
DRŽAVNI ZB0MEPIJBLIKE §i.U«Me 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 14. oktober 2002 Letnik XXVIII St.97 

POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni 3 
dejavnosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZRRD) - druga obravnava - EPA 1062 - II 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o spremembah in 17 
dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) - druga obravnava - EPA 247 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o uporabi slovenskega 19 
znakovnega jezika z dopolnjenim predlogom zakona (ZUSZJ) - druga obravnava - EPA 282 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu o Zakona urejanju prostora z dopolnjenim predlogom zakona 25 
(ZUreP-1) - druga obravnava - EPA 397 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o eksplozivih z dopolnjenim predlogom zakona (ZE) 63 
- druga obravnava - EPA 420 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o detektivski 75 
dejavnosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZDD-A) - druga obravnava - EPA 442 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem 85 
postopku z dopolnjenim predlogom zakona (ZPP-A) - druga obravnava - EPA 507 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o izvajanju rejniške 91 
dejavnosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZIRD) - druga obravnava - EPA 517 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim 103 
kazenskim sodiščem z dopolnjenim predlogom zakona (ZSMKS) - druga obravnava - EPA 533 - III 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o industrijski lastnini z dopolnjenim predlogom zakona 111 
(ZIL-1A) - skrajšani postopek - EPA 547 - III 

- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 113 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopolnjenim predlogom zakona (ZOFVI-B) 
- EPA 561 - III 

- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o temeljnih razvojnih programih 117 
na področju izobraževanja in znanosti z dopolnjenim predlogom zakona (ZTRPIZ) - EPA 562 - III 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije 133 
polprevodniških vezij z dopolnjenim predlogom zakona (ZVTPPV-A) - druga obravnava - EPA 567 - III 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini z dopolnjenim 137 
predlogom zakona (ZT-A) - skrajšani postopek - EPA 588 - III 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v 143 
javnotelekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-A) - druga obravnava - EPA 596 - III 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske 145 
lastnine iz delovnega razmerja z dopolnjenim predlogom zakona (ZPILDR-A) - skrajšani postopek - EPA 604 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu 149 
Republike Slovenije z dopolnjenim predlogom zakona (ZDRS-Č) - druga obravnava - EPA 607 - III 

- Poročilo Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide k predlogu Zakona o invalidskih 155 
organizacijah z dopolnjenim predlogom zakona (ZlnvO) - druga obravnava - EPA 615 - III 

■ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem 173 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb z dopolnjenim predlogom zakona 
(ZPSPID-B) - skrajšani postopek - EPA 632 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu sklepa o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju 177 
(OdSSPJS) - enofazni postopek - EPA 633 - III 

" Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Dopolnitvi spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje 181 
državnega premoženja za leti 2002/2003, Spremembam in dopolnitvam programa prodaje in/ali zamenjave državnega 
stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2002, katerega 
uporabniki so pravosodni organi ter Drugi dopolnitvi spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje državnega 
premoženja za leti 2002/2003 - EPA 611 - III, EPA 636 - III in EPA 637 - III. 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 

RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI 

DEJAVNOSTI Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZRRD) 

- druga obravnava - EPA 1062 - II 

i IEL0VNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

Številka: 411-01/95-40/6 
Ljubljana, 08.10.2002 EPA 1062-11 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l. RS št. 35/02) daje Odbor za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport kot matično delovno telo DZ po 
opravljeni drugi obravnavi naslednje 

) 
POROČILO 

k predlogu Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (ZRRD) 

- druga obravnava - 

Predlog zakona je v zakonodajni postopek 8.7.2002 vložila Vlada 
RS in predlagala, da se obravnava po rednem postopku. 

Predsednik Državnega zbora je predlog zakona v drugi obravnavi 
posredoval v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, 
znanost in šport kot matičnemu delovnemu telesu z dopisom, z 
dne 30.8.2002. Odbor ga je obravnaval na svoji 15. redni seji, dne 
2.10.2002. 

Za obravnavo na seji so člani Odbora poleg zakonskega 
predloga, ki je objavljen v Poročevalcu DZ št. 72 z dne 17. julija 
2002 in mnenja Zakonodajno pravne službe DZ (v nadaljevanju: 
ZPS) z dne 17.9.2002 prejeli še: 

mnenje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za 
družbene dejavnosti k predlogu zakona, 

pripombe Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti 
Slovenije k predlogu zakona, 

amandmaje poslanskega kluba LDS, poslanskih skupin ZLSD, 
SLS in DeSUS k 1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 18., 
19., 20., 21., 22., za novi 22.a, za novi 22.b, 23., 29., 34., 36., 
38., 45. in 46. členu, 
amandmaje poslanske skupine NSi k 1., 3., 5., 10., 11., 15., 
18., 21., 27. in 41. členu, 
predlog amandmajev, ki jih je pripravila strokovna služba 
Odbora k 11., 13., 18., 36. in 38. členu, 
pregled vloženih amandmajev k predlogu zakona. 

Na sejo Odbora so bili poleg predstavnikov predlagatelja predloga 
zakona in ZPS vabljeni tudi predstavniki Univerze v Ljubljani in 
Mariboru, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja raziskovalcev 
Slovenije, Sveta za znanost in tehnologijo, Sindikata vzgoje, 
izobraževanja in znanosti in Koordinacije Raziskovalnih institucij 
Slovenije KORIS. 

V skadu s poslovniškimi določili je Odbor opravil razpravo o 
posameznih členih zakonskega predloga in o vloženih amandmajih. 

Dopolnilno obrazložitev k posameznim rešitvam v zakonskem 
predlogu je v imenu predlagatelja podala ministrica za šolstvo, 
znanost in šport dr. Lucija Čok. 

V razpravi je sodelovala večina prisotnih članov Odbora in 
vabljenih. Razprava je bila osredotočena na vsebino vloženih 
amandmajev k predlogu zakona ter na predloge amandmajev, ki 
sta jih Odboru predlagala Komisija Državnega sveta RS za 
družbene dejavnosti in Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti 
Slovenije. 
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i IEL0VNA TELESA 

ODROR ZA KULTURO. ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

Po zaključeni razpravi o amandmajih in o členih zakonskega 
predloga, ob upoštevanju mnenja ZPS in dopolnilne obrazložitve 
predstavnika predlagatelja ter pripomb in predlogov iz razprave 
je 

Odbor sprejel 

amandmaje naslednjih predlagateljev: 

poslanskega kluba LDS, poslanskih skupin ZLSD, SLS in 
DeSUS k 1., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 19., 20., 
21., 22., novem 22.a, novem 22.b, 23., 29., 34., 38., 45. in 46. 
členu; 
poslanske skupine NSi k 27. členu 

ter 
amandmaje Odbora 

K 2. členu 

V drugem odstavku se za besedo "odgovornosti" dodajo besede: 
"za uresničevanje ciljev, zapisanih v Nacionalnem raziskovalnem 
in razvojnem programu in v proračunskih memorandumih," 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se natančneje opredeli odgovornost, 
tudi na podlagi izvajanja določb Nacionalnega raziskovalnega in 
razvojnega programa ter proračunskih memorandumov. 

K 9. členu 

V tretjem odstavku se besede: "je odgovorna Vlada Republike 
Slovenije" nadomestijo z besedami: "sta odgovorna minister 
pristojen za znanost oziroma minister pristojen za tehnologijo." 

Obrazložitev: 
Vlada RS ne more biti odgovorna za uresničevanja Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa. 

K 11. členu 

Amandma na amandma 
Poslanskega kluba LDS, poslanskih skupin ZLSD, SLS in DeSUS 

Zadnji stavek se črta. 

Dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Neodvisna strokovna telesa iz prejšnjega odstavka imenujejo, v 
okviru pooblastil določenih s tem zakonom in drugimi predpisi, 
minister, pristojen za znanost oziroma minister, pristojen za 
tehnologijo ter agenciji ustanovljeni v skladu s tem zakonom. 

Podrobnejše določbe o pristojnostih in postopkih imenovanja 
neodvisnih strokovnih teles, ki jih bosta imenovala ministra iz 
prejšnjega odstavka bosta določala podzakonska akta, ki ju bosta 

sprejela v okviru svojih pristojnosti. Podrobnejše določbe o 
pristojnostih in postopkih imenovanja neodvisnih strokovnih teles 
agencij bosta določala akta o ustanovitvi javnih agencij." 

Obrazložitev: 
Sprememba člena sledi pripombi Zakonodajno pravne službe. 

K 13. členu 

1. 
Za besedo "zakonu" se beseda "določi" nadomesti z besedo 
"sprejme". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi jasnosti 
zakonske določbe. 

2. 
Amandma na amandma 
Poslanskega kluba LDS, poslanskih skupin ZLSD, SLS in DeSUS 

Nov drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Z normativi in standardi iz prejšnjega odstavka tega člena se 
podrobneje določi pogoje, kriterije, merila za določitev obsega 
sredstev za izvedbo raziskovalnih in razvojnih programov in 
projektov, ki se izvajajo v okviru Nacionalnega raziskovalnega in 
razvojnega programa in spremljanje ter poraba proračunskih 
sredstev." 

Obrazložitev: 
Normative in standarde ter merila za določanje sredstev za 
financiranje po tem zakonu sprejme Vlada na predlog ministrov. 
Dopolnitev k členu konkretneje opredeljuje vsebino 
podzakonskega akta. 

K 17. členu 

V prvem odstavku se beseda: "tri" nadomesti z besedo: "pet". 

Obrazložitev: 
Sestava Upravnega odbora agencije mora biti taka, da tudi po 
številu omogoča kvalitetno delo v kolegijskem organu, ki na podlagi 
različnih mnenj po poglobljeni razpravi sprejme ustrezno odločitev. 

K 18. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Za direktorja agencije je lahko imenovan kdor ima najmanj 
univerzitetno izobrazbo in izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon o 
javnih agencijah ter druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom agencije." 

Obrazložitev: 
Amandma vključuje pogoje, ki jih za imenovanje direktorja določa 
Zakon o javnih agencijah. 
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l IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

K 36. členu 

Dodata se nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita: 

"Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Koncesionarji 
morajo izpolnjevati pogoje, ki so s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi, določeni za programsko financiranje 
javne raziskovalne organizacije v delu, ki se nanaša na 
programsko financiranje. 

Vsebina in postopek javnega razpisa se določi s podzakonskim 
aktom, ki ga sprejme minister, pristojen za znanost." 

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

Obrazložitev: 
Zakon vpeljuje možnost, da se javna služba lahko izvaja pri 
osebah javnega in zasebnega prava. Izbor izvajalcev se tu opravi 
z javnim razpisom. Ta ureditev je za področje raziskovalne 
dejavnosti popolnoma nova in omogoča izvajanje javne službe 
na področju raziskovanja tudi pri osebah javnega prava (n.pr. 
Klinični center), ki niso javne raziskovalne organizacije (državni 
inštituti in univerze) in pri osebah zasebnega prava (n.pr. privatni 
zavodi in tudi gospodarske družbe). V določbo tega člena je bilo 
treba vključiti tudi obveznost določitve pogojev za oddajo koncesije. 
Amandma sledi pripombam Zakorodajno pravne službe. 

K 38. členu 

Amandma na amandma 
Poslanskega kluba LDS, poslanskih skupin ZLSD, SLS in DeSUS 

V novem drugem odstavku se namesto pike postavi vejica in 
doda naslednje besedilo: 

ki ga sprejme minister, pristojen za znanost oziroma minister, 
pristojen za tehnologijo." 

Obrazložitev: 
Zaradi večje določnosti tega člena, je potrebno v zakonsko 
besedilo vključiti obveznost določitve pogojev, kriterijev, postopka 
v podzakonskem aktu. Amandma sledi pripombi Zakonodajno 
pravne službe. 

Odbor ni podprl amandmajev naslednjih predlagateljev: - 
amandmaje poslanske skupine NSi k 1., 3., 5., 10., 15. in 41. 
členu. 

O amandmajih Poslanskega kluba LDS, poslanskih skupin ZLSD, 
SLS in DeSUS k 18. in 36. členu in poslanske skupine NSi k 11., 
18. in 21. členu Odbor ni glasoval, ker so le-ti ostali 
brezpredmetni, skladno s 6. odstavkom 131. člena Poslovnika 
DZ. 

Odbor je glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj in 
jih sprejel. 

Ob upoštevanju navedenih odločitev Odbora je bil v skladu s 
prvim odstavkom 133. člena Poslovnika DZ pripravljen dopolnjen 
predlog zakona, ki je razviden iz priloge in je sestavni del tega 
poročila. 

Za poročevalca na seji DZ je bil določen predsednik Odbora 
Rudolf Moge. 

Podsekretar DZ Predsednik 
Uroš Pirnat Rudolf Moge, l.r. 
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ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST iN ŠPORT 

Številka: 411-01/95-40/6 
Ljubljana, 08.10.2002 EPA 1062-11 

V skladu s prvim odstavkom 133. člena Poslovnika DZ (Ur.l. RS 
št. 35/02) in ob upoštevanju odločitev, sprejetih v drugi obravnavi 
zakonskega predloga na 15. seji Odbora za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport, dne 2.10.2002, je bil pripravljen naslednji 

DOPOLNJENI PREDLOG 

Zakona o raziskovalni in razvojni 

dejavnosti (ZRRD) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet zakona) 

Zakon določa načela In cilje ter ureja način Izvajanja politike 
raziskovalne In razvojne dejavnosti, ki se financira iz 
državnega proračuna In drugih virov (iz evropskih 
programov In skladov, lokalnih skupnosti, gospodarstva...) 
ter je usmerjena k doseganju ciljev družbenega in 
gospodarskega razvoja Slovenije. Ta zakon določa tudi 
organizacijo raziskovalne in razvojne dejavnosti ter pogoje 
za opravljanje teh dejavnosti, kar podpira prehod v na znanju 
temelječo družbo, ki postavlja raziskovalno In razvojno 
dejavnost kot razvojno prioriteto. 

2. člen 
(načela) 

Osebam, ki opravljajo raziskovalno in razvojno dejavnost, 
je zagotovljena avtonomnost raziskovanja. 

Raziskovalna In razvojna dejavnost temelji na načelih 
etičnosti In odgovornosti za uresničevanje ciljev, zapisanih 
v Nacionalnem raziskovalnem In razvojnem programu In v 
proračunskih memorandumih, ob spoštovanju socialnega, 
okoljevarstvenega In trajnostnega vidika družbenega 
razvoja, na načelu konkurenčnosti, kakovosti, učinkovitosti, 
odprtosti ter na medsebojnem Interesnem sodelovanju in 
povezovanju v državnem In mednarodnem okolju. 

Financiranje raziskovalne In razvojne dejavnosti se izvaja 
na način, ki zagotavlja učinkovitost in preglednost uporabe 
Javnih sredstev.Prednost pri mednarodnem sodelovanju Ima 
vključevanje v skupni evropski prostor (ERA) In okvirne 
programe Evropske unije. 

Rezultati raziskovalne In razvojne dejavnosti, financirani Iz 
državnega proračuna, so Javni z omejitvami, določenimi s 
predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine In varstvo 
avtorskih pravic ter varstvo podatkov. 

3. člen 
(namen) 

Namen zakona je ustvariti organizacijo in določiti pogoje za 
financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti za uresničevanje 
temeljnih strateških razvojnih ciljev, kar zagotavlja: 

ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos tega in 
mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in 
gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje; 

krepitev sposobnosti za obvladovanje splošnega družbenega 
napredka in tehnološkega napredka kot glavnega vira 
povečevanja produktivnosti dela in nacionalne konkurenčne 
sposobnosti v globalnem prostoru; 
zviševanje individualne in družbene kakovosti življenja ter 
utrjevanje nacionalne identitete. 

4. člen 
(cilji) 

Cilji zakona so: 

povečanje družbene pomembnosti in učinkovitosti 
raziskovalne in razvojne dejavnosti z vzpostavljanjem 
policentričnega modela razvoja znanosti in mrežnega 
povezovanja raziskovalnih organizacij na področju znanosti, 
izobraževanja in gospodarstva; 
ustvarjanje pogojev za avtonomno in strokovno neodvisno 
usmerjanje, vrednotenje ter spremljanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti; 
spodbujanje delovanja razvojnih jeder v znanosti, 
gospodarstvu in družbi na področjih, ki so osnova 
dolgoročnega gospodarskega in družbenega razvoja; 
razvijanje človeških virov ob zagotavljanju enakih možnosti 
žensk in moških ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti s 
povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov, predvsem na 
univerzah; 
povečanje skupnega obsega sredstev in naložb v 
raziskovalno in razvojno dejavnost, kar se bo doseglo z 
usmerjanjem javnih sredstev v strateška razvojna področja, 
ki bodo spodbujala povečanje obsega podjetniških vlaganj; 
pospeševanje mednarodnega in meddisciplinarnega 
sodelovanja. 

5. člen 
(pomeni izrazov) 

V tem zakonu lma|o posamezni izrazi naslednji pomen: 

raziskovalna in razvojna dejavnost obsegata temel|no 
In uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, 
Industrijske raziskave In prenos znanja; 
raziskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem 
besedilu: raziskovalec) Je fizična oseba, ki opravlja 
raziskovalno ali razvojno dejavnost; 
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raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, ki izvaja 
raziskovalno in/all razvojno dejavnost pri osebah 
javnega ali zasebnega prava; 
raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali 
zasebnega prava, ki Izpolnjujejo pogoje, določene s tem 
zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona 
za Izvajanje raziskovalne In razvojne dejavnosti; 
javna raziskovalna organizacija je oseba javnega prava, 
katere ustanovitelj je Republika Slovenija ali druga z 
zakonom pooblaščena oseba javnega prava; 
javno službo na področju raziskovalne In razvojne 
dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov 
programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na 
univerzah In samostojnih visokošolskih zavodih ter na 
podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri 
pravnih osebah zasebnega In javnega prava; 
programsko financiranje je financiranje programov javne 
službe, ki se izvaja v obliki raziskovalnih programov In 
infrastrukturnlh programov. 

