operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo
tretje osebe:
– stroški storitev.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne
in imajo proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov
vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
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Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
19. člen
Kumulacija
1. Najvišja intenzivnost pomoči, določena pri posameznih
ukrepih, se uporablja ne glede na to, ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev
oziroma iz sredstev Skupnosti.
2. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme
kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006.
3. Državna pomoč de minimis se ne more dodeliti za iste
upravičene stroške kot druge državne pomoči. Enako velja
tudi za druge državne pomoči, ki se ne morejo dodeliti za iste
upravičene stroške kot državne pomoči de minimis.
DRŽAVNE POMOČI DE MINIMIS
20. člen
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
in dopolnilno dejavnost
Namen ukrepa:
Ukrep je usmerjen v ohranjanje delovnih mest na podeželju in ustvarjanje novih ter izboljšanje dohodkovnega položaja
in trženja na kmetijskih gospodarstvih.
Podpira naložbe v nove dopolnilne dejavnosti in posodobitve že obstoječih dopolnilnih dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– več kmetijskih gospodarstev z registrirano dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji,
– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe v:
1. predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi
1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za
živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov),
2. neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah,
3. neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
4. turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost
– ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije,
prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice,
vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike),
5. dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo, peka
v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa,
zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic, vezenje ...),
6. pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na
kmetiji,
7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
8. izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
9. zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
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Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme
in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– naložba mora biti v skladu s standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči: do 50%
upravičenih stroškov.
Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
21. člen
Promocija in trženje proizvodov in storitev
Namen ukrepa:
Večja prepoznavnost storitev in proizvodov s kmetijskih
gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Cilji ukrepa:
– boljše trženje proizvodov dopolnilnih dejavnosti in storitev.
Predmet podpore:
Predmet podpore so aktivnosti povezane s promocijo in
trženjem.
Upravičenci:
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnosti z namenom promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov in storitev
s kmetij.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke,
razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
do 100% upravičenih stroškov.
22. člen
Pokrivanje stroškov transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih
območjih občine pokrivati stroške transporta.
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Cilji ukrepa:
Ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže
na odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta.
Upravičenci:
– subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko
dejavnost transporta,
– zadruge, registrirane za dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z
navedbo razdalj in številom prevozov letno.
Upravičeni stroški
– stroški transporta na odročnih območjih.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov za prevoz.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Skupna pomoč de miminis, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
23. člen
Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
dejavnosti predelave in trženja
Namen ukrepa:
Boljša strokovna usposobljenost nosilcev dopolnilnih
dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– večja dodana vrednost proizvodov in boljše storitve.
Predmet podpore:
Predmet podpore je organizirano izobraževanje in
usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Upravičenci:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti in njihovi družinski člani.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije,
– stroški prevoza in vstopnin za strokovne oglede,
– stroški strokovnih gradiv.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
do 100% upravičenih stroškov.
24. člen
Kumulacija
Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta
oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v
katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
III. OSTALI UKREPI OBČINE
25. člen
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja:
– sodeluje v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih kot nosilec ali partner v projektu,
– sodeluje v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih aktivnostih za razvoj podeželja,
– naroči izdelavo strateških in drugih projektov ter programov razvoja podeželja,
– nudi podporo pri informiranju javnosti o pomenu kmetijstva in zdrave prehrane.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IV. NADZOR IN SANKCIJE
27. člen
(nadzor in sankcije)
Namensko porabo sredstev iz občinskega proračuna za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Slovenska
Bistrica nadzoruje nadzorni odbor občine.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik
dolžan vrniti pridobljena sredstva v celoti skupaj s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, prejemnik izgubi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za
naslednji dve leti.
V. KONČNI DOLOČBI
28. člen
V primeru ostanka predvidenih sredstev za posamezen
ukrep ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v letnem
programu, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene
v skladu z določbami tega pravilnika. Prerazporeditev določi
župan s sklepom.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 36/03).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 033-5/2007-6/11
Slovenska Bistrica, dne 18. junija 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
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26. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju
delovnih mest in kakovosti življenja na podeželja.
Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo.
Pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo,
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo,
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne
razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
– do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
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Poslovnik Nadzornega odbora Občine
Šentrupert

Na podlagi osmega odstavka 32. in 32.a člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 50. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni
list RS, št. 12/07) je Nadzorni odbor Občine Šentrupert na 4.
seji dne 19. 6. 2007 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Šentrupert (v nadaljevanju:
nadzorni odbor) ter status članov odbora kot najvišjega organa
nadzora javne porabe v Občini Šentrupert.
2. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe
občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno.
Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko,
v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Šentrupert in tem poslovnikom.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji
nadzorni odbor lahko javnost izključi.
Nadzorni odbor je dolžan varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.
Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.
4. člen
Sedež nadzornega odbora je v Šentrupertu, Šentrupert 33,
8232 Šentrupert.
Nadzorni odbor ima svoj pečat, ki je okrogle oblike. Pečat
ima v zgornjem delu napis: Občina Šentrupert, v spodnjem delu
pa naziv: »NADZORNI ODBOR«. Pečat nadzornega odbora hrani
občinska uprava.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora na svoji prvi seji.

bora,

6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega od-

– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za posamezno proračunsko leto,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Nadzorni odbor ima tri člane (predsednika in dva člana), ki
jih imenuje občinski svet izmed občanov za dobo 4 let oziroma
do poteka mandata občinskega sveta.
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Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih oziroma
mestne skupnosti, javni uslužbenci občinske uprave ter člani
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.
Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni odbor s svojim statusom. Nadzorni odbor lahko predlaga predčasno razrešitev člana nadzornega odbora občinskemu svetu,
– če je njegov položaj v nasprotju z določili tega člena,
– če se trikrat zaporedoma ne udeleži seje in ne sodeluje
pri delu nadzornega odbora,
– če nastanejo razlogi iz določbe prvega odstavka
37.a člena Zakona o lokalni samoupravi,
– če nastanejo razlogi iz določbe 46. člena Statuta Občine
Šentrupert.
8. člen
Nadzorni odbor ima tajnika, ki je javni uslužbenec občinske uprave. Tajnika imenuje nadzorni odbor na svoji prvi seji.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
9. člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
sejnine za opravljanje funkcije in povrnitve drugih stroškov v
skladu s Pravilnikom o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šentrupert, članov delovnih teles občinskega
sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS,
št. 12/07).
10. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se
sej Občinskega sveta Občine Šentrupert. Člani nadzornega
odbora morajo prejemati gradivo za seje občinskega sveta.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
11. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter
drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost
porabe občinskih javnih sredstev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
12. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načrtom
tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz
različnih dejavnosti.
Izredne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po lastni
presoji ter na podlagi:
– pobude občinskega sveta;
– pobude župana;
– pobude članov nadzornega odbora;
– na podlagi zahteve 5% volivcev v občini.
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13. člen
S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in
župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga
občinski svet ali župan.
1. Postopek nadzora
14. člen
Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to, za
katero od oblik nadzora gre. Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista
pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel
postopek nadzora.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb,
ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine, časa in kraja
nadzora ter navedbo nadzorovane osebe.
15. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora oziroma izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzornega odbora imenuje
občinski svet.
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje nadzora.
16. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane
stranke dolžne pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v
postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima
pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo
naloge, ki mu je zaupana.
Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna dostaviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščencu nadzornega
odbora v roku petnajstih dni.
17. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor predlog
poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet preglede, ugotovitve, ocene in mnenja ter
morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajstih dni vložiti pri
nadzornem odboru pisni ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v naslednjih petnajstih dneh. Po odločitvi postane
poročilo dokončno.
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani
osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in javnosti.
18. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov,
navedeno v 107. členu Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ali nepravilnosti
pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje dokončnega poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in Računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
Hujše kršitve predpisov oziroma nepravilnosti so naslednje:
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna
ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni
v proračunu,
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna
ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi OS,
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– če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo,
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji NO štejejo za
hujše.
19. člen
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo proračunskih sredstev v bodoče.
Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano
stranko, da odpravi morebitna proti predpisana dejanja in ravnanja. Če nadzorovana stranka opozorila ne upošteva, se to
navede v poročilu.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
20. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora
vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči
predsednik nadzornega odbora, ki o izločitvi izda poseben sklep,
ki mora vsebovati odločbo o razrešitvi ter ime in priimek novega
pooblaščenca nadzornega odbora za opravljanje nadzora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni
odbor.
21. člen
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu
svetu o svojih ugotovitvah.
2. Način dela
22. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora:
1. na lastno pobudo,
2. na zahtevo večine članov nadzornega odbora,
3. na zahtevo občinskega sveta,
4. na zahtevo župana,
5. na zahtevo 5% volivcev občine.
23. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo
nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti
navedeni razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo,
o katerem naj se odloča na seji.
Za izredno sejo se lahko predloži gradivo članom na sami
seji nadzornega odbora.
24. člen
Če predsednik po prejemu zahteve za sklic seje ne skliče
v dvajsetih dneh redne in v petih dneh izredne seje nadzornega
odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi še dveh članov
nadzornega odbora.
25. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga pošlje
skupaj z gradivom vsaj pet dni pred sejo članom odbora. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo posredovati
predsedniku nadzornega odbora vsaj petnajst dni pred sejo.
26. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Če sejo skliče vlagatelj
zahteve iz 25. člena, jo on tudi vodi.