6. člen 
(izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti) 

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne 
organizacije v obliki programov In projektov ter zasebni 
raziskovalci v obliki projektov, ki Izhajajo Iz Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa. 

II. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA 

DEJAVNOST 

1. Nacionalni raziskovalni in razvojni program 

7. člen 
(Nacionalni raziskovalni in razvojni program) 

Podlaga za usmerjanje in določanje obsega sredstev 
državnega proračuna za Izvajanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti je Nacionalni raziskovalni in razvojni program. 

Nacionalni raziskovalni In razvojni program določa 
Izhodišča, cilje, obseg In način financiranja ter kazalce za 
spremljanje učinkovitosti nacionalne politike za izvajanje 
In pospeševanje raziskovalne In razvojne dejavnosti. 

Z Nacionalnim raziskovalnim In razvojnim programom se 
določajo strateška razvojna področja in nacionalne prioritete 
za financiranje raziskovalne In razvojne dejavnosti ter s tem 
tudi vsebina In obseg |avne službe ter obseg raziskovalne 
In razvojne dejavnosti, usposabljanje za raziskovalno delo 
na univerzah, raziskovalnih In razvojnih organizacijah, tako, 
da bo zagotovljena povezava med raziskovalnim delom In 
gospodarstvom. 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program izhaja iz 
sprejetih nacionalnih strateških dokumentov. 

Nacionalni raziskovalni in razvojni program se uresničuje z 
izvajanjem temeljnih raziskav, uporabnih raziskav, 
predkonkurenčnih razvojnih dejavnosti, industrijskih 
raziskav, študij tehnične izvedljivosti, s prenosom znan|a in 
drugimi dejavnostmi s področja raziskovalne in razvojne 
politike. 

8. člen 
(priprava in sprejemanje programa) 

Nacionalni raziskovalni In razvojni program sprejme Državni 
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike 
Slovenije. Nacionalni raziskovalni in razvojni program se 
sprejme za obdobje petih let. 

Predlog Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa pripravi Vlada Republike Slovenije na podlagi 
izhodišč in usmeritev Sveta za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije. 

Za uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in 
razvojnega programa sta odgovorna minister pristojen za 
znanost oziroma minister pristojen za tehnologijo. 

2. Svet za znanost in tehnologijo 

9. člen 
(Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije) 

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: svet) je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike 
Slovenije. 

Svet opravlja naslednje naloge: 

predlaga Vladi Republike Slovenije izhodišča in usmeritve 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa; 
predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v 
tekočem letu; 
spremlja rezultate in učinke delovanja na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter 
spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih 
raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti 
programov dela javnih raziskovalnih organizacij; 
daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje 
znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela 
raziskovalnih organizacij; 
daje mnenja in pobude k programom mednarodnega 
sodelovanja; 
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daje mnenje k poročilu dela agencij, ustanovljenih na podlagi 
tega zakona; 
poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat 
letno; 
opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi. 

Svet imenuje strokovno komisijo za spremljanje kakovosti 
programov dela javnih raziskovalnih organizacij. 

Svet pri vprašanjih, povezanih z raziskovalno dejavnostjo univerz 
in samostojnih visokošolskih zavodov, sodeluje s Svetom za 
visoko šolstvo Republike Slovenije. 

Delo sveta je javno. 

10. člen 
(sestava sveta) 

Svet ima 14 članov, ki so imenovani, In člane po položaju. 

Šest članov sveta Imenuje Vlada Republike Slovenije izmed 
raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, 
šest članov Izmed nosilcev tehnološkega razvoja In 
predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot 
predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika 
reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne In 
razvojne dejavnosti. Člani sveta po položaju so predsednik 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, 
ministri pristojni za znanost, tehnologijo In finance ter 
predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Predloge za članstvo v svetu podajo raziskovalne 
organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska 
in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije. 

Vlada Republike Slovenije Imenuje predsednika sveta. 

Predsednik in člani so imenovani za štiri leta, pri čemer se 
pri prvem imenovanju za polovico Imenovanih članov, 
določi mandat dveh let, za drugo polovico pa štiri leta. 

Svet uredi svoje delo s poslovnikom, ki ga spre|me z večino 
glasov vseh članov. 

Strokovna in administrativna dela za svet opravlja 
ministrstvo, pristojno za znanost. 

oziroma za svetovanje pri oblikovanju raziskovalne in 
razvojne politike ministrstva, ministrstvo ali agencija, ki 
pridobi po tem zakonu pooblastila, imenujeta strokovne 
skupine in posamezne strokovnjake kot neodvisna 
strokovna telesa. 

Neodvisna strokovna telesa iz prejšnjega odstavka 
imenujejo, v okviru pooblastil določenih s tem zakonom in 
drugimi predpisi, minister, pristojen za znanost oziroma 
minister, pristojen za tehnologijo ter agenciji ustanovljeni v 
skladu s tem zakonom. 

Podrobnejše določbe o pristojnostih in postopkih 
imenovanja neodvisnih strokovnih teles, ki jih bosta 
imenovala ministra Iz prejšnjega odstavka bosta določala 
podzakonska akta, ki ju bosta sprejela v okviru svojih 
pristojnosti. Podrobnejše določbe o pristojnostih in 
postopkih imenovanja neodvisnih strokovnih teles agencij 
bosta določala akta o ustanovitvi javnih agencij. 

4. Financiranje 

12. člen 
(sredstva) 

Sredstva za financiranje raziskovalne In razvojne dejavnosti 
se zagotavljajo v državnem proračunu In iz drugih virov 
skladno s cilji in prioritetami določenimi z Nacionalnim 
raziskovalnim in razvojnim programom za naslednje 
namene: 

financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov 
ter raziskovalnih in razvojnih projektov, 
ustanoviteljske obveznosti Republike Slovenije do 
javnih raziskovalnih In javnih infrastrukturnih zavodov, 
usposabljanje in razvoj raziskovalnih in razvojnih kadrov, 
mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje, 
promocijo raziskovalne In razvojne dejavnosti, 
financiranje znanstvenega publlclranja In komuniciranja, 
druge namene, določene s tem zakonom. 

5. Normativi in standardi 

3. Strokovna telesa 

11. člen 
(strokovna telesa) 

Za obravnavo strokovnih vprašanj z upravnih področij 
ministrstva, pristojnega za znanost oziroma ministrstva 
pristojnega za tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) 

13. člen 
(določanje strukture sredstev) 

Normative In standarde ter merila za določan|e sredstev za 
financiranje Nacionalnega raziskovalnega In razvojnega 
programa po tem zakonu sprejme Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra, pristojnega za znanost, oziroma 
ministra, pristojnega za tehnologijo. 
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Z normativi in standardi Iz prejšnjega odstavka tega člena 
se podrobneje določi pogoje, kriterije, merila za določitev 
obsega sredstev za izvedbo raziskovalnih In razvojnih 
programov In pro|ektov, ki se Izvajajo v okviru Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa In spremljanje ter 
poraba proračunskih sredstev. 

6. Projekti za doseganje ciljev nacionalnega razvoja 

14. člen 
(sodelovanje) 

Izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so namenjeni 
pripravi strateških podlag za odločanje in pripravo razvojnih in 
drugih politik, ter spremljanje njihovega izvajanja lahko država 
financira prek več ministrstev in drugih proračunskih porabnikov. 

Medresorsko sodelovanje, določeno v prejšnjem odstavku tega 
člena, usklajuje ministrstvo, pristojno za znanost. 

7. Javna agencija 

15. člen 
(način in namen ustanovitve javne agencije) 

Javna agencl|a na področju raziskovalne dejavnosti In javna 
agencija na področju tehnološkega razvoja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) Je oseba Javnega prava, ki Jo ustanovi 
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: država). 

Vloga agencije Je opravljanje strokovnih, razvojnih In 
Izvršilnih nalog v zvezi z Izvajanjem sprejetega Nacionalnega 
raziskovalnega In razvojnega programa oziroma n|egovlh 
posameznih delov kakor tudi Izvajanje drugih nalog 
pospeševanja raziskovalne In razvojne dejavnosti ter 
tehnološkega razvo|a, skladno z namenom, določenim v 
aktu o ustanovitvi. 

Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v Javnem 
interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno In 
neodvisno odločan|e o Izbiri programov In projektov, ki se 
financirajo Iz državnega proračuna. 

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso ure|ena, se uporablja 
"Zakon o Javnih agencijah" 
(Uradni list RS, št. 52/2002). 

16. člen 
(organi agencije) 

Organa agencije sta upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: 
upravni odbor) In direktor. Agencija na področju raziskovalne 
dejavnosti ima znanstveni svet, agencija na področju tehnološkega 
razvoja ima strokovni svet. 

17. člen 
(upravni odbor) 

Upravni odbor ima najmanj pet in največ devet članov. 

Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje ustanovitelj 
za dobo petih let In z možnostjo ponovnega Imenovanja. 
Predsednika upravnega odbora izvoli upravni odbor izmed 
svojih članov. Število članov In sestava upravnega odbora 
se določita z aktom o ustanovitvi. 

Ustanovitelj agencije na področju raziskovalne dejavnosti 
imenuje v upravni odbor svoje predstavnike in predstavnike 
na predlog raziskovalnih organizacij, univerz, Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, Gospodarske zbornice 
Slovenije ter drugih uporabnikov storitev, reprezentativnih 
sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
društev ali drugih interesnih združenj, in sicer izmed 
uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter nosilcev 
gospodarskega in družbenega razvoja. 

18. člen 
(direktor agencije) 

Za direktorja agencije je lahko imenovan kdor ima najmanj 
univerzitetno Izobrazbo In izpolnjuje pogoje, ki jih določa 
zakon o Javnih agencijah ter druge pogoje, določene z aktom 
o ustanovitvi oziroma s statutom agencije. 

Direktorja agencije Imenuje In razrešuje Vlada RS na predlog 
upravnega odbora. 

19. člen 
(znanstveni in strokovni svet agencije) 

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne 
dejavnosti oziroma strokovni svet agencije na področju 
tehnološkega razvoja je strokovno telo v evalvacijskem 
postopku. 

Znanstveni svet agencije na področju raziskovalne 
dejavnosti se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o 
ustanovitvi, člani znanstvenega sveta so iz vrst uglednih 
znanstvenikov in raziskovalcev. 

Strokovni svet agencije na področju tehnološkega razvoja 
se oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi. 
Člani strokovnega sveta so iz vrst nosilcev tehnološkega 
razvoja. 

Število članov sveta In naloge se določijo v ustanovitvenem 
aktu agencije. 

Način oblikovanja in podrobnejše naloge sveta se določijo 
s statutom agencije v skladu z aktom o ustanovitvi. 
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20. člen 
(naloge agencije na področju raziskovalne dejavnosti) 

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti opravlja 
naslednje naloge: 

- na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih 
mednarodno primerljivega preverjanja odloča o izbiri 
raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter 
projektov in zagotavlja njihovo financiranje (v 
nadaljnjem besedilu: programi In projekti); 

• nadzira relevantnost, Inovativnost, učinkovitost, 
kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela 
pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna 
sredstva ali druge oblike spodbud; 

• spremlja in nadzira izvedbo programov In projektov; 
skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in 
drugih programov; 
spodbuja mednarodno sodelovanje; 

- vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom in 
drugimi predpisi; 

- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa; 

• sodeluje pri načrtovan|u nacionalne raziskovalne 
politike; 
v okviru svojih dejavnosti in pristojnosti se povezuje z 
agencijo na področju tehnološkega razvoja; 

- skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne 
načrte, letna poročila in poročila o periodičnih 
samoevalvacijah o kakovosti svojega delovanja 
ministrstvu, pristojnemu za znanost; 
spodbuja povezavo z uporabniki; 

- opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, 
za katerega Je bila ustanovljena. 

21. člen 
(naloge agencije na področju tehnološkega razvoja) 

Agencija na področju tehnološkega razvoja opravlja 
nasledn|e naloge: 

Izvaja programe in ukrepe za spodbujanje 
konkurenčnosti In tehnološkega razvoja v okviru 
Nacionalnega raziskovalnega In razvojnega programa 
in politike ministrstva, pristojnega za tehnologijo; 

- planira, usmerja In financira aktivnosti za promocijo 
inovativnostl in pospeševanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ter prenos znan|a; 
zagotavlja svetovanje In strokovno podporo nosilcem 
projektov za razvoj Izdelkov, proizvodnih procesov In 
storitev pri pridobivanju Informacij In finančnih virov; 
spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo 
mednarodnega tehnološkega znan|a; 

- spodbuja povezovanje in prenos znanja med 
Institucijami znanja in gospodarstvom; 

- spremlja Izvajanje programov In ukrepov in vrednoti 
učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno in 

razvojno dejavnost na povečanje konkurenčnosti 
gospodarstva; 

- vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom In 
drugimi predpisi, zagotavlja informacijske podlage za 
usmerjanje In izvajanje politike ter v okviru svoje 
dejavnosti in pristojnosti sodeluje z agencijo na področju 
raziskovalne dejavnosti in drugimi organizacijami na 
področju raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

- skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za Izvajanje 
Nacionalnega raziskovalnega In razvojnega programa; 
sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko razvojne 
In inovacijske politike; 

- skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o Izvajanju 
letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in 
učinkih ministrstvu, pristojnemu za tehnologijo; 

• zagotavlja Javnost dela In skrbi za Informiranje |avnosti 
o usmeritvah in učinkih razvojne politike; 
opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, 
za katerega je bila ustanovljena. 

Ustanovitveni akt lahko določi, da agencija opravlja tudi 
druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami 
Iz prejšnjega člena ter prvega odstavka tega člena oziroma 
če so nujen pogoj za opravljanje teh nalog. 

7. Društva v javnem interesu 

22. člen 
(pogoji za pridobitev statusa društva v javnem 

interesu) 

Društvu, ki deluje na področju raziskovalne In razvojne 
dejavnosti v Javnem Interesu In katerega namen In delovanje 
presegata uresničevanje Interesov njegovih članov In Je 
splošno koristno, se lahko podeli status društva, ki deluje v 
lavnem interesu na področju raziskovalne In razvojne 
dejavnosti (v nadaljevanju: društvo, ki deluje v javnem 
Interesu). Status društva, ki deluje v javnem Interesu se 
podeli v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni 
postopek na podlagi odločbe, ki Jo Izda minister, pristojen 
za znanost za področje raziskovalne dejavnosti oziroma 
minister, pristojen za tehnologijo za področje razvojne 
dejavnosti. 

Društvo mora za pridobitev statusa društva v javnem 
Interesu izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za 
pridobitev statusa društva, ki delu|e v javnem Interesu; 

- da ima dejavnosti, ki so v javnem Interesu na področju 
raziskovalne in razvojne dejavnosti opredeljene v 
temeljnem aktu društva; 

• da je društvo zadn|l dve leti pred vložitvijo zahteve za 
podelitev statusa društva, ki delu|e v Javnem Interesu, 
sredstva društva pretežno uporabljalo zp opravljanje 
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delavnosti, ki so v lavnem interesu na področju 
raziskovalne in razvojne delavnosti; 

- da Je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajalo programe, 
projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena 
in cil|ev, ki so v Javnem Interesu; 

- da Ima Izdelane programe bodočega delovanja; 
- da ima Izkazane pomembne dosežke svojega delovanja. 

Postopek pridobitve statusa društva se podrobneje določi 
s podzakonskim aktom. 

22.a člen 

Društvu, ki deluje v Javnem interesu, se podeli status za 
dobo petih let, z možnostjo podaljšanja statusa. 

Društvo, ki deluje v Javnem Interesu, mora ministrstvu do 
konca meseca februarja predložiti poročilo o delu za preteklo 
leto. 

Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem Interesu 
na področju raziskovalne In razvojne dejavnosti, lahko ob 
izpolnjevanju pogojev po tem zakonu pridobi za izvajanje 
raziskovalne In razvojne dejavnosti in s tem povezane 
aktivnosti sredstva Iz državnega proračuna. 

22.b člen 
(zbirka podatkov društev) 

Zbirko podatkov društev, ki so pridobila status društva na 
podlagi 22. člena, vodi ministrstvo. 

Vpis v zbirko podatkov se opravi na podlagi odločbe, o 
podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem Interesu. 

■zbris Iz zbirke podatkov opravi ministrstvo na zahtevo 
društva, ki deluje v javnem interesu ali po uradni dolžnosti. 

8. Zbirke podatkov 

23. člen 
(zbirke podatkov) 

Za načrtovanje politike ter za potrebe lzvajan|a raziskovalne 
■n razvojne dejavnosti, določene z zakonom, statistične 
namene In spremljan|e stanja na področju raziskovalne In 
razvojne dejavnosti se pri agenciji na področju raziskovalne 
dejavnosti kot upravljavcu centralne zbirke podatkov vodijo 
zbirke podatkov. 

Zbirke podatkov vsebujejo podatke o: 

prejemnikih sredstev Iz državnega proračuna; 
* Izvajalcih raziskovalne In razvo|ne dejavnosti in 

programih in projektih na področ|u raziskovalne in 
razvojne dejavnosti. 

Zbirke podatkov iz druge alinee prejšnjega odstavka tega 
člena vsebujejo naslednje osebne podatke: 

- osebno ime raziskovalca, 
- rojstne podatke, 
- spol, 
■ enotno matično številko občana, 
- davčno številko, 
• podatke o državljanstvu, 
- podatke o prebivališču, 

podatke o naslovu, kjer opravlja raziskovalno oziroma 
razvojno dejavnost, 

- podatke o zaposlitvi, 
podatke o Izobrazbi. 