Št.

77 / 27. 8. 2007 /

Stran

10837

27. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, udeleževati se sej in odločati na njih. Evidenco udeležbe članov vodi tajnik nadzornega
odbora.
28. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko tudi druge osebe.
Prisotne so na podlagi vabila predsednika ali z njegovim soglasjem.
3. Potek seje
29. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina
vseh članov nadzornega odbora. Zabeležijo se opravičeno
odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih
oseb.
30. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči da v obravnavo
predlog dnevnega reda. Predsedujoči lahko spremeni vrstni
red točk dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko
poda predlog za umik oziroma razširitev točk dnevnega reda.
O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov.
Predsedujoči da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi
predlogi v celoti.
31. člen
Nadzorni odbor nato preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno
spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali je sprejet z dopolnitvijo.
32. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih
točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno
obrazložitev.
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h
kateri se člani prijavljajo z dvigom rok.
Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno
omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga
predsednik na to opomni oziroma po neuspešnem opominu
vzame besedo.
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede se odloča
nadzorni odbor.
33. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Če je potrebno za razpravo dodatno gradivo, se razprava
nadaljuje po pridobitvi le-tega.
34. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
1. ni več mogoče zagotoviti sklepčnosti,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej.
Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke
dnevnega reda.
35. člen
Predsednik skrbi za red na seji in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča
nadzorni odbor na prihodnji seji.
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Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njej ni
mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
4. Odločanje
36. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino opredeljenih
glasov. Po končani razpravi se o predlogu posamezne točke
dnevnega reda pripravi sklep in opravi glasovanje.
Nadzorni odbor praviloma odloča z javnim glasovanjem
z dvigom rok.
Nadzorni odbor lahko odloča tudi s tajnim glasovanjem, o
čemer se odloči z večino glasov vseh članov.
Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se evidentira v zapisniku.
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Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se
smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 z dne 12. 2. 2007) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07).
43. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 189/07
Šentrupert, dne 23. avgusta 2007
Predsednica
Nadzornega odbora
Občine Šentrupert
Dušanka Mikec l.r.

37. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu.
Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu
formulacije predlogov.
Ko je predlog, ki je bil dan na glasovanje, sprejet, je glasovanje končano.
38. člen
Če nadzorni odbor sklene, da bo odločal s tajnim glasovanjem, se za vsako glasovanje pripravi tri enako velike glasovnice s pečatom nadzornega odbora, navedbo predlogov sklepov
in vpisanima besedama »ZA« (na desni strani), »PROTI« (na
levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed.
Tajno glasovanje vodita tajnik in predsednik odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja.
O tajnem glasovanju se vodi poseben zapisnik, ki vsebuje
podatke o vodenju tajnega glasovanja, predlogih sklepov ter
ugotovitvah izida glasovanja. Zapisnik podpišeta predsednik
in tajnik nadzornega odbora.
5. Zapisnik
39. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega
se zapišejo glavni podatki o dogajanju na seji, mora pa vsebovati podatke o:
– udeležencih na seji,
– spremembah, dopolnitvah in sprejemu dnevnega reda,
– razpravljavcih in sprejetih sklepih,
– morebitna ločena mnenja članov nadzornega odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se
vnesejo v zapisnik.
K zapisniku se priložijo gradivo, ki je bilo obravnavano na
seji, v originalu ali fotokopiji.
40. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi tajnik. Sprejeti sklepi na posameznih sejah se označijo z zaporednimi številkami v
okviru celotnega mandata nadzornega odbora.
Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika
hkrati z vabilom za naslednjo sejo.
Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik
nadzornega odbora.
Celotno gradivo se hrani v arhivu občinske uprave.
41. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po predpisih, ki urejajo področje upravnega poslovanja in arhiviranja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Ta poslovnik kakor tudi njegove poznejše spremembe
in dopolnitve obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino
glasov vseh članov.

VIPAVA
4078.

Odlok o spremembah Odloka o Občinskem
lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in
storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava

Na podlagi 12., 17., 23., 24., 27., 29., 31., 33., 34., 77.,
175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03), 98. člena ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07), Programa priprave spremembe Lokacijskega načrta
za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani
postopek) (Uradni list RS, št. 29/07) in 16. člena Statuta Občine
Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski
svet Občine Vipava na 8. redni seji dne 19. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem
načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene cone
V1, V2 in V3 Vipava
1. člen
V Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne,
obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 Vipava (Uradni list RS,
št. 50/06) se besedilo 2. točke 1. člena spremeni in se glasi:
»(2) Občinski lokacijski načrt so izdelali: Castrum d.o.o.
Ajdovščina, pod številko projekta C 29/2007, april 2007 in Pavel
Perhavec, svetovalec župana Občine Vipava.«.
2. člen
2. točka 2. člena se spremeni in se glasi:
»(2) Vsebine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v Občinskem lokacijskem načrtu pod številko projekta C 29/2007 iz aprila 2007, ki je skupaj z obveznimi
prilogami na vpogled na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.«.
3. člen
1. točka 3. člena se spremeni tako, da se v drugi alineji
(cona V2) dodajo naslednje parc. št. »524/11, 3148/39, 3148/40
in 3148/41 ter parc. št. 3161/9, 3161/10 in 3161/11«.

glasi:

4. člen
Besedilo v drugi alineji 4. člena se spremeni tako, da se

» – proizvodno obrtno storitvena cona V2, pri čemer je
med novo dostopno cesto in potokom Gacka v severnem delu
cone V2 možna tudi stanovanjska gradnja«.
5. člen
V 5. členu se na konec drugega odstavka (cona V2)
doda besedilo, ki se glasi: »Zaradi predvidene širitve naselja
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na Kociančičevi ulici in s tem povečanja prometa in gostote
prebivalstva, se prometno ureditev predvideva rešiti v okviru
spremembe ceste skozi cono V2, ki jo s povezavo na Kociančičevo ulico, preko mosta, obravnava ta odlok in tako zagotoviti
boljšo pretočnost prometa.«.
6. člen
7. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Objekti lahko, od kote platoja na katerem so zgrajeni, v
kapu merijo največ 10.50 m v višino.«.
7. člen
11. členu se doda sedma točka, ki se glasi:
»7. Zaradi spremenjenih razmer, ki so nastale z izgradnjo
HC Vipava-Razdrto je potrebno izdelati študijo poplavnih voda
v conah V1, V2 in V3 ter skladno z njo opredeliti stoletne vode
in kote platojev obravnavanega območja.«.
8. člen
13. členu se doda tretja točka, ki se glasi:
»3. Za ogrevanje in hlajenje se lahko uporabljajo tudi
obnovljivi viri energije.«.
9. člen
Besedilo v 21. členu se spremeni tako, da se pred piko
doda naslednje besedilo: »in razpoložljivih finančnih sredstev«.
10. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 35004-0001/2005
Vipava, dne 19. julija 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

POPRAVKI
4079.

Popravek Odloka o razglasitvi Hiše Bodešče
12 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Popravek
V Odloku o razglasitvi Hiše Bodešče 12 za kulturni spomenik lokalnega pomena, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 21-1062/07, dne 9. 3. 2007, se zadnji odstavek 4. člena
pravilno glasi:
»Opis vplivnega območja spomenika:
Vplivno območje obsega parcele št. 1087/1, 1087/2 in
1356/1 – del (cesta) vse k.o. Ribno.«.
Št. 039-6/2007
Bled, dne 21. avgusta 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

4066.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1)
10809

4067.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
10823

4068.
4069.
4070.
4071.

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 77/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

MINISTRSTVA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije z julij 2007
10823
Poročilo o gibanju plač za junij 2007
10824
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2007 10824

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
10824

OBČINE
BOVEC

4072.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za programe,
projekte, prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bovec 10825

4073.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest med volilno kampanjo za volitve predsednika
Republike Slovenije
10826

4074.

Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Gornji Petrovci
10827

4075.

Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega
načrta Občine Kuzma
10828

4076.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči
de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Slovenska Bistrica
10829

4077.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šentrupert 10835

4078.

Odlok o spremembah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za proizvodne, obrtne in storitvene
cone V1, V2 in V3 Vipava
10838

4079.

Popravek Odloka o razglasitvi Hiše Bodešče 12 za
kulturni spomenik lokalnega pomena
10839

DIVAČA

GORNJI PETROVCI
KUZMA

SLOVENSKA BISTRICA

ŠENTRUPERT
VIPAVA

POPRAVKI

VSEBINA
Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij
Celje
Ljubljana
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Celje
Ljubljana
Murska Sobota
Slovenj Gradec

6071
6071
6071
6074
6074
6074
6075
6075

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Izbrisi
Ljubljana

6076
6076
6076
6078
6079
6079
6080
6084
6085
6086
6086
6086
6086
6087
6087
6089
6092
6096
6097
6117
6119
6121
6122
6124
6124
6124

Preklici
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

6125
6125
6126
6128
6128
6129

6071
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