Posamezne zbirke podatkov vsebujejo tudi podatke, ki niso 
osebni, ki so potrebni za dosego namena iz prvega odstavka 
tega člena. 

Osebni podatki tretjega odstavka tega člena se hranijo 5 let. 
Po preteku roka, se podatki arhivirajo. Podatki iz četrtega 
odstavka tega člena se hranijo do poteka namena iz prvega 
odstavka tega člena. 

24. člen 
(pridobivanje podatkov) 

Podatki se zbirajo neposredno na podlagi prijav ali predlogov od 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ter iz drugih uradnih 
zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in 
organizacije. 

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti brezplačno pridobiva 
podatke iz obstoječih zbirk podatkov naslednjih upravljavcev: 

Ministrstva za notranja zadeve - podatke o raziskovalcu 
(osebno ime, rojstne podatke, enotno matično številko občana 
iz centralnega registra prebivalstva, podatke o državljanstvu), 
Davčne uprave Republike Slovenije - podatke o davčni številki 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, 

- delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač 
in nadomestil ter podatke o drugih izplačilih, 
javnega infrastrukturnega zavoda, ki opravlja dejavnost 
komunikacijske in informacijske podpore raziskovalni 
dejavnosti - podatke o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, o programih in projektih na področju raziskovalne 
in razvojne dejavnosti. 

Na zahtevo ministrstva, pristojnega za znanost, je agencija na 
področju raziskovalne dejavnosti dolžna brezplačno posredovati 
podatke iz vseh zbirk podatkov, ki jih upravlja. Ministrstvo, pristojno 
za tehnologijo, javni infrastrukturni zavod, ki opravlja dejavnost 
informacijske in komunikacijske podpore raziskovalni dejavnosti, 
javne raziskovalne organizacije, koncesionarji in pravne osebe, 
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ki jim je bilo dano javno pooblastilo, brezplačno pridobivajo podatke 
iz zbirk podatkov iz druge in tretje alinee drugega odstavka 23. 
člena tega zakona in jih uporabljajo za izvajanje dejavnosti, vodenje 
zbirk podatkov po tem zakonu, izvajanje nadzora ter za 
spremljanje stanja, analize ali v statistične namene. 

Agencija na področju raziskovalne dejavnosti lahko osebne 
podatke, o katerih vodi zbirke podatkov, in podatke, ki jih pridobi 
od upravljavcev zbirk osebnih podatkov iz drugega odstavka 
tega člena, obdeluje samo za potrebe izvajanja dejavnosti in 
izvajanja zbirk podatkov po tem zakonu, za izvajanje nadzora in 
izplačil, za spremljanje stanja, analize ter statistične namene. 

III. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE RAZISKOVALNE 
IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

1. Raziskovalna organizacija 

25. člen 
(pogoji) 

Raziskovalne organizacije morajo za opravljanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti zagotoviti ustrezno usposobljene 
raziskovalce, organizirane v raziskovalne skupine, vodje 
projektov, raziskovalno opremo in prostore ter infrastrukturo za 
podporo tej dejavnosti. 

Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno službo, morajo za 
izvajanje raziskovalnih programov poleg pogojev iz prvega 
odstavka tega člena zagotoviti tudi vodjo programske skupine. 

Raziskovalne organizacije, ki opravljajo infrastrukturno dejavnost, 
morajo za opravljanje te dejavnosti, zagotoviti vodjo infrastrukturne 
skupine, ustrezno usposobljene sodelavce, opremo in prostore. 

2. Raziskovalci 

26. člen 
(pogoji) 

Raziskovalec, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost v 
raziskovalni organizaciji, mora imeti najmanj univerzitetno 
izobrazbo in mora izpolnjevati druge predpisane pogoje. 

Raziskovalci so razvrščeni v raziskovalne nazive. Raziskovalni 
nazivi in minimalni pogoji za izvolitve v nazive se določijo s 
podzakonskim aktom in so primerljivi z nazivi na področju visokega 
šolstva. 

27. člen 
(vodja projekta) 

Vodja raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

Ima doktorat znanosti, 
Izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali 
tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih In 
Izkazuje sposobnost za organiziranje In vodenje. 

Vodja razvojnega projekta je raziskovalec, ki Izpolnjuje 
pogoje iz prvega odstavka tega člena, ali raziskovalec, ki 
Izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih 
raziskovalnih in razvojnih projektov. 

Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev Iz prejšnjih 
odstavkov določi minister pristojen za znanost oziroma 
minister pristojen za tehnologijo. 

28. člen 
(vodja programske in vodja infrastrukturne skupine) 

Vodja programske skupine mora izpolnjevati pogoje za vodjo 
raziskovalnega projekta, določene v prvem odstavku prejšnjega 
člena tega zakona, in biti zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki 
izvaja raziskovalni program. 

Vodja infrastrukturne skupine mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
je zaposlen v raziskovalni organizaciji, kjer se infrastrukturni 
program izvaja, 

• ima ustrezno univerzitetno izobrazbo, 
izkazuje potrebno strokovno znanje in 
izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. 

29. člen 
(zaposlitev raziskovalcev za določen čas) 

Raziskovalna organizacija lahko sklene pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas daljši od dveh let, če gre za 
usposabljanje in Izobraževanje za pridobitev magisterija 
največ tri leta, doktorata znanosti pet let oziroma doktorata 
znanosti s specializacijo na področju medicine šest let In 
podoktorskega usposabljanja do treh let. V primeru, če gre 
za pripravo oziroma Izvedbo dela, ki je programsko ali 
projektno organizirano, lahko sklene raziskovalna 
organizacija pogodbo o zaposlitvi za določen čas, potreben 
za dokončanje dela, ki ne sme biti daljši od petih let. 
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3. Javni raziskovalni in javni infrastruktumi zavod 

30. člen 
(javni raziskovalni zavod in javni infrastruktumi 

zavod) 

Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga ustanovi država ali druga 
z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje javne 
službe po tem zakonu. V aktu o ustanovitvi javnega raziskovalnega 
zavoda se opredeli njegovo poslanstvo. 

Javni infrastruktumi zavod je zavod, ki ga ustanovi država ali 
druga z zakonom pooblaščena oseba javnega prava za izvajanje 
infrastrukturne dejavnosti kot podpore raziskovalni dejavnosti, ki 
je javna služba po tem zakonu. 

31. člen 
(organi zavoda) 

Organi javnega raziskovalnega zavoda in javnega 
infrastrukturnega zavoda so upravni odbor, znanstveni oziroma 
strokovni svet in direktor. 

Javni raziskovalni zavod in javni infrastruktumi zavod (v 
nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v katerem 
je tretjina predstavnikov ustanovitelja, tretjina predstavnikov 
zaposlenih in tretjina uporabnikov storitev javnega zavoda. 

Znanstveni oziroma strokovni svet obravnava vprašanja s 
področja znanstvenega in strokovnega dela javnega zavoda, 
odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v 
statutu ali drugih splošnih aktih javnega zavoda, pripravlja 
strokovne podlage za programe dela in razvoja javnega zavoda, 
daje upravnemu odboru in direktorju mnenja in predloge o 
organizaciji dela in pogojih za razvoj dejavnosti ter opravlja druge 
naloge, določene z ustanovitvenim aktom, statutom ali drugimi 
splošnimi akti javnega zavoda. 

Sestava, način oblikovanja in naloge znanstvenega sveta oziroma 
strokovnega sveta se določijo s statutom javnega zavoda in 
skladno z aktom o ustanovitvi. 

32. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja zavoda) 

Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko imenovan, 
kdor izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene 
v prvem odstavku 27. člena tega zakona, ter druge pogoje, 
določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom javnega 
raziskovalnega zavoda. 

Za direktorja javnega infrastrukturnega zavoda je lahko imenovan, 
kdor izpolnjuje pogoje za vodjo infrastrukturne skupine, določene 
z drugo, tretjo In četrto alineo drugega odstavka 28. člena, ter 
druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom 
javnega infrastrukturnega zavoda. 

33. člen 
(sodelovanje z univerzami in samostojnimi 

visokošolskimi zavodi) 

Javni raziskovalni zavodi v okviru svoje raziskovalne dejavnosti, 
s soglasjem ustanovitelja in ob izpolnjevanju predpisanih pogojev 
lahko sodelujejo z univerzami in samostojnimi visokošolskimi 
zavodi pri izvajanju visokošolskega izobraževanja. 

4. Javna služba 

34. člen 
(javna služba) 

Na področju raziskovalne dejavnosti predstavlja javno 
službo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za 
katerega Je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem 
časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da 
obstaja državni Interes, opredeljen v Nacionalnem 
raziskovalnem in razvojnem programu, za dolgoročno 
raziskovanje programske skupine na tem področju. 

Infrastrukturna dejavnost, ki je podpora raziskovalni 
dejavnosti, se opravlja na način In pod pogoji, ki veljajo za 
javno službo. 

35. člen 
(opravljanje javne službe) 

Javno službo opravljajo v obliki raziskovalnih programov 
programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije 
programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega 
ali javnega prava. 

t 
Infrastrukturno dejavnost opravljajo v obliki infrastrukturnih 
programov infrastrukturne skupine v javnih zavodih in na podlagi 
koncesije pri osebah zasebnega ali javnega prava. 

5. Izvajanje javne službe na podlagi koncesije 

36. člen 
(izbor in podelitev koncesije) 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. 
Konceslonarjl morajo izpolnjevati pogoje, ki so s tem 
zakonom in na njegovi podlagi Izdanimi predpisi, določeni 
za programsko financiranje javne raziskovalne organizacije 
v delu, ki se nanaša na programsko financiranje. 

Vsebina in postopek javnega razpisa se določi s 
podzakonskim aktom, ki ga sprejme minister, prlsto|en za 
znanost. 
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Koncesijo za opravljanje javne službe na področju 
raziskovalne dejavnosti po predhodno opravljenem 
postopku izbora konceslonarja, ki ga izvede agencija na 
področju raziskovalne dejavnosti, podeli minister pristojen 
za znanost, z odločbo. 

Koncesija se podeli za določen čas. Število in vrste koncesij 
vsako leto določi minister, pristojen za znanost na podlagi 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. 

37. člen 
(pogodba, prenehanje) 

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s 
pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki in jo v imenu 
koncendenta podpiše direktor agencije. 

Če koncesionar ne opravlja javne službe skladno s predpisi in 
pogodbo, se na podlagi predloga upravnega odbora agencije in 
predhodnega mnenja Sveta za znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije koncesija odvzame z odločbo ministra, pristojnega za 
znanost. Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe, 
in to ne glede na koncesijsko pogodbo. 

6. Javno pooblastilo 

38. člen 
(podelitev javnega pooblastila) 

Pravnim osebam, ki delujejo na področju raziskovalne In 
razvojne dejavnosti, lahko minister, pristojen za znanost, 
oziroma minister, pristojen, za tehnologl|o v skladu z 
določbami zakona o državni upravi za določen čas z odločbo 
podeli javno pooblastilo za opravljanje naslednjih upravnih 
nalog: 

- podeljevanje štipendij in drugih oblik pomoči s področja 
razvoja kadrov, 

• spodbujanje mednarodnega znanstvenega sodelovanja, 
promocijo raziskovalne In razvojne dejavnosti, 

- spremljanje In vrednotenje učinkov raziskovalne In 
razvojne dejavnosti. 

Pogoje, kriterije, merila ter postopek za podelitev javnega 
pooblastila se podrobneje določi s podzakonskim aktom, 
ki ga sprejme minister, pristojen za znanost oziroma minis- 
ter, pristojen za tehnologijo. 

39. člen 
(odvzem javnega pooblastila) 

Zaradi nezakonitega, nepravilnega ali nepravočasnega izvajanja 
javnih pooblastil se lahko nosilcu javnega pooblastila odvzame 
javno pooblastilo. 

O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za 
znanost, oziroma minister, pristojen za tehnologijo, z upravno 
odločbo. 

7. Ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb 

40. člen 
(ocenjevanje kakovosti delovanja pravnih oseb) 

Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki opravljajo javno 
službo po tem zakonu ali opravljajo dejavnost po javnem 
pooblastilu, morajo v roku petih let izvesti evalvacijo kakovosti 
svojega delovanja po mednarodnih merilih. 

8. Podzakonski pravni akti 

41. člen 
(podzakonski pravni akti) 

Podrobnejšo organizacijo upravljanja z javnimi sredstvi za 
raziskovalno in razvojno dejavnost, metodologijo, pogoje in merila, 
postopke izbora, financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja 
programov in projektov ter druga področja, ki jih ureja ta zakon, 
določa agencija po predhodno danem soglasju ministra, 
pristojnega za znanost, oziroma ministra, pristojnega za 
tehnologijo, s splošnimi pravnimi akti. Ti akti se objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

IV. NADZOR 

42. člen 
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije) 

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela 
agencije in pravne osebe, ki ji je bilo podeljeno javno pooblastilo, 
opravlja ministrstvo, pristojno za delovno področje, na katerem 
agencija deluje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

43. člen 
(nadzor nad pravnimi akti nosilca javnega pooblastila) 

Ministrstvo v zvezi z danim pooblastilom opravlja nad nosilcem 
javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih 
aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih 
aktov. 

Če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z ustavo ali 
zakonom, mu ministrstvo da navodila za uskladitev akta. 
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44. člen 
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev) 

Nadzor, ki ga opravlja agencija, vključuje nadzor nad primernostjo 
in strokovnostjo dela vseh, ki se financirajo iz državnega 
proračuna na podlagi tega zakona. 

Nadzor agencije nad pravnimi osebami zasebnega in javnega 
prava, ki izvajajo javno službo oziroma dejavnost, ki se izvaja kot 
javna služba po tem zakonu, vključuje nadzor nad zakonitostjo, 
učinkovitostjo in uspešnostjo dela teh pravnih oseb. 

Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri pravnih 
in fizičnih osebah iz prejšnjega odstavka tega člena se izvaja 
skladno s predpisi Vlade Republike Slovenije in ministrstev ter 
drugimi predpisi. 

Pravne in fizične osebe, ki se financirajo na podlagi tega zakona, 
so skladno s predpisi dolžne agenciji pošiljati podatke o porabi 
proračunskih sredstev. 

O opravljanju nadzora izdaja agencija poročila, ki morajo biti 
objavljena in dostopna javnosti. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 
(rok za izvršilne predpise) 

Izvršilni predpisi, ki so potrebni za Izvajanje tega zakona se 
Izdajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona 
oziroma najpozneje v enem letu od ustanovitve agencije po 
tem zakonu. 

Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona sprejme akte, s katerimi uredi ustanovitev in začetek 
delovanja agencije na področ|u raziskovalne delavnosti In 
agencije na področju razvojne dejavnosti. 

Z ustanovitvijo agencl| Iz drugega odstavka tega člena 
preidejo vanju zaposleni na ministrstvu, pristojnem za 
znanost, oziroma ministrstvu, pristojnem za tehnologijo, ki 
opravljajo upravne In strokovne naloge, ki skladno s tem 
zakonom preidejo v pristojnost obeh agencij. 

46. člen 
(potekanje mandata) 

Mandat članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije in članov strokovnih teles ministrstva preneha z 
Imenovanjem novih članov v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

47. člen 
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-1), razen določb 
38. in 39. člena. 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi 
ministra: 

1. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih (Uradni list RS, 
št. 52/01) 

2. Pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list 
RS, št. 52/01) 

3. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja 
razvojnih projektov izumiteljev (Uradni list RS, št. 22/94) 

4. Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči 
Ministrstva za znanost in tehnologijo (Uradni list RS, št. 73/ 
94) 

5. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za 
sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske 
opreme (Uradni list RS, št. 62/95). 

Do sprejema novih predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo 
dosedanji predpisi vlade in ministra: 

1. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni 
list RS, št. 71/99) 

2. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles 
Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnološkega 
razvoja (Uradni list RS, št. 78/98) 

3. Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa 
dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01) 

4. Pravilnik o nagradah in priznanjih republike Slovenije za 
znanstveno raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 39/98, 11/ 
99, 33/01) 

5. Pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih 
raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja 
Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni 
list RS, št. 46/01) 

6. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za 
področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni 
list RS, Št. 79/97, 69/98, 21/01) 

7. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij 
(Uradni list RS, št. 36/02) 

8. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 36/02) 

9. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 36/02) 

10. Pravilnik o financiranju mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/96, 
11/98, 48/99, 46/01) 
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11. Pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja 
raziskovane dejavnosti (Uradni list RS, št. 6/96) 

12. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov 
dejavnosti organizacij informacijske infrastrukture (Uradni list 
RS št. 62/95) 

13. Pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva za 
znanost in tehnologijo na področju raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 55/95) 

14. Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v 
znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive 
(Uradni list RS, št. 75/94, 35/98, 52/98) 

15. Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne 
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/94, 1/98, 35/98, 52/98) 

16. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev 
v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Uradni 
list RS, Št. 38/94, 53/95, 1/98, 38/99) 

17. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za 
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list 
RS, Št. 14/94, 54/01) 

18. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja 
projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni 
list RS, 21/01, 38/02) 

19. Pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki 
opravljajo raziskovalno dejavnost kot zasebniki, v register 
zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 30/92, 46/93, 61/ 
98) 

20. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni 
list RS, št. 62/96, 13/97) 

21. Sklep o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje 
mladih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 64/95) 

22. Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za 
financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo 
raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94, 33/96) 

23. Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za 
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list 
RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98) 

24. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, 
št. 41/01). 

48. člen 
(rok uveljavitve zakona) 

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

D 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ŽRTVAH 

VOJNEGA NASILJA (ZZVN-G) 

- druga obravnava - EPA 247 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zdravstvo, delo, družine, socialno politiko in invalide 

Številka: 545-07/93-04/54 
Ljubljana, 10.10. 2 002 EPA 247-111 

Na podlagi 42., 126., 128., in 131. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
kot matično delovno telo naslednje 

D POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega 
nasilja (ZZVN-G) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je na svoji 24. seji, dne 
10.10.2002 obravnaval predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - druga obravnava, 
ki ga je državnemu zboru po hitrem postopku predložila skupina 
poslancev (prvopodpisani Franc Pukšič). 

Kolegij predsednika državnega zbora je dne 16.7.2002 sprejel 
odločitev, da se predlog zakona obravnava po rednem postopku, 
zato je odbor predloženi zakon obravnaval na podlagi 126. člena 
poslovnika. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
mnenjem Vlade Republike Slovenije in vloženimi amandmaji 
poslanca mag. Janeza Drobniča. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju med 
drugim pripominja, da ZZVN ne ureja ali omogoča uveljavljanje 
statusa žrtve vojnega nasilja za osebe, ki so umrle pred 
uveljavitvijo ZZVN. Uveljavljanje statusa in pravic žrtev vojnega 
nasilja ZZVN omogoča le živečim upravičencem iz 1., 2., 4. in 5. 
člena ZZVN, varstvo po ZZVN pa omogoča tudi družinskim 
članom oseb, ki so izgubile življenje, umrle ali pa so bile pogrešane 
v okoliščinah, priznanje statusa žrtve vojnega nasilja. Iz navedenih 
sistemskih zadržkov predlagana zakonska rešitev tako v praksi 
ne bi bila izvedljiva, saj bi Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije postopek za priznanje pokojninske dobe 
lahko izvedel le na podlagi odločbe ali potrdila o vpisu v evidenco 
žrtev vojnega nasilja, pri čemer pa bi moral najprej opraviti ponovno 
odmero pokojnine in šele nato tudi samo odmero vdovske ali 
družinske pokojnine. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavnik predlagateljev - 
prvopodpisani Franc Pukšič in predstavnik Zakonodajno-pravne 
službe - Rudi Veselič. 

Dopolnilno obrazložitev o posameznih členih zakona je podal 
predstavnik predlagateljev zakona, poslanec Franc Pukšič. 
Povedal je, da ima po njihovem mnenju Zakon o žrtvah vojnega 
nasilja nekatere pomanjkljivosti, zato želijo s spremembami in 
dopolnitvami tega zakona v predlaganih treh členih določene 
pomanjklivosti odpraviti. S prvim členom predlagajo, da prisilni 
mobiliziranci, ki so se upokojili po starostnem zavarovanju kmetov 
pred 31. 12.1983, pridobijo možnost, da uveljavijo čas vojnega 
nasilja in čas vrnitve v domovino v pokojninsko dobo. Z drugim 
členom predloga zakona dopolnjujejo 16. člen veljavnega zakona 
in to pravico uvajajo tudi za otroke, ki so bili rojeni v taboriščih po 
15.2.1945. S tretjim členom uvajajo možnost na novo odmero 
vdovske ali družinske pokojnine po osebi, ki je po zakonu 
izpolnjevala vse pogoje za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja. 
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Vlada v svojem pisnem mnenju predlaganemu zakonu 
nasprotuje, kar je na sami seji odbora tudi predstavil državni 
sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, mag. 
Franc Žnidaršič in povedal, da je vlada že predložila v proceduro 
svoj predlog sprememb in dopolnitev obravnavanega zakona, s 
katerim odpravlja bistvene pomanjkljivosti veljavnega zakona. 

Na podlagi mnenja ZPS in mnenja vlade je bil že pred razpravo in 
glasovanjem o posameznih členih odboru predlagan sklep, da v 
skladu z drugim odstavkom 128. člena poslovnika državnega 
zbora odloči o primernosti zakona za nadaljno obravnavo. 

V razpravi in odločanju o navedenem predlogu je bil podan tudi 
predlog, da bi predlog zakona preložili, člani odbora pa so menili, 
da odbor preide na glasovanje o predlogu sklepa, da zakon ni 
primeren za nadaljno obravnavo. 

Na podlagi drugega odstavka 128. in drugega odstavka 134. člena 
poslovnika odbor (10 za, 3 proti) predlaga državnemu zboru, da 
sprejme naslednji 

sklep: 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) nI primeren za nadaljno 
obravnavo. 

Svetovalka DZ 
Tina K. Premik 

Predsednik 
Stanislav Brenčič, l.r. 

poročevalec, št. 97 18 



Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 UPORABI 

} SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZUSZJ) 

- druga obravnava - EPA 282 - III 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

Številka: 01-08/01-05/01 
Ljubljana, 9.10.2002 EPA 282-111 

Na podlagi 42., 126., 131. in 133. člena poslovnika Državnega 
~\ zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
.J Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o uporabi 

slovenskega znakovnega jezika 
(ZUSZJ) - druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je na prvem nadaljevanju 
svoje 23. seje, dne 8.10.2002 obravnaval predlog zakona o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika - druga obravnava, ki ga je 
državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem ZPS, amandmaji Poslanskih 
skupin LDS in ZLSD in amandmaji Franceta Cukjatija. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju 
ugotavlja, da z vidika svojih nalog nima pripomb ustavne narave, 
s pravno-sistemskega vidika pa opozarja, da kaže ponovno 
Preveriti umestitev strokovnega sveta za slovenski znakovni jezik 

M. oktober2002 

pri Vladi Republike Slovenije, upoštevaje tudi pripravljajoče se 
rešitve iz okvira upravne reforme. Veljavna ureditev namreč ureja 
strokovne svete ministrstev, kar predvideva tudi nova ureditev, in 
zato umestitev strokovnega sveta pri vladi nima pravno- 
sistemskega temelja in ga tudi ni pričakovati. Posamezne dikcije 
določb oziroma termine pa bi kazalo še dodatno precizirati oziroma 
jasneje definirati, in sicer v 4.,9.,13., 20., 24. in 25. členu. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja, 
predstavnik Zakonodajno pravne službe (ZPS), predstavniki 
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, predstavniki Združenja 
tolmačev Slovenije in predstavniki Urada za invalide in bolnike. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je v skladu s 126. in 131. 
členom poslovnika opravil razpravo in glasovanje o posameznih 
členih predloga zakona in vloženih amandmajih. 

Amandmaje so vložili: 
poslanska skupina LDS in ZLSD k 4., 5., 7.,9., 10., 11., 12., 
13., 24. členu, k poglavju "Strokovni svet za slovenski znakovni 
jezik" ter k 25. in 26. členu; 
poslanec dr. France Cukjati k 5., 6.,8., 9.,11.,12.,13., 14.,15., 
16., 20., 22., 25. in 31. členu. 

Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve Stanka Tutta, je podala 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona. V skladu z zakonom 
bo gluhim priznana pravica uporabljati znakovni jezik v vseh 
postopkih pred državnimi organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma 
izvajalci javne službe, seveda pa tudi pred organi lokalne 
samouprave, prav tako pa tudi v vseh drugih življenjskih 
situacijah, v katerih bi jim gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju 

19 poroče valeč, št. 97 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

njihovih potreb. Povedala je, da vlada podpira tudi vložene 
amandmaje Poslanskega kluba LDS in Poslanske skupine ZLSD. 

V razpravi o 5. členu predloga zakona in vloženih amandmajih je 
bilo izpostavljeno stališče, da bi se za tolmače ustanovila Zbornica 
tolmačev za slovenski znakovni jezik, čemur je vlada nasprotovala 
tudi zaradi sistemskih razlogov. Vlada podpira čimprejšnji sprejem 
predloga zakona, saj je to področje nujno potrebno urediti. V 
razpravi o 12. in 13. členu predloga zakona so člani odbora na 
podlagi predloga Franceta Cukjatija sprejeli amandma odbora, 
kjer so z amandmajem povečali pravico do tolmača gluhi osebi v 
postopkih pred državnimi organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma 
izvajalci javne službe ter v drugih življenjskih situacijah, v kateri bi 
ji gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb. Prav 
tako so povečali pravico do tolmača gluhi osebi, ki ima status 
dijaka ali študenta zaradi dodatnih potreb, povezanih z 
izobraževanjem. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih 
amandmajih je odbor: 
- sprejel amandmaje poslanskih skupin LDS in ZLSD k 4„ 5., 

7., 9., 10., 11., 12., 13., k poglavju "Strokovni svet za slovenski 
jezik", k 24., 25., in k 26. členu; 
ni sprejel amandmajev Franceta Cukjatija k 5. členu, ostali 
amandmaji Franceta Cukjatija so postali brezpredmetni. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je sprejel tudi 

svoja amandmaja: 

K 15. členu 

Doda se nova 5. točka: 

"5. razvija slovenski znakovni jezik" 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 
Statut Svetovne zveze gluhih določa, da je znakovni jezik svetovno 
priznan kot naravni jezik in kultura gluhih kot kultura, ki bogati 
narodovo dediščino, definicijo znakovnega jezika pa prepušča 
posameznim nacionalnim zvezam. Skrb za razvoj in poenotenje 
znakovnega jezika je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
izvajala že od leta 1980 dalje. V ta namen je organizirala mednarodni 
simpozij o totalni komunikaciji, na katerem je bil sprejet eden 
izmed zaključkov, da je potrebno sprejeti znakovni jezik 
enakopravno z glasovnim jezikom. Zato je že leta 1984 tudi izdala 
prvi priročnik za učenje znakovnega jezika, pri katerem so 
enakovredno sodelovale gluhe osebe kot nosilke jezika. Vse do 
danes je razvoj znakovnega jezika ena izmed osnovnih nalog 
tako Zveze kot Združenja, saj smo v okviru le tega poenotili 
znake za 2000 besed in smo izdali slovar znakovnega jezika na 
CD-romu, za katerega smo pred kratkim prejeli Evropsko 
jezikovno priznanje. Pri poenotenju in snovanju slovarja so 
sodelovali gluhi uporabniki iz celotnega območja države in 
doktorica jezikoslovja. Tolmači znakovnega jezika smo pri 
opravljanju svojega dela soočeni s problemi prevajanja v znakovni 
jezik, ki jih lahko rešujemo na svojih strokovnih srečanjih in ob 
pomoči uporabnikov- gluhih in po potrebi jezikoslovca. Praksa v 
svetu kaže na to, da razvoj in poenotenje znakovnega jezika 
mora biti v tesnem sodelovanju med tolmači-izvajalci in uporabniki- 
skupnostjo gluhih. 

K 13. členu 

Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

"Pravico do tolmača iz prvega odstavka 10. člena tega zakona 
lahko gluha oseba uveljavlja v obsegu 30 ur letno, v Izjemnim 
primerih, ki jih odobri minister pa tudi več, vendar največ 100 ur 
letno. 

Pravico do tolmača iz drugega odstavka 10. člena tega zakona 
lahko gluha oseba uveljavlja po lastni presoji v obsegu 10 ur 
letno, gluha oseba, ki ima status dijaka ali študenta, pa zaradi 
dodatnih potreb, povezanih z izobraževanjem, 20 ur letno." 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o posameznih členih zakona ter vse člene sprejel. 

Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti 
amandmaji. Dopoln|en predlog zakona je sestavni del tega 
poročila. 

Z amandmajem se povečuje pravica do tolmača gluhi osebi v 
postopkih pred državnimi organi, izvajalci javnih pooblastil oziroma 
izvajalci javne službe ter v drugih življenjskih situacijah, v kateri bi 
ji gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb. Prav 
tako se povečuje pravica do tolmača gluhi osebi, ki ima status 
dijaka ali študenta zaradi dodatnih potreb, povezanih z 
izobraževanjem. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik 
odbora Stanislav Brenčič. 

Svetovalka DZ 
Tina K. Premik 

Predsednik 
Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 

UPORABI SLOVENSKEGA 

ZNAKOVNEGA JEZIKA (ZUSZJ) 

Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni 
jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico gluhih oseb do 
informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način 
uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri 
enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno 
okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in 
pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare 
sluha. 

Gluhe osebe uveljavljajo pravice po tem zakonu, razen če drug 
zakon ne določa drugače. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na fizične osebe, veljajo 
enako za ženske in za moške. 

2. člen 

Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma 
naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. 

Znakovni jezik je vizualno - znakovni jezikovni sistem z določeno 
postavitvijo, lego, usmerjenostjo in gibom rok in prstov ter mimiko 
obraza. 

3. člen 

Gluha oseba po tem zakonu je oseba, ki je povsem brez sluha, 
oziroma oseba, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja 
znakovni jezik kot svoj naravni jezik. 

Tolmači 
4. člen 

Tolmač za znakovni jezik |e oseba, ki gluhim osebam tolmači 
slovenski govorni jezik v znakovni jezik In sllšečlm osebam 
tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik. 

Pravice po tem zakonu lahko uveljavlja gluha oseba za 
tolmačenje slovenskega govornega Jezika v znakovni jezik 
In znakovnega |ezlka v slovenski govorni jezik. 

Na območjih, kjer živita Italijanska ali madžarska narodna 
skupnost, lahko uveljavlja gluha oseba tudi tolmačenje 
'talljanskega ali madžarskega govornega |ezlka v Italijanski 
•II madžarski znakovni Jezik In sllšečlm osebam tolmačenje 

Italijanskega ali madžarskega znakovnega jezika v Italijanski 
ali madžarski jezik. 

5. člen 

Tolmač za znakovni jezik je polnoletna oseba, ki ji je bil 
Izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne 
poklicne kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za 
znakovni jezik. 

Tolmači so pri svojem delu dolžni upoštevati kodeks poklicne 
etike za tolmače. 

Certifikat Je javna listina. 

Za sodne tolmače se uporabljajo določila tega zakona glede 
znakovnega Jezika, v ostalem pa predpisi o sodiščih. 

6. člen 

Register tolmačev za znakovni jezik vodi ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo in vsebuje: 

datum in številko odločbe o vpisu v register; 
osebne podatke (ime in priimek tolmača, datum in kraj rojstva, 
EMŠO, doseženo stopnjo in smer izobrazbe, prebivališče, 
davčno številko); 
datum in številko izdaje certifikata; 
pridobljeno poklicno kvalifikacijo. 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izda odločbo o vpisu 
v register oziroma o izbrisu iz registra. 

O izdani odločbi ministrstvo obvesti tudi Združenje tolmačev za 
slovenski znakovni jezik. 

Zoper odločbo o vpisu in izbrisu iz registra ni pritožbe. 

7. člen 

Tolmač se izbriše Iz registra tolmačev za znakovni Jezik: 

če umre, 
če pisno izjavi, da ne želi več opravljati poklica tolmača, 

- če mu Je bil Izrečen ukrep prepovedi pravice opravljanja 
poklica tolmača. 

8. člen 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi listo tolmačev 
za znakovni jezik, ki so vpisani v register iz 6. člena tega zakona. 

Lista vsebuje naslednje podatke: 

ime in priimek tolmača, 
kontaktni naslov in čas dosegljivosti tolmača. 
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Lista tolmačev za znakovni jezik je javna in mora biti dostopna 
vsem zainteresiranim. 

9. člen 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik s soglasjem 
ministra, pristojnega za Invalidsko varstvo, sprejme pravilnik 
o disciplinski odgovornosti tolmača. 

Pravilnik o disciplinski odgovornosti določa dejanja, ki 
pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju tolmačenja ter 
postopek ugotavljanja odgovornosti in ukrepe ter posledice 
v primeru ugotovljene odgovornosti za storjene kršitve 
dolžnosti. 

Pravice gluhe osebe 
10. člen 

Gluha oseba Ima pravico uporabljati znakovni jezik v 
postopkih pred državnimi organi, organi lokalne 
samouprave, Izvajalci Javnih pooblastil oziroma izvajalci 
javne službe. 

Gluha oseba Ima pravico uporabljati znakovni jezik tudi v 
vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih bi ji gluhota 
pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb. 

Gluha oseba Ima pravico biti Informirana v njej prilagojenih 
tehnikah v skladu s posebnimi predpisi. 

Pravica Iz prvega In drugega odstavka se uresnlču|e z 
uveljavljanjem pravice do tolmača za znakovni jezik. 

11. člen 

Državni organi, organi lokalne samouprave, Izvajalci javnih 
pooblastil oziroma izva|alcl Javne službe so dolžni zagotoviti 
gluhi osebi pravico Iz prvega odstavka 10. člena tega zakona 
v vseh primerih, ko sporazumevanje v prilagojenih tehnikah 
gluhi osebi ne omogoča enakopravnega sodelovanja v 
postopkih. 

Pri Izvajanju storitev javne službe se lahko na podlagi 
Izdelanega Indivlduallziranega načrta gluhi osebi omogoči 
sporazumevanje na drugačen način, ki Je sprejemljiv za 
gluho osebo. 

12. člen 

Državni organi, organi lokalne samouprave, lzva|alci javnih 
pooblastil oziroma Izvajalci Javne službe so dolžni zagotoviti 
gluhi osebi tolmača za znakovni Jezik na zahtevo gluhe 
osebe ali po uradni dolžnosti takoj, ko gluha oseba predloži 
na vpogled dokument, s katerim JI Je priznana pravica do 
tolmača. 

Pravica do tolmača se uveljavlja v obsegu in na način, ki 
omogoča uveljavljanje pravic po načelu enake dostopnosti. 

Plačilo stroškov tolmača za znakovni jezik iz prvega 
odstavka tega člena zagotovijo državni organi, izvajalci 
javnih pooblastil In izvajalci javne službe v letnih finančnih 
načrtih. 

13. člen 

Pravico do tolmača iz prvega odstavka 10. člena tega zakona 
lahko gluha oseba uveljavlja v obsegu 30 ur letno, v izjemnim 
primerih, ki jih odobri minister pa tudi več, vendar največ 
100 ur letno. 

Pravico do tolmača Iz drugega odstavka 10. člena tega 
zakona lahko gluha oseba uveljavlja po lastni presoji v 
obsegu 10 ur letno, gluha oseba, ki Ima status dijaka ali 
študenta, pa zaradi dodatnih potreb, povezanih z 
Izobraževanjem, 20 ur letno. 

Gluha oseba pravico uporabe znakovnega jezika Iz prvega 
In drugega odstavka tega člena uveljavlja neposredno pri 
Združenju tolmačev za slovenski znakovni Jezik oziroma 
pri tolmačih iz liste tolmačev Iz 8. člena tega zakona. 

Delo tolmača za znakovni Jezik v obsegu Iz prvega in drugega 
odstavka tega člena plača gluha oseba z vavčerjem, ki ji ga 
izda center za socialno delo na podlagi odločbe o pravicah 
po tem zakonu. 

Plačilo stroškov tolmača za znakovni Jezik Iz prvega In 
drugega odstavka tega člena krije ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo. 

14. člen 

Tolmač za znakovni jezik je za svoje deio plačan po tarifi za 
tolmače, ki jo na predlog Združenja tolmačev za slovenski znakovni 
jezik sprejme minister, pristojen za invalidsko varstvo in objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

15. člen 

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik Je pravna 
oseba, ki opravlja naslednje naloge: 

1. vodi listo tolmačev za znakovni jezik, 
2. predlaga tarifo za plačilo stroškov tolmača, 
3. zagotavlja pokrivanje potreb po tolmačih na ozemlju 

celotne države, 
4. sodeluje v strokovnih komisijah Iz 20. člena tega zakona, 
5. razvija slovenski znakovni Jezik, 
6. sodeluje v Strokovnem svetu za slovenski znakovni Jazlk, 
7. koordinira delo tolmačev, 
8. vodi evidenco storitev, 
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9. sprejme pravilnik o disciplinski odgovornosti In rešu|e 
ugovore Iz 16. člena tega zakona in 

10. po potrebi izvaja tudi druge naloge. 

Naloge, navedene pod točkami 1, 2, 3, 5, 7 in 8 prejšnjega 
odstavka izvaja Združenje tolmačev za slovenski znakovni 
jezik kot javna pooblastila. Za izvajanje javnih pooblastil se 
zagotavljajo sredstva v proračunu Republike Slovenije In 
se izvajalcu nakazujejo na podlagi vsakoletne pogodbe. 

16. člen 

V zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja lahko 
zainteresirana oseba vloži pisni ugovor na Združenje tolmačev 
za slovenski znakovni jezik. 

Postopek uveljavljanja pravic 
17. člen 

Gluhe osebe uveljavljajo pravice po tem zakonu v skladu z 
zakonom o splošnem upravnem postopku, če zakon ne določa 
drugače. 

O pravicah gluhih oseb iz prvega in drugega odstavka 10. člena 
tega zakona odloča na prvi stopnji center za socialno delo na 
podlagi mnenja strokovne komisije. 

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. 

18. člen 

Vloga za priznanje pravic po tem zakonu se vloži pri krajevno 
pristojnem centru za socialno delo. 

Vlogi, iz katere morajo biti razvidni osebni podatki prosilca, je 
potrebno priložiti izvid avdiograma. 

19. člen 

Pravice po tem zakonu so gluhi osebi priznane od dneva 
dokončnosti izdane odločbe. 

V prvem letu uveljavljanja pravic po tem zakonu se gluhi osebi 
prizna pravica iz prvega in drugega odstavka 13. člena v 
sorazmernem obsegu glede na mesec uveljavitve pravice. 

20. člen 

Strokovne komisije iz drugega odstavka 17. člena tega zakona 
imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

Strokovno komisijo sestavljajo trije člani in sicer zdravnik ustrezne 
specialnosti, predstavnik Združenja tolmačev za slovenski 
*nakovnl jezik In predstavnik regijskega društva gluhih, ki ima 

status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega 
varstva. 

Komisija pri pripravi mnenja upošteva izvid pristojnega zdravnika 
in zmožnost sporazumevanja gluhe osebe, obvezno pa opravi 
tudi razgovor z gluho osebo in jo seznani s svojimi ugotovitvami 
in mnenjem. 

Stroške dela strokovnih komisij krije ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo. 

21. člen 

Na podlagi odločbe izda center za socialno delo gluhi osebi 
izkaznico, s katero lahko uveljavlja pravice po tem zakonu, enkrat 
letno pa ji izda vavčerje za plačilo tolmača. 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo s pravilnikom določi 
podroben opis izkaznice in vavčerja. 

22. člen 

Center za socialno delo vodi evidenco gluhih oseb, katerim so 
bile izdane odločbe po tem zakonu. 

Evidenca mora vsebovati naslednje podatke o gluhi osebi: 

osebne podatke (ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO), 
podatke o prebivališču, 
registrsko številko vavčerja, 

- številko, datum izdaje in dokončnosti odločbe. 

O izdani odločbi center za socialno delo obvesti tudi Združenje 
tolmačev za slovenski znakovni jezik. 

23. člen 

Za zbiranje in uporabo osebnih podatkov po tem zakonu se 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno. 

Svet za slovenski znakovni jezik 
24. člen 

Za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi 
predpisov Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za 
slovenski znakovni jezik, ki Ima naslednje naloge: 

- skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika, 
skrbi za uveljavljanje In enakopravnost znakovnega 
jezika, 

• spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev 
za slovenski znakovni Jezik ter dinamiko pridobivanja 
certifikatov, 
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- predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih 
znanj In spretnosti za tolmača znakovnega jezika, 

- sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in 
izobraževanja, Informiranja, zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, 
pokojninskega In invalidskega zavarovanja, 
zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi, 

- predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, 
pomembnih za izvajanje tega zakona, 
seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo 
Izvajanja storitve tolmačenja, 
obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri 
uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo 
znakovnega jezika. 

25. člen 

Svet za slovenski znakovni jezik imenuje Vlada Republike 
Slovenije In sicer: 
- po enega člana - strokovnjaka za področje jezikoslovja 

ali specialne pedagogike, ki ga predlaga vsaka univerza, 
- dva člana, ki ju predlaga Združenje tolmačev za slovenski 

znakovni jezik, 
štiri člane iz vrst gluhih oseb, ki jih predlaga Zveza gluhih 
in naglušnih Slovenije, 
po enega člana, ki jih predlagajo ministrstvo, pristojno 
za šolstvo, ministrstvo, pristojno za zdravje, ministrstvo, 
pristojno za pravosodje In ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo, 

- enega člana, ki ga predlaga Urad za slovenski jezik, 
• enega člana, ki ga predlagalo vzgojno izobraževalni 

zavodi za gluhe In 
- enega člana, ki ga predlaga Socialna zbornica Slovenije. 

Predsednik sveta je predstavnik univerze, podpredsednik 
pa je gluha oseba. 

Predsednika in podpredsednika sveta izvoli svet na prvi 
seji. 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela zanj 
opravlja Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. 

27. člen 

Svet za slovenski znakovni jezik poroča Vladi Republike 
Slovenije o izpolnjevanju nalog Iz 24. člena tega zakona 
najmanj enkrat letno. 

Prehodne in končne določbe 
28. člen 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda izvršilne predpise 
iz tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve zakona. 

29. člen 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo imenuje strokovne 
komisije iz 20. člena tega zakona najkasneje v šestdesetih dneh 
od uveljavitve zakona. 

30. člen 

Svet za slovenski znakovni jezik se ustanovi najkasneje v 
šestdesetih dneh od uveljavitve zakona. 

31. člen 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo vzpostavi register 
tolmačev za znakovni jezik v šestih mesecih od uveljavitve 
zakona. 

Do vzpostavitve registra iz 6. člena zakona izvajajo tolmačenje v 
skladu z zakonom tolmači, ki so opravili usposabljanje in preizkus 
znanja ter imajo posebno listino, ki jo je izdalo Združenje tolmačev 
za znakovni jezik pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

26. člen 32. člen 

Svet za slovenski znakovni jezik se sestane najmanj dvakrat zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
letno. Republike Slovenije. 
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K PREDLOGU ZAKONA 0 UREJANJU 

PROSTORA Z DOPOLNJENIM 

PREDL060M ZAKONA (ZUreP-1) 

- druga obravnava - EPA 397 - III 
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REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 800-01/89-1/5 EPA 397-III 
Ljubljana, 10.10.2002 

Na podlagi 42. in 133. člena podlovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje 
kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

k predlogu zakona o urejanju prostora 

) (ZUreP-1) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 31 .seji 
dne 10.9.2002 in na 33. seji dne 1.10. in 9.10.2002 obravnaval 
predlog zakona o urejanju prostora, ki ga je Vlada republike 
Slovenije poslala Državnemu zboru v drugo obravnavo. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona 
sodelovali predstavniki Sveta za varstvo okolja Republike 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Inženirske zbornice 
Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije. 

Odbor je prejel mnenje Zakonoda)no-pravne službe Državnega 
zbora Republike Slovenije dne 27.8.2002 ter dopolnilno mnenje 
dne 3.9.2002, v katerem opozarja na jasnejšo opredelitev in 
razlikovanje narave prostorskih aktov, ki naj se odrazi tudi v 
postopku njihove priprave. V tej povezavi še vedno ugotavlja 
nejasnost in nedorečenost predlaganih rešitev v zvezi z naravo 
posameznih aktov in v posledici tega tudi nejasnosti glede 
njihovega namena ter medsebojne skladnosti oziroma 
soodvisnosti (temeljne usmeritve prostorskega razvoja, temeljna 
In natančnejša pravila za urejanje prostora na vseh ravneh 

priprave prostorskih aktov in izvedbeni akti oziroma konkretne 
prostorske ureditve), zato predlaga vsebinsko gradacijo obdelave 
posameznih aktov. Predstavitev uporabljenih pojmov zahteva 
ponovno oceno, kar pa bi se utegnilo odraziti tudi v predlogu 
ZGO, zato bo potrebno do končnih rešitev zagotoviti vsebinsko 
povsem usklajene pojme v okviru obeh zakonov. 

V predlaganem besedilu zakona je opuščeno poglavje oziroma 
razdelek o parcelaciji zemljišč iz razloga, da so ta vprašanja že 
urejena v zakonu o evidentiranju nepremičnin državne meje in 
prostorskih enot. (Uradni list RS, št. 52/2000). Ob tem pa je 
predlagatelj ohranil v predlogu zakona razdelek o komasaciji 
zemljišč, čeprav tudi komasacijo zemljišč, tako pogodbeno kot 
upravno, ureja navedeni zakon, zato bo potrebno v prehodnih 
oziroma končnih določbah izčistiti tudi odnos do teh določb zakona. 

Predlagane rešitve v šestem delu zakonskega besedila, ki se 
nanašajo na opravljanje dejavnosti na področju prostorskega 
načrtovanja bo treba ponovno proučiti v odnosu na rešitve, 
vsebovane v predlogu ZGO, in vsebinsko preurediti tako, da bo 
materija bolj jasno členjena na pogoje, ki naj veljajo za izvajalce 
dejavnosti prostorskega načrtovanja in na pogoje, ki naj jih 
izpolnjujejo pooblaščeni prostorski načrtovalci. 

V zvezi z predlaganim zakonom, sa v povezavi z rešitvami, 
predvidenimi v predlogu ZGO, zastavlja tudi pravno sistemsko 
vprašanje ureditve inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem 
določb zakona o urejanju prostora in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 

Posebej je treba nameniti pozornost prehodnim določbam tudi v 
pogledu rešitev, ki se nanašajo na nadaljnjo veljavnost obstoječih 
prostorskih aktov in pripravi prostorskih aktov v prehodnem 
obdobju, po uveljavitvi predlaganega zakona pa do uveljavitve 
vseh podzakonskih predpisov. To materijo, ki je sedaj nesistemsko 
razpršena med predlagani zakon in predlog ZGO, bo treba urediti 
le v tem predlogu zakona. 
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Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je v skladu s 
131. členom poslovnika Državnega zbora prešel na razpravo in 
glasovanje o posameznih členih predloga zakona in o vloženih 
amandmajih. 

Amandmaje so vložili: 
poslanec Jože Tanko k 1. členu, za novi 1. a in 1 .b člen, k 3. 
(k 1. in 2. odstavku), 12., 20., 39., 52., 74., 75., 90., 113., 116., 
120., 126., 143., 163. (k 1. in 2. ter 3. odstavku), 165. in 168. 
členu; 

- poslanec Dušan Vučko k 2., 5., 11., 29., 46., 136. in172. členu; 
- poslanska skupina NSi k 51., 53. (k 1. in 2. odstavku), 56. in 

156. členu; 
poslanske slupine LDS, 2LSD, SLS in DeSUS k 1„ 2., 3., za 
novi 3.a člen, k 4., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 21., 
22., 23., 24., 25., 28.(k 1. in 2. odstavku), 30., 31., 32., 34., 
35., 37., 38., 42., 44., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 56., 57., 58., 
59., za novi 62.a člen, k 63., 64., 65., 67., 69., 72., 77., 78., 
80., 81., 82., 83., 91., 93., 95. in 96. členu, k 100.(2x k 1. 
odstavku), 113., k podpoglavju "peti razdelek", k 133., 135., 
138., 140., 142., 146., 147., 148., 150., 151., 152., za novi 
152.a člen, k 155., 156.(2x k 2. odstavku), 157., 158., k 
podnaslovu "sedmi del", za novi 161. a člen, k 163., 164., 
165., 166., 169., 171., 175., 177., 178. in 189. členu; 
Vlada Republike Slovenije: amandma na amandma poslanskih 
skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k 80. členu. 

Amandmaje so umaknili: 
- poslanec Dušan Vučko k 13., 67., 80., 152. in 163. členu; 

poslanca mag. Majda Potrata in Janko Veber k 16. členu; 
poslanska skupina NSi k 69. členu 

* * * 

Odbor je v razpravi o posameznih členih predloga zakona ter 
vloženih amandmajih k členom dne 1.10.2002 

sprejel: 
- vse amandmaje poslanskih slupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS, 
- amandmaje poslanca Jožeta Tanka k 52., 90., 116., 120. in 

126. členu; 
- amandmaje poslanca Dušana Vučka k 2., 5., 11., 29., 46., 

136. in 172. členu; 
amandma na amandma k 80. členu s strani Vlade Republike 
Slovenije. 

nI sprejel: 
amandmaje poslanca Jožeta Tanka k 1. členu, za novi 1 .a in 
1.b člen, k 3.(k 1. in 2. odstavku), 12., 20., 39., 74., 75., 113., 
143., 163.(k 1. in 2. ter 3. odstavku), 165. in 168. členu; 
amandmaje poslanske slupine NSi k 51., 53.(k 1. in 2. 
odstavku), 56. in 156. členu; 

Amandma poslanske slupine NSi k 158. členu je postal 
brezpredmeten zaradi sprejema amandmaja poslanskih skupin 
LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k temu členu. 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je po končani 
razpravi o členih predloga zakona ter razpravi in glasovanju o 
vloženih amandmajih sprejel vse člene predloga zakona. 

* * * 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na seji dne 
1.10.2002 sklenil, da zaradi velikega števila sprejetih amandmajev 
k predlogu zakona o urejanju prostora ter možnosti preveritve 
medsebojne usklajenosti posameznih členov predloga zakona, 
strokovna služba odbora pripravi osnutek dopolnjenega predloga 
zakona.Odbor je na nadaljevanju seje dne 9.10.2002 s sklepom 
naložil strokovni službi odbora, da v dopolnjen predlog zakona o 
urejanju prostora vnese redakcijske popravke, ki se nanašajo na 
4., 15., 24., 86 in 98. člen ter določil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, ki je sestavni del tega poročila. 

Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora Republike 
Slovenije je ponovno opozorila na ugotovitve iz mnenja, ki se 
nanašajo na ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč in v povezavi 
s tem predlagano določbo predloga zakona o rezveljavitvi 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih, posameznih pristojnosti pri pripravi 
prostorskih aktov ter vprašanje kfalificiranosti pripravljalcev 
prostorskih aktov v povezavi s rešitvami iz zakona o graditvi 
objektov. Zakonodajno - pravna služba Državnega zbora 
Republike Slovenije je napovedala mnenje k dopolnjenemu 
predlogu zakona o urejanju prostora. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Branko Jane. 

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
Podsekretarka DZ Predsednik 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O UREJANJU PROSTORA 

(ZureP-1) - DRUGA OBRAVNAVA 

Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE 

Prvi razdelek: TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet zakona) 

(1) Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje In uveljavljanje 
prostorskih ukrepov za Izvajanje načrtovanih prostorskih 
ureditev, zagotavlja opremljanje zemljišč za gradnjo ter 
vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov. 

(2) Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti 
prostorskega načrtovanja in določa prekrške v zvezi z 
urejanjem prostora In opravljanjem dejavnosti 
prostorskega načrtovanja. 

(3) Urejanje prostora po tem zakonu je opravljanje zadev Iz 
prvega odstavka tega člena. 

2. člen 
(pojmi) 

(1) Pojmi Imajo po tem zakonu nasledn|l pomen: 
1. prostor je sestav fizičnih struktur na zemeljskem 

površju ter nad In pod njim, do kamor sežejo 
neposredni vplivi človekovih dejavnosti; 

2. prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi 
človekovih dejavnosti; 

3. vzdržen prostorski razvoj je zagotavljanje take rabe 
prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju 
okolja, ohranjanju narave In trajnostni rabi naravnih 
dobrin, varstvu kulturne dediščine In drugih 
kakovosti naravnega In bivalnega okolja omogoča 
zadovoljitev potreb sedanje generacije brez 
ogrožanja prihodnjih generacij; 

4. namenska raba je s prostorskimi akti določena raba 
zemljišč In objektov; 

5. prostorska ureditev Je načrtovana razmestitev 
dejavnosti In objektov na določenem ureditvenem 
območju; 

6. ureditveno območje Je prostorsko in funkcionalno 
zaokroženo območje, ki se ureja z regionalno 
zasnovo prostorskega razvoja ter z urbanistično 
oziroma krajinsko zasnovo in z lokacijskim načrtom; 

7. prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna 
dejavnost, s katero se na podlagi varstvenih zahtev 
in ob upoštevanju razvojnih možnosti načrtuje 
namensko rabo prostora, določajo pogoji za razvoj 
dejavnosti v prostoru In njihovo razmestitev ter ukrepi 
za izboljšanje obstoječih fizičnih struktur In določajo 
pogoji za umestitev načrtovanih objektov v prostor 
In njihovo izvedbo; 

8. urbanistično načrtovanje je posebna veja 
prostorskega načrtovanja, s katero se načrtuje 
poselitev In z njo povezane prostorske ureditve ter 
določajo pogoji za umestitev objektov v prostor; 

9. krajinsko načrtovanje je posebna veja prostorskega 
načrtovanja, za načrtovanje prostorskih ureditev v 
krajini in zelenih struktur znotraj poselitvenih 
območij; 

10. opremljanje zemljišč je zagotavljanje pogojev za 
graditev Javne infrastrukture In priključevanja nanjo, 
s čimer se omogoča uporabnost zemljišč za namene, 
določene s prostorskim aktom; 

11. poselitvena območja so območja naselij In območja, 
predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna 
določena v prostorskih aktih; 

12. naselje Je območje strnjene pozidave; 
13. investicijska namera je predvidena investicija, katere 

realizacija zahteva gradnjo objektov; 
14. nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma 

organi lokalnih skupnosti ter drugi nosilci Javnih 
pooblastil, ki odločajo ali soodločajo o zadevah 
urejanja prostora; 

15. pripravljavec prostorskega akta je državni organ 
oziroma organ lokalne skupnosti, ki Je odgovoren 
za njegovo pripravo; 

16. načrtovalec je oseba, ki izdela predlog prostorskega 
akta; 

17. pobudnik |e subjekt, ki da pobudo za pripravo 
prostorskega akta oziroma za njegove spremembe 
In dopolnitve; 

18. urbanistična pogodba Je pogodba med Investitorjem 
načrtovane prostorske ureditve In občino, ki se sklene 
z namenom, da se omogoči uveljavitev večjega 
zasebnega Interesa za realizacijo načrtovane 
prostorske ureditve v javno korist; 

19. komunalna Infrastruktura so objekti oziroma omrežja 
lokalne gospodarske Infrastrukture ter grajeno javno 
dobro lokalnega pomena; 

20. gospodarska javna Infrastruktura so omrežja, 
neposredno namenjena izvajanju gospodarskih 
Javnih služb s področja prometa, energetike, 
komunalnega gospodarstva, upravljanja z vodami 
In gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega 
bogastva ali varstva okolja, kakor tudi druga omrežja 
in objekti v javni rabi. Gospodarska javna 
infrastruktura je državnega in lokalnega pomena; 

21. komasacija Je zložba zemljišč na območju 
predvidenega občinskega lokacijskega načrta In 
njihova ponovna razdelitev med lastnike zemljišč 
na tem območju; 
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22. krajina je del prostora, katerega značilnost je 
prevladujoča prisotnost naravnih sestavin in je 
rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja 
naravnih In človeških dejavnikov; 

23. prenova je sklop načrtovalskih in drugih ukrepov za 
gospodarsko, socialno in kulturno prenovitev 
degradiranih poselitvenih in drugih območij; 

24. sistem zbirk prostorskih podatkov je sistem priprave, 
zbiranja In vzdrževanja zbirk podatkov s področja 
prostorskega načrtovanja in drugih zadev urejanja 
prostora. 

(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen nI 
določen v prejšnjem odstavku, Imajo enak pomen, kot 
ga določajo predpisi s področja graditve objektov. 

(3) V tem zakonu uporabljeni Izrazi, ki se nanašajo na osebe, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za moške in ženske. 

3. člen 
(temelj'ni cilji urejanja prostora) 

(1) Namen urejanja prostora Je omogočati skladen 
prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, 
družbenih in okoljsklh vidikov razvoja. Usmerjanje 
razvojnih procesov In z njimi povezanih prostorskih 
ureditev mora Izhajati Iz uravnoteženosti razvojnih 
potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se: 
1. zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno 

rabo prostora In ohranjanjem prostorskih 
zmogljivosti za sedanje In prihodnje generacije; 

2. omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih 
In na podeželju, zagotavlja kvaliteten In human 
razvoj mest In drugih naselij ter zagotavlja njihovo 
oskrbo; 

3. doseže prostorsko usklajeno in med seboj 
dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v 
prostoru; 

4. zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj 
skupnosti; 

5. zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran 
dostop do objektov in njihova uporaba v skladu z 
zakonom; 

6. zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava In kulturna 
dediščina, omogoča trajnostno rabo naravnih dobrin 
in varuje druge kakovosti naravnega in bivalnega 
okolja; 

7. omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred 
naravnimi In drugimi nesrečami. 

(2) Urejanje prostora mora prispevati k ustvarjanju čimbolj 
prepoznavnega reda v prostoru. 

4. člen 
(usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi 

zahtevami) 

(1) Pri prostorskem načrtovanju je treba z obravnavo In 
soočanjem različnih potreb In interesov razvoja v 
prostoru zagotoviti usklajenost gospodarskih, 
družbenih in okoljsklh vidikov ter ustvarjati pogoje za 
vzdržen prostorski razvoj. 

(2) Razvojne potrebe posameznih dejavnosti, ki vplivajo 
na urejanje prostora se v postopku priprave in 
sprejemanja prostorskih aktov presojajo in usklajujejo 
z varstvenimi zahtevami tako, da omogočajo 
načrtovanje prostorskih ureditev, ki sledijo temeljnim 
ciljem vzdržnega prostorskega razvoja. 

(3) Vzdržen prostorski razvoj se s prostorskim načrtovanjem 
zagotavlja tako, da je onemogočena prevlada interesov 
posameznih dejavnosti na račun uravnoteženosti 
razvojnih potreb In varstvenih zahtev ter drugih temeljnih 
ciljev urejanja prostora in varstva okolja. Podlaga za 
usklajevanje razvojnih potreb in varstvenih zahtev so 
analize razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v 
prostoru In študija ranljivosti prostora, v primeru 
usklajevanja v postopku priprave lokacijskega načrta 
pa tudi smernice za načrtovanje Iz 29. člena tega zakona. 
Usklajevanje vodi pripravljavec prostorskega akta. 

(4) Če se v postopku priprave prostorskega akta ni dalo 
razvojnih potreb posameznih dejavnosti uskladiti med 
seboj oziroma teh potreb uskladiti z varstvenimi 
zahtevami, v primeru priprave državnega ali skupnega 
prostorskega akta o neusklajenostih odloči v okviru 
svojih pristojnosti vlada na predlog ministra za prostor, 
v primeru priprave občinskega prostorskega akta, pa v 
okviru svojih pristojnosti občinski svet na predlog 
župana. 

(5) Pri pripravi predpisov In razvojnih dokumentov 
posameznih dejavnosti, ki vplivajo na urejanje prostora, 
resorna ministrstva sodelujejo z ministrstvom, pristojnim 
za prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za 
prostor). 

5. člen 
(usmerjanje poselitve) 

(1) Nova poselitev se usmerja v poselitvena območja. 
(2) Pri usmerjanju poselitve Je treba zagotoviti racionalno 

rabo zemljišč In objektov v naseljih, pri čemer Je treba 
prvenstveno Izkoristiti proste In nezadostno izkoriščene 
površine v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s prenovo 
In sanacijo degradiranih območij v naseljih. 
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(3) Širitev naselja je dopustna, če smotrnega razvoja in 
skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z 
Izvedbo ukrepov prejšnjega odstavka, pri čemer je 
potrebno, ob upoštevanju urbanističnih in tehnoloških 
značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev 
praviloma usmerjati na zemljišča, ki so z vidika 
trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave in 
kulturne dediščine manj pomembna. 

6. člen 
(gradnje zunaj poselitvenih območij) 

(1) Zunaj poselitvenih območij so dopustne gradnje 
objektov, če: 
1. neposredno služijo kmetijski oziroma gozdarski 

dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji 
zunaj poselitvenih območij, pridobivanju mineralnih 
surovin in izkoriščanju drugih naravnih virov, kakor 
tudi objekti, ki služijo varnosti državljanov in 
njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred 
naravnimi In drugimi nesrečami; 

2. gre za prometne in energetske objekte gospodarske 
javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih 
omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge 
javne Infrastrukturne in proizvodne objekte, ki zaradi 
tehničnih, tehnoloških, okoljskih In drugih 
značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih; 

3. gre za rekonstrukcije, adaptacije In nadomestne 
gradnje zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se 
lahko spreminja njihovo namembnost ali 
zmogljivost, če spremembe ne ovirajo dejavnosti iz 
prve točke. 

4. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno 
opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, 
ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih 
skupin objektov zunaj poselitvenih območij. 

(2) Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov 
Iz prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče 
uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko 
pridelavo. V tem primeru se zemljišča za gradnjo objektov 
praviloma določijo na osnovi ovrednotenih variantnih 
predlogov. 

(3) Merila in pogoji za gradnje objektov zunaj poselitvenih 
območij se določajo v prostorskem redu občine v skladu 
s prostorskim redom Slovenije. 

7. člen 
(strokovne podlage urejanja prostora) 

(1) Prostorski akti in druge odločitve o zadevah urejanja 
prostora morajo temeljiti na predpisih, analizah in 
strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih 
prostora In okolja, na analizah razvojnih možnosti ter 
drugih pogojih in usmeritvah za razvoj posameznih 
dejavnosti v prostoru, opredeljenih v razvojnih In drugih 
dokumentih ter drugih strokovnih podlagah, na analizah 

medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru 
ter na geodetskih, statističnih irt drugih podatkih s 
področja urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: 
strokovne podlage). 

(2) Nosilci urejanja prostora iz 27. člena tega zakona so v 
skladu z zakonom dolžni posredovati pripravljavcu 
prostorskega akta na njegovo zahevo strokovne podlage 
s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje 
oziroma so predmet načrtovanja. 

8. člen 
(sodelovanje v zadevah urejanja prostora) 

(1) Država in lokalne skupnosti ter lokalne skupnosti med seboj 
morajo sodelovati v zadevah urejanja prostora zlasti pri 
načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski 
razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, 
na skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor 
tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja 
ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine. 

(2) Pri pripravi prostorskih aktov ter drugih predpisov, ki se 
nanašajo na zadeve urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, 
je treba upoštevati temeljne cilje urejanja prostora. 

9. člen 
(javna korist in zasebni interes) 

Pri opravljanju zadev urejanja prostora morajo nosilci urejanja 
prostora upoštevati javne koristi in zasebne interese ter jih v 
skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora med seboj skrbno 
pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnim 
koristim. 

10. člen 
(javnost v zadevah urejanja prostora) 

(1) Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih priprave in 
sprejemanja prostorskih aktov ter o drugih zadevah urejanja 
prostora v skladu z zakonom. 

(2) Vsakdo ima pravico s pobudami, mnenji in na druge načine 
sodelovati pri zadevah urejanja prostora. 

(3) Nosilci urejanja prostora morajo vsakomur omogočiti vpogled 
v zadeve urejanja prostora ter o teh zadevah obveščati javnost 
v skladu z zakonom. 

Drugi razdelek: 
PRISTOJNOSTI NA PODROČJU UREJANJA 

PROSTORA 

11. člen 
(pristojnosti države na področju urejanja prostora) 

(1) Z urejanjem prostora v državni pristojnosti se v skladu s 
temeljnimi cilji urejanja prostora iz 3. člena tega zakona 
določa raba prostora in prostorske ureditve iz državne 
pristojnosti (v nadaljnjem besedilu: prostorske ureditve 
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državnega pomena). Z urejanjem prostora v državni 
pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega 
načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih 
narekujejo predpisani režimi varovanja okolja, ohranjanja 
narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja 
kulturnih spomenikov in druge kulturne dediščine 
državnega pomena, varstva pred naravnimi In drugimi 
nesrečami ter obrambne potrebe. 

(2) Urejanje prostora v državni pristojnosti obsega: 
1. določanje ciljev, usmeritev in izhodišč prostorskega 

razvoja; 
2. predpisovanje splošnih pravil in pogojev za urejanje 

prostora; 
3. načrtovanje prostorskih ureditev državnega 

pomena; 
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje 

državnih prostorskih aktov; 
5. izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega 

načrtovanja na ravni lokalnih skupnosti; 
6. vodenje in izvajanje aktivne zemljiške politike; 
7. vodenje sistema in posameznih zbirk podatkov Iz 

tega zakona; 
8. razvijanje In spodbujanje strokovnega dela na 

področju urejanja prostora in prostorskega 
načrtovanja; 

9. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju 
urejan|a prostora; 

10. sodelovanje pri zadevah urejanja prostora na 
mednarodnem področju. 

12. člen 
(pristojnost občine na področju urejanja prostora) 

(1) Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se v skladu 
s temeljnimi določbami tega zakona ter z usmeritvami 
strateških prostrskih aktov države določa raba prostora 
in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem 
prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji 
prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v 
prostor, ki jih predpisujejo .režimi varovanja okolja, 
ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, 
ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in 
druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi In 
drugimi nesrečami na lokalni ravni. 

(2) Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega: 
1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z 

določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora 
v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za 
urejanje prostora na lokalni ravni; 

2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za 
urejan|e prostora na območju občine; 

3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju 
občine; 

4. Izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje 
občinskih prostorskih aktov; 

5. vodenje in Izvajanje ukrepov aktivne zemljiške 
politike In opremljanja zemljišč; 

6. vodenje zbirk prostorskih podatkov Iz njene 
pristojnosti; 

7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in 
skrb za zakonitost in red v prostoru; 

8. pripravo In sprejem poročil o stanju na področju 
urejanja prostora. 

(3) Z aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča 
in druge nepremičnine, na .njih uveljavlja predkupno 
pravico, vodi prenovo ter uveljavlja in izvaja druge ukrepe 
iz svoje pristojnosti v Javno korist. V ta namen lahko 
ustanovi sklad, javno agencijo ali druge institucije. Pri 
izvajanju navedenih aktivnosti lahko država sodeluje s 
finančnimi In drugimi ukrepi. 

(4) Občina ali več občin skupaj organizira trajno 
uresničevanje nalog iz tega člena. 

13. člen 
(izvajanje aktivne zemljiške politike) 

(1) Država z aktivno zemljiško politiko ustvarja prostorske 
pogoje za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami 
tako, da spodbuja vzdržen prostorski razvoj, ter s tem 
zagotavlja pogoje za skladen In celovit razvoj mest in 
drugih poselitvenih območij. 

(2) Z aktivno zemljiško politiko država: 
1. s finančnimi In drugimi ukrepi podpira občine pri 

izvajanju n|lhove zemljiške politike pridobivanja 
zemljišč in drugih nepremičnin za potrebe urejanja 
prostora ter pri ustvarjanju in izboljšanju pogojev 
za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami In 
njihovo racionalno rabo; 

2. zagotavlja In usklajuje pridobivanje ter Izkoriščanje 
finančnih pomoči za stabilnost in razvojno 
naravnanost nepremičninskega trga; 

3. za potrebe poselitve Izvaja promet z nepremičninami: 
4. upravlja finančna sredstva, pridobljena z 

gospodarjenjem z nepremičninami. 

(3) Naloge Iz prejšnjega odstavka !zva|a Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, pri čemer lahko sodelujejo tudi 
drugI državni organi, državne Institucije ter 
nepremičninski In finančni skladi v skladu z zakonom in 
ustanovitvenimi akti. 

14. člen 
(prostorske ureditve državnega in regionalnega 

pomena) 

(1) Prostorske ureditve državnega pomena so ureditve, ki 
jih sestavljajo objekti in omrežja, ki so neposredno 
namenjena lzva|anju državnih gospodarskih javnih 
služb na področju energetike, prometa, zvez, upravljanja 
voda, gospodarjenja z naravnimi viri, varstva okolja in 
drugih področjih ter omrežja in objekti, ki so namenjeni 
zadovoljevanju skupnih potreb v skladu z zakonom ter 
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objekti in naprave, namenjeni obrambi in varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. 
Prostorske ureditve državnega pomena so tudi ureditve, 
ki segajo na območje več občin oziroma katerih vpliv 
sega na območje več občin In so zaradi svojih 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih 
značilnosti pomembne za prostorski razvoj Republike 
Slovenije. 

(2) Prostorske ureditve regionalnega pomena so ureditve, 
ki zajemajo objekte In omrežja Iz prejšnjega odstavka, 
objekti In omrežja komunalne Infrastrukture ter druge 
prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za državo 
In občine. 

(3) Vlada, v skladu z zakonom, na predlog ministra, 
pristojnega za prostor (v nadaljnjem besedilu: minister 
za prostor) z uredbo podrobneje določi vrste prostorskih 
ureditev državnega pomena. 

15. člen 
(nadomestno ukrepanje države) 

(1) Če lokalna skupnost ne izvršuje zadev urejanja prostora iz 
svoje pristojnosti in bi zaradi tega lahko nastale škodljive 
posledice za okolje in prostor, zaradi česar bi bilo ogroženo 
življenje in zdravje ljudi, ali če bi to pomenilo neizvrševanje z 
zakonom predpisanih obveznosti države, kakor tudi če bi 
zaradi tega lahko nastale večje motnje pri izvajanju nalog 
javnih služb državnega oziroma lokalnega pomena, 
pomembnih za več občin, lahko te zadeve namesto lokalne 
skupnosti izvrši država. V takih primerih lahko država namesto 
lokalne skupnosti sprejme potrebne prostorske akte in ukrepe 
za njihovo uresničitev, na način in po postopku, ki velja za 
pripravo, sprejem in izvajanje državnih lokacijskih načrtov. 

(2) Država ima pravico ukrepanja še pred nastankom posledic, 
ki bi nastopile zaradi neizvajanja lokalnih zadev urejanja 
prostora, pri čemer mora ministrstvo za prostor lokalno 
skupnost predhodno pozvati, da sama izvrši določeno zadevo 
urejanja prostora, ter ji za to postaviti ustrezen rok. Predhodni 
poziv ni potreben, če zaradi pretečih naravnih in drugih nesreč 
ter nepopravljivih poškodb okolja zadev urejanja prostora ni 
mogoče odlagati. 

(3) O ukrepanju iz prvega odstavka tega člena odloči vlada s 
sklepom na predlog ministra za prostor, pri čemer stroške 
nosi lokalna skupnost. 

16. člen 
(sodelovanje države in lokalne skupnosti) 

(1) Ministrstvo za prostor In občina se lahko dogovorita, da 
občina načrtu|e In sprejme prostorski akt za določeno 
prostorsko ureditev skupnega pomena, če Je glede na 
povezanost državne prostorske ureditve z lokalnim 
okoljem to primerneje. Občina takšno prostorsko 
ureditev načrtuje v skladu s programom priprave, ki ga 
sprejme občina po predhodnem soglasju ministra za 
prostor in pobudnika. 

(2) Če občina na način iz prejšnjega odstavka pripravlja in 
sprejema prostorsko ureditev skupnega pomena, mora 
prostorski akt pred njegovim sprejemom potrditi minis- 
ter za prostor. 

Drugi del: PROSTORSKO NAČRTOVANJE 

Prvi razdelek: SKUPNE DOLOČBE 

17. člen 
(prostorski akt) 

(1) Prostorske ureditve se določajo in načrtujejo s prostorskimi 
akti. 

(2) Prostorski akti so državni, občinski in skupni prostorski akti. 
(3) Državni prostorski akti so strategija prostorskega razvoja 

Slovenije, prostorski red Slovenije in državni lokacijski načrti. 
(4) Občinski prostorski akti so strategija prostorskega razvoja 

občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski 
red občine ter občinski lokacijski načrti. 

(5) Prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za državo in 
občine, država in občine načrtujejo skupno. Skupni prostorski 
akt države in občin je regionalna zasnova prostorskega 
razvoja. 

(6) Dve ali več občin se lahko dogovorijo o skupni pripravi 
občinskih prostorskih aktov. 

18. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister za prostor podrobneje predpiše vsebino, obliko in 
način priprave prostorskih aktov iz prejšnjega člena ter vrste 
njihovih strokovnih podlag. 

19. člen 
(financiranje izdelave prostorskih aktov) 

Izdelavo prostorskih aktov praviloma financira pripravljavec, 
razen lokacijskih načrtov, ki jih praviloma financira oziroma 
sofinancira tudi pobudnik, kar se določi s programom priprave 
prostorskega akta iz 27. člena tega zakona. 

20. člen 
(veljavnost prostorskih aktov) 

(1) Veljavnost prostorskih aktov, razen lokacijskih načrtov, 
časovno ni omejena. 

(2) Lokacijski načrt preneha veljati, ko Je Izveden. Šteje se, 
da je lokacijski načrt izveden, ko so z načrtom predvideni 
objekti zgrajeni In v uporabi, v skladu s predpisi o graditvi 
objektov. 

(3) Lokacijski načrt lahko preneha veljati le v delu, ki je 
Izveden, pod pogojem, da s tem nI onemogočena 
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celovitost Izvedbe preostale prostorske ureditve. 
Izvedenost celotnega lokaci|skega načrta oziroma 
njegovega dela ugotovi organ z aktom, s kakršnim Je 
lokacijski načrt sprejel. 

(4) Po prenehanju veljavnosti državnega lokacijskega načrta 
za območje, na katerem so izvedeni objekti Iz 1. točke 
tret|ega odstavka 43. člena tega zakona, veljajo pravila 
prostorskega reda Slovenije. Ostalo območje iz 
državnega lokacijskega načrta se ureja z občinskimi 
prostorskimi akti v skladu s smernicami Iz državnega 
lokacijskega načrta. 

(5) Akt iz tretjega odstavka tega člena vlada pošlje občini 
oziroma občinam, na katerih območje se nanaša 
načrtovana prostorska ureditev državnega pomena. 

(6) Po prenehanju veljavnosti občinskega lokacijskega 
načrta se območje ureja s prostorskim redom občine. 

21. člen 
(skladnost prostorskih aktov) 

(1) Glede na namen so prostorski akti dveh vrst: strateški 
In izvedbeni prostorski akti. Strateški prostorski akti so 
strategija prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red 
Slovenije, regionalna zasnova prostorskega razvoja In 
strategija prostorskega razvoja občine. Izvedbeni 
prostorski akti so državni in občinski lokacijski načrt ter 
prostorski red občine. 

(2) Prostorski akti ne smejo biti med seboj v nasprotju. Če 
sta za isto območje sprejeta dva ali več prostorskih aktov 
iste vrste, se uporablja tisti, ki Je bil sprejet kasneje. 

(3) Občinski prostorski akti ne smejo biti v nasprotju z 
državnimi in skupnimi prostorskimi akti. Na območju, 
kjer je občinski akt v nasprotju z državnim oziroma 
skupnim prostorskim aktom, se uporablja državni 
oziroma skupni prostorski akt. 

(4) Izvedbeni prostorski akti ne smejo spreminjati odločitev 
strateških prostorskih aktov. 

22. člen 
(sočasnost priprave prostorskih aktov) 

Prostorski akti različne vrste in drugI predpisi, ki obravnavajo 
isto prostorsko ureditev, se lahko pripravljajo, obravnavajo 
In sprejemajo sočasno. 

23. člen 
(pravna oblika prostorskega akta in njegova objava) 

(1) Prostorski akt se sprejme z odlokom, če nI s tem zakonom 
določeno drugače. Odlok se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije oziroma v občinskem uradnem 
glasilu. Odlok vsebuje tudi seznam prilog k 
prostorskemu aktu ter naslove, kjer Je prostorski akt na 
vpogled. 

(2) Spremembe In dopolnitve prostorskega akta se 
pripravljajo In sprejemajo po postopku, ki je predpisan 

za njegovo pripravo In sprejem, če nI s tem zakonom 
določeno drugače. 

24. člen 
(priloge prostorskega akta) 

(1) Prostorski akt Ima naslednje obvezne priloge: 
1. povzetek za javnost; 
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano prostorsko ureditev; 
3. obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta; 
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta in seznam sektorskih aktov in 
predpisov, ki so bili pri pripravi prostorskega akta 
upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na 
vsebino prostorskega akta; 

5. smernice in mnenja Iz 29. In 33. člena tega zakona; 
6. spis postopka priprave in sprejemanja akta. 

(2) Priloge prostorskega akta vsebujejo tudi seznam 
sprejetih aktov o zavarovanju ter oceno stroškov za 
Izvedbo lokacijskega načrta, če se financira Iz Javnih 
sredstev. 

(3) Priloge morajo biti na vpogled javnosti na sedežu 
pripravljavca v vseh fazah priprave In veljavnosti 
prostorskega akta, razen prilog, ki so v skladu z zakonom 
zaupne narave. 

25. člen 
(spis postopka) 

Spis postopka iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena je 
uradna evidenca gradiv priprave in sprejemanja prostorskega 
akta in ga vodi pripravljavec. Vanj po časovnem vrstnem redu 
evidentira vse dokumente in gradiva, ki so pomembna s stališča 
zakonitosti vodenja postopka priprave in sprejemanja 
prostorskega akta, vključno z zahtevami in usmeritvami ter 
pripombami in predlogi, danimi v postopku njegove priprave in 
stališča pripravljavca do njih. 

26. člen 
(hramba prostorskih aktov) 

(1) Državni in občinski prostorski akti ter njihove spremembe in 
dopolnitve morajo biti dostopni javnosti na sedežu 
pripravljavca, razen sestavin, ki so v skladu z zakonom 
zaupne narave. 

(2) Po en izvod strategije prostorskega razvoja občine oziroma 
prostorskega reda občirte skupaj z odlokom o njegovem 
sprejetju ter njunih sprememb in dopolnitev, posreduje občina 
ministrstvu za prostor z dnem njegove uveljavitve. Krajevno 
pristojni upravni enoti in inšpekcijskim službam posreduje 
poleg strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega 
reda občine z dnem uveljavitve tudi občinski lokacijski načrt 
oziroma njegove spremembe in dopolnitve. 
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(3) Občinski lokacijski načrt posreduje občina ministrstvu za 
prostor na njegovo zahtevo. 

Skupne določbe o pripravi in sprejemu prostorskih 
aktov 

27. člen 
(program priprave prostorskega akta) 

(1) Prostorski akt oziroma njegove spremembe In dopolnitve 
se pričnejo pripravljati na podlagi programa priprave 
prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: program 
priprave). Program priprave vsebuje najmanj: 
1. oceno stanja, razloge In pravno podlago za pripravo 

prostorskega akta; 
2. predmet In programska Izhodišča prostorskega akta; 
3. okvirno ureditveno območje prostorskega akta, če 

gre za pripravo regionalnih zasnov prostorskega 
razvoja, lokacijskega načrta ali dopolnitev 
občinskega prostorskega reda s podrobnejšimi 
pogoji Iz 66. člena tega zakona; 

4. nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice In 
mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri 
pripravi prostorskega akta; 

5. seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve, 

6. način pridobitve strokovnih rešitev; 
7. navedbo In način pridobitve geodetskih podlag; 
8. rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih 

posameznih faz In rok za smernice za načrtovanje Iz 
29. člena tega zakona, če Je daljši od 30 dni; 

9. obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta. 

(2) Program priprave za državne prostorske akte sprejme 
minister za prostor v soglasju s pobudnikom, za 
občinske prostorske akte pa župan, če nI s tem zakonom 
določeno drugače. 

(3) Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu. 

28. člen 
(prostorska konferenca) 

(1) Zaradi večje obveščenosti prebivalstva o pripravi 
prostorskega akta ter z namenom, da se pridobijo In 
uskladilo priporočila, usmeritve In legitimni interesi 
lokalne skupnosti In organizirane Javnosti glede priprave 
prostorskega akta oziroma predvidene prostorske 
ureditve, se izvede prostorska konferenca (v nadaljnjem 
besedilu: konferenca). Zbor konference skliče In vodi 
pripravljavec, In sicer najmanj osem dni pred sprejemom 
programa priprave In najmanj štlrlna|st dni pred javno 
razgrnitvijo prostorskega akta. Datum In kraj zbora 

konference pripravljavec objavi vsaj v dveh sredstvih 
Javnega obveščanja. 

(2) Pripravljavec mora priporočila konference priložiti 
gradivu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem. 

29. člen 
(smernice za načrtovanje) 

(1) Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove 
pristojne nosilce urejanja prostora iz prvega odstavka 
27. člena tega zakona, da mu v roku 30 dni oziroma v 
roku, ki je določen s programom priprave, dajo smernice 
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Hkrati s 
pozivom jim pripravljavec dostavi tudi program priprave. 
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da 
nimajo smernic, pri čemer pa mora Izdelovalec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni prepisi In drugi 
pravni akti. 

(2) V smernicah Iz prejšnjega odstavka morajo pristojni 
nosilci urejanja prostora konkretizirati določbe vel|avnlh 
predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na 
predvideno prostorsko ureditev in na katerih temeljijo 
njihove smernice. Če nosilec urejanja prostora tega ne 
stori, jih pripravljavec nI dolžan upoštevati, mora pa 
razloge za neupoštevanje posebej utemeljiti. 

(3) Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi 
odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v 
okviru zakona In osnovnih usmeritev iz smernic ter 
utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije. V 
takih primerih mora pripravljavec svojo utemeljitev 
priložiti dopolnjenemu prostorskemu aktu, ki ga v skladu 
s 33. členom tega zakona pošlje nosilcem planiranja in 
predlogu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem. 

(4) Nosilci urejanja prostora ne more|o v smernicah k 
Izvedbenemu prostorskemu aktu postavljati pogojev, s 
katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k 
strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za 
načrtovano prostorsku ureditev. 

30. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve, ki jo obravnava 
prostorski akt, se lahko pridobijo z izdelavo več 
variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko izdela en ali 
več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da 
je možna njihova medsebojna primerjava. Variantne 
rešitve niso obvezne za strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije, prostorski red Slovenije, strategijo 
prostorskega razvoja občine, razen urbanističnih In 
krajinskih zasnov ter za prostorski red občine. 

(2) Strokovne rešitve prostorske ureditve se lahko pridobijo 
tudi z arhltekturno-urbanlstlčnlm natečajem. Natečaj se 
praviloma Izvede za prostorsko ureditev, ki Jo obravnava 
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lokacijski načrt, razen za načrtovanje prostorske ureditve 
gospodarske javne Infrastrukture. Natečaj se Izvede po 
postopku, ki ga določajo predpisi o graditvi objektov. 
Izbrana strokovna rešitev je podlaga za pripravo 
prostorskega akta. 

(3) O Izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo 
prostorskega akta In ni pridobljena z javnim natečajem, 
odloči pripravljavec, če s tem zakonom ni določeno 
drugače. V takih primerih pripravljavec na javni razgrnitvi 
Iz 31. člena tega zakona razgrne vse variantne rešitve z 
obrazložitvijo Izbora rešitve, ki je podlaga razgrnjenemu 
prostorskemu aktu. 

31. člen 
(javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta) 

(1) Predlog prostorskega akta s prilogami iz 1. do 4. točke 
prvega odstavka 24. člena tega zakona mora biti pred 
sprejetjem javno razgrnjen za najmanj 30 dni. V času 
javne razgrnitve predloga prostorskega akta organizira 
pripravljavec njegovo javno obravnavo. O razgrnitvi ter 
kraju in času obravnave mora pripravljavec javnost 
obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno 
običajen način najmanj en teden pred začetkom javne 
razgrnitve. 

(2) O pripombah In predlogih, danih v času javne razgrnitve, 
mora pripravljavec voditi zapisnik ter o njih zavzeti 
stališča ter zagotoviti, da se prostorski akt dopolni v 
skladu s stališči do pripomb in predlogov. Stališča skupaj 
s pripombami In predlogi pripravljavec priloži predlogu 
prostorskega akta, ki ga posreduje v sprejem. 

32. člen 
(ponovna javna razgrnitev in obravnava prostorskega 

akta) 

(1) Če se predlog prostorskega akta na podlagi stališč do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve in javnih obravnav tako 
spremeni, da nove rešitve niso več skladne s programskimi 
izhodišči iz programa priprave prostorskega akta, se ga 
ponovno razgrne in obravnava. Če se v ponovljenem 
postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavah 
predlagane spremembe, je lahko rok za razgrnitve krajši od 
30 dni, vendar ne krajši od 7 dni. O času in kraju ter o vsebini 
ponovne javne razgrnitve in obravnave je treba obvestiti 
javnost najkasneje 7 dni pred javno razgrnitvijo na način iz 
prvega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ 
dvakrat, sicer je potrebno pripraviti nov program priprave 
prostorskega akta in opraviti nov postopek njegove priprave. 

33. člen 
(mnenja nosilcev urejanja prostora) 

(1) Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v 
skladu s stališči do pripomb In predlogov, danih v času 

javne razgrnitve prostorskega akta In pozove pristojne 
nosilce urejanja prostora Iz prvega odstavka 27. člena 
tega zakona, da dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu 
prostorskega akta. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tisti 
del dopolnjenega prostorskega akta, ki se nanaša na 
zadeve iz njihove pristojnosti. V mnenjih nosilci urejanja 
prostora ugotovijo ail Je pripravljavec pri pripravi 
prostorskega akta upošteval njihove smernice Iz drugega 
odstavka 29. člena tega zakona oziroma, da so rešitve v 
primerih Iz tretjega odstavka 29. člena tega zakona v 
skladu z zahtevami veljavnih predpisov In drugih pravnih 
aktov ter v okviru osnovnih usmeritev danih smernic. V 
mnenju nosilci urejanja prostora ne morejo postavljati 
novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali v 
smernicah. Rok za mnenja ne sme biti daljši od 30 dni, 
razen, če zaradi tehničnih zahtev nI z zakonom določen 
drugačen rok. V primeru molka nosilca urejanja prostora 
se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima 
pripomb. 

(2) Če nosilec urejanja prostora Iz prejšnjega odstavka 
ugotovi, da je predlagana prostorska ureditev v 
neskladju z njegovimi smernicami iz 29. člena tega 
zakona in odreče pozitivno mnenje, mora svojo 
odločitev utemeljiti z navedbo konkretnega neskladja v 
načrtovani prostorski ureditvi z zahtevami Iz 29. člena 
tega zakona. Če nosilec urejanja prostora svoje odločitve 
ne utemelji, pripravljavec ni dolžan upoštevati njegove 
odločitve. 

34. člen 
(skrajšani postopek) 

(1) Če se spremembe oziroma dopolnitve prostorskega reda 
občine nanašajo na spremembo podrobnejše namenske 
rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe 
(64. člen tega zakona) ter ne ogrožajo naravnih vrednot, 
zavarovanih območij in blotske raznovrstnosti ter 
kulturne dediščine, ali če se prostorski red občine 
dopolni s podrobnejšimi merili in pogoji Iz 66. člena 
tega zakona, se spremembe oziroma dopolnitve 
prostorskega reda občine pripravijo In sprejmejo po 
skrajšanem postopku. 

(2) Skrajšani postopek se lahko uporabi tudi v primeru 
sprememb In dopolnitev lokacijskega načrta, če se te 
nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih 
objektov, za katere nI predpisana obveznost presoje 
vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne 
vplivajo na kulturno dediščino In na rabo sosednjih 
zemljišč ali objektov. 

(3) V primeru skrajšanega postopka se ne uporabljajo 
določbe 6. In 6. točke prvega odstavka 27. člena tega 
zakona, določbe prvega odstavka 29. člena tega zakona, 
ki se nanašajo na roke in prostorsko konferenco Iz 28. 
člena tega zakona, določbe prvih odstavkov 31. in 33. 
člena in določbe 30. člena tega zakona, pri čemer: 
1. se v programu priprave posebej navede, da se bodo 

spremembe oziroma dopolnitve prostorskega akta 
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pripravljale In sprejemale po skrajšanem postopku z 
utemeljitvijo skrajšanega postopka; 

2. sprejeti program priprave pripravljavec nemudoma 
pošlje pristojnim organom In nosilcem javnih 
pooblastil Iz 27. člena tega zakona, da mu v roku 15 
dni od prejema programa priprave podajo pogoje in 
usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma 
dopolnitev prostorskega akta, kakor tudi, da v roku 
15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga 
prostorskega akta z mnenjem ugotovijo upoštevanje 
danih pogojev za pripravo sprememb oziroma 
dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z 
njim strinjajo; 

3. se z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih 
Javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen 
način, predlog sprememb oziroma dopolnitev 
prostorskega akta razgrne najmanj za 15 dni ter 
določi kraj in čas njegove obravnave. 

35. člen 
(dostopnost podatkov o urejanju prostora v 

elektronski obliki) 

(1) Če pripravljavec zagotovi prost elektronski dostop do vseh 
potrebnih informacij o pripravi prostorskega akta ter 
elektronski naslov za komuniciranje z javnostjo, se gradiva v 
postopku priprave akta objavljajo tudi na elektronski strani 
pripravljavca. Če zainteresirana oseba želi, da se jo z 
odgovorom na njena mnenja in pripombe seznani pisno, mora 
to izrecno navesti. 

(2) Programa priprave prostorskega akta, obvestil o javnih 
razgrnitvah, javnih obravnavah in o prostorski konferenci ter 
o drugih rokih, pomembnih za sodelovanje javnosti v postopkih 
prostorskega načrtovanja, ni mogoče posredovati samo na 
elektronski način. 

Drugi razdelek: DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI 

1. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 
SLOVENIJE 

36. člen 
(namen strategije prostorskega razvoja Slovenije) 

(1) Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni 
državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. V 
povezavi z drugimi temeljnimi državnimi razvojnimi 
dokumenti določa strateške usmeritve razvoja 
dejavnosti v prostoru In Izhodišča za koordinacijo 
njihovih razvojnih politik v prostoru. 

(2) Razvojni dokumenti posameznih območij in dejavnosti 
ne smejo biti v nasprotju s strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije. 

37. člen 
(vsebina strategije prostorskega razvoja Slovenije) 

(1) Strategija prostorskega razvoja Slovenije vsebuje zlasti: 
1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja Slovenije; 
2. zasnovi prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami 

in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja; 
3. razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za 

prostorski razvoj na regionalni in lokalni ravni, 
predvsem za: 
- razvoj poselitve (omrežja mest, razvoj naselij in 

urejanje naselij); 
razvoj gospodarske infrastrukture (prometa, 
telekomunikacij, energetike, odlaganja 
odpadkov); 

- razvoj krajine (kmetijskega in gozdnega prostora, 
vodnega in obvodnega prostora, območij 
pridobivanja rudnin, območij turizma in 
rekreacije, območij ohranjanja narave, območij 
kulturne dediščine, območij ogroženih zaradi 
naravnih in drugih nesreč); 

4. ukrepe za izvajanje strategije prostorskega razvoja 
Slovenije. 

(2) Strategijo prostorskega razvoja Slovenije sprejme na 
predlog vlade Državni zbor Republike Slovenije z 
odlokom v dvofaznem postopku. 

2. PROSTORSKI RED SLOVENIJE 

38. člen 
(namen in vsebina prostorskega reda Slovenije) 

(1) Prostorski red Slovenije določa v skladu s strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije temeljna pravila za urejanje 
prostora na državni, regionalni in lokalni ravni. 

(2) Prostorski red Slovenije lahko določa za celotno območje 
države ali njena posamezna območja tudi podrobnejša pravila 
za urejanje prostora, s katerimi se zagotavlja enotno izvajanje 
tega zakona ter oblikujejo zahteve v zvezi s prostorskim 
načrtovanjem ter arhitekturnim in krajinskim projektiranjem 
glede na značilnosti posameznih območij države. 

(3) Prostorski red Slovenije sprejme vlada z uredbo. 

39. člen 
(merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov) 

Prostorski red Slovenije lahko določa v podrobnejših pravilih iz 
drugega odstavka prejšnjega člena tudi merila in pogoje za 
načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega 
pomena. 
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Posebne določbe o pripravi strategije prostorskega 
razvoja in prostorskega reda Slovenije 

40. člen 
(pristojnost in predlog za pripravo) 

(1) Za pripravo strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda Slovenije je odgovorno ministrstvo za 
prostor. 

(2) Pobudo za pripravo strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda Slovenije lahko dajo ministru za prostor 
tudi drugi ministri. Pobuda mora biti obrazložena in 
dokumentirana na podlagi razvojnih dokumentov posameznih 
dejavnosti oziroma predlogov njihovih sprememb. 

41. člen 
(priprava) 

(1) Za pripravo strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda Slovenije se ne uporabljajo skupne 
določbe tega zakona o pripravi In sprejemu prostorskih 
aktov, razen 1. do 5. točke prvega odstavka in določbe 
tretjega odstavka 27. člena ter 28., 29. In 35. člena tega 
zakona. 

(2) Program priprave strategije prostorskega razvoja 
Slovenije sprejme vlada na predlog ministra za prostor, 
program priprave prostorskega reda Slovenije pa minis- 
ter za prostor. 

(3) O predlogu strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda Slovenije ministrstvo za prostor skliče 
zbor konference Iz 28. člena tega zakona, pri čemer zbora 
konference ni treba sklicati pred programom priprave. 
Predlog strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda Slovenije načrtovalec dopolni na 
podlagi stališč do priporočil konference, ki jih zavzame 
minister za prostor. 

3. DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT 

42. člen 
(namen državnega lokacijskega načrta) 

(1) Z državnim lokacijskim načrtom se podrobneje načrtuje 
prostorska ureditev državnega pomena. Z njim se določijo 
lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenih 
dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter prostorski ukrepi 
po tem zakonu. 

(2) Državni lokacijski načrt ne sme biti v nasprotju s strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije in prostorskim redom Slovenije 
oziroma z regionalno zasnovo prostorskega razvoja, če je 
bila ta sprejeta za obravnavano območje. 

43. člen 
(vsebina državnega lokacijskega načrta) 

(1) Državni lokacijski načrt vsebuje zlasti: 
1. ureditveno območje lokacijskega načrta; 
2. umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom 

vplivov In povezav prostorske ureditve s sosednjimi 
območji; 

3. načrt parcelacije; 
4. zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, 

vodovodne In druge komunalne Infrastrukture 
območja z obveznostmi priključevanja nanjo, 

5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če Je ta 
predvidena ter druge pogoje in zahteve za izvajanje 
načrta; 

6. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje 
narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe 
naravnih dobrin; 

7. rešitve In ukrepe za obrambo ter za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami; 

8. roke za Izvedbo prostorskih ureditev In za pridobitev 
zemljišč, če so ti krajši od zakonsko določenih. 

(2) Državni lokacijski načrt določi tudi lokacijske pogoje za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja 
zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in 
oblikovanja objektov in njihovo gradnjo. 

(3) Ureditveno območje lokacijskega načrta se določi tako, 
da se prikažejo površine: 
1. na katerih so načrtovani trajni objekti, 
2. na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo 

lokacijskega načrta In se na teh površinah po Izvedbi 
načrta vzpostavi prejšnje stanje. 

(4) Objekti iz prejšnjega odstavka morajo biti funkcionalno 
povezani In slediti namenu prostorske ureditve, 
načrtovane z lokacijskim načrtom. 

44. člen 
(priloge državnega lokacijskega načrta) 

Državni lokacijski načrt vsebuje poleg predpisanih prilog iz 24. 
člena tega zakona še finančno konstrukcijo, kadar gre za več 
udeležencev pri financiranju prostorske ureditve, določene z 
lokacijskim načrtom. 
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Posebne določbe o pripravi in sprejemu državnega 
lokacijskega načrta 

45. člen 
(pristojnost in predlog za pripravo in sprejem) 

(1) Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je 
ministrstvo za prostor. Pobudo za pripravo državnega 
lokacijskega načrta da minister, v čigar delovno področje 
spada predlagana prostorska ureditev državnega 
pomena. Pobuda mora biti obrazložena in 
dokumentirana. 

(2) S sprejetjem programa priprave ministrstvo za prostor 
predlaga vladi, da sprejme začasni ukrep zavarovanja 
urejan|a prostora iz prve točke 83. člena tega zakona. 
Uredbo o sprejetem začasnem ukrepu pošlje vlada občini 
oziroma občinam, na območja katerih se začasni ukrep 
nanaša. 

(3) Prostorska ureditev, ki je vsebina državnega lokacijskega 
načrta, se praviloma določi s primerjavo več variantnih 
rešitev. Variantne rešitve morajo biti presojane iz 
funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter 
z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju. O 
Izboru rešitve, ki je podlaga razgrnjenemu predlogu 
državnega lokacijskega načrta odloči vlada na predlog 
ministra za prostor In ministra, ki je pobudnik za pripravo 
državnega lokacijskega načrta. 

(4) Razgrnitev In obravnava predloga državnega 
lokacijskega načrta se morata opraviti v občini oziroma 
občinah, na katere se nanaša načrtovana prostorska 
ureditev, da se pridobijo njihova mnenja In predlogi na 
načrtovano prostorsko ureditev. Predlog lokacijskega 
načrta se razgrne tudi na sedežu ministrstva za prostor. 
O pripombah In predlogih, danih v času javne razgrnitve 
odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika 
izdelave državnega lokacijskega načrta. 

46. člen 
(uredba o lokacijskem načrtu) 

(1) Državni lokacijski načrt sprejme vlada z uredbo. Uredba 
lahko določi tudi velikost odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih In tehničnih rešitev, ki so dopustna pri 
pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
po predpisih o graditvi objektov, če se z novimi rešitvami 
v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz 
območja, poslabšajo bivalni in delovni pogoji na 
območju lokacijskega načrta oziroma na sosednjih 
območjih ter niso v nasprotju z Javnimi koristmi. 

(2) Uredba Iz prejšnjega odstavka določi tudi dele občinskih 
prostorskih aktov, ki so v nasprotju z državnim 
lokacijskim načrtom. Šte|e se, da so s prejemom 
državnega lokacijskega načrta spremenjeni oziroma 
dopolnjeni občinski prostorski akti v delu in za območ|e, 
ki ga določa državni lokacijski načrt. 

(3) Uredba o državnem lokacijskem načrtu lahko določi tudi 
dele občinskih prostorskih aktov, ki so v nasprotju z 
državnim lokacijskim načrtom le v času izvajanja tega 
načrta. Izvajanje teh delov občinskih prostorskih aktov 
minister za prostor z odločbo zadrži do izvedbe 
državnega lokacijskega načrta v skladu z 20. členom 
tega zakona. 

(4) Akt o prenehanju veljavnosti državnega lokacijskega 
načrta in odločbo iz tretjega odstavka tega člena vlada 
pošlje občini oziroma občinam na katerih območja se 
nanaša načrtovana prostorska ureditev državnega 
pomena. 

Tretji razdelek: REGIONALNA ZASNOVA 
PROSTORSKEGA RAZVOJA 

47. člen 
(namen regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Regionalna zasnova prostorskega razvoja je dokument 
usmerjanja prostorskega razvoja, ki ob upoštevanju 
usmeritev strategije prostorskega razvo|a Slovenije in v 
povezavi z drugimi razvojnimi dokumenti določa 
zasnove z državo In občinami usklajenih prostorskih 
ureditev. 

(2) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se 
podrobneje načrtujejo zasnove prostorskih ureditev iz 
drugega odstavka 14. člena tega zakona, lahko pa tudi 
druge prostorske ureditve, za katere se država In občine 
dogovorijo, da Jih bodo načrtovale skupno. 

(3) S sprejetjem regionalne zasnove prostorskega razvoja 
se država zaveže, da bo državne lokacijske načrte 
pripravila v skladu z regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja, občine pa, da bodo svoje prostorske akte 
pripravljale oziroma uskladile z regionalno zasnovo 
prostorskega razvoja. 

(4) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se lahko 
načrtujejo tudi območja naravnih znamenitosti 
državnega pomena ko osnova za zavarovan|e po drugih 
predpisih. 

48. člen 
(vsebina regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se poleg 
dogovora o prostorskih ureditvah iz prejšnjega člena, 
določi zlasti: 
1. ureditveno območje regionalne zasnove 

prostorskega razvoja; 
2. usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem 

območju; 
3. zasnovo rabe prostora z zasnovo razmestitve 

dejavnosti v prostoru; 
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4. zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet 
podrobnejšega načrtovanja na njihovem 
ureditvenem območju; 

5. usmeritve za pripravo državnih lokacijskih načrtov 
In občinskih prostorskih aktov; 

6. program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove 
prostorskega razvoja.« 

(2) Regionalna zasnova prostorskega razvoja lahko določi 
izhodišča za pripravo urbanistične in krajinske zasnove. 

49. člen 
(regionalna zasnova prostorskega razvoja in 

strategija prostorskega razvoja občine) 

Regionalna zasnova prostorskega razvoja zajema območja 
vseh, v pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja 
vključenih občin, lahko pa le dele njihovih območij. Če je 
regionalna zasnova prostorskega razvoja pripravljena z 
vsebino In podrobnostjo, kot Jo ta zakon določa za strategijo 
prostorskega razvoja občine, lahko regionalna zasnova 
prostorskega razvoja nadomesti strategijo prostorskega 
razvoja občine v n|enih posameznih delih, kar z odlokom 
ugotovi občinski svet hkrati s sprejetjem regionalne zasnove 
prostorskega razvo|a. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu regionalne 
zasnove prostorskega razvoja 

50. člen 
(odgovornost in pobuda za pripravo regionalne 

zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja Je 
odgovorno ministrstvo za prostor In občine v skladu z 
dogovorom Iz 1. odstavka 47. člena tega zakona. Pobudo 
za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja 
lahko dajo poleg ministrstva za prostor tudi ministrstvo 
pristojno za regionalni razvoj In druga ministrstva, 
zainteresirane občine ali regionalne razvojne agencije z 
območja regionalne zasnove prostorskega razvoja. 

(2) Minister za prostor Imenuje programski svet, ki koordinira 
pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja. 

(3) Programski svet je sestavljen Iz predstavnikov 
ministrstev, katerih delovno področje zadeva regionalna 
zasnova prostorskega razvoja, predstavnikov občin Iz 
prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: občine • 
udeleženke) In razvojne agencije z območja regionalne 
zasnove prostorskega razvoja. 

51. člen 
(sočasna priprava regionalne zasnove prostorskega 

razvoja in regionalnega razvojnega programa) 

Če je pobuda za pripravo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja vezana na pripravo regionalnega razvojnega 
programa, se regionalni razvojni program In regionalna 
zasnova prostorskega razvoja pripravljata sočasno. 
Regionalni razvojni program in regionalna zasnova 
prostorskega razvoja morata biti med seboj usklajena. 

52. člen 
(začetek priprave regionalne zasnove prostorskega 

razvoja) 

(1) Za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja 
se pripravi program priprave, ki ga na predlog 
programskega sveta potrdijo sveti občin. 

(2) Program priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja sprejme minister za prostor na predlog 
programskega sveta. 

53. člen 
(variantne strokovne rešitve) 

Če se za prostorske ureditve, ki so vsebina regionalne zasnove 
prostorskega razvoja, pripravi več variantnih rešitev, o izboru 
rešitve, ki je podlaga za izdelavo regionalne zasnove prostorskega 
razvoja, odloči programski svet. 

54. člen 
(javna razgrnitev regionalne zasnove prostorskega 

razvoja) 

Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja pripravljavec 
javno razgrne v vseh občinah z območja regionalne zasnove in 
na sedežu ministrstva za prostor, po tem, ko je predlog potrdil 
programski svet. O predlogu regionalne zasnove prostorskega 
razvoja pripravljavec organizira tudi javne obravnave v vseh 
občinah z območja regionalne zasnove. Pripombe in predloge na 
razgrnjeni predlog pošljejo občine programskemu svetu, ki do 
njih zavzame stališče. 

55. člen 
(sprejem regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Po javni razgrnitvi in javnih obravnavah Iz prejšnjega 
člena načrtovalec dopolni predlog regionalne zasnove 
prostorskega razvoja v skladu s stališči iz prejšnjega 
člena. Dopolnjeni predlog s sklepom potrdi vlada na 

\ 
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predlog ministra za prostor po predhodnem mnenju 
programskega sveta. Potrjeni predlog regionalne 
zasnove prostorskega razvoja pošlje vlada občinam - 
udeleženkam v sprejem. 

(2) Občine - udeleženke sprejmejo regionalno zasnovo 
prostorskega razvoja z odlokom. Regionalna zasnova 
prostorskega razvoja je spre|eta, ko jo sprejmejo sveti 
vseh občin - udeleženk, kar na podlagi obvestila 
programskega sveta ugotovi vlada s sklepom. Odlok o 
regionalni zasnovi prostorskega razvoja objavi vlada v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

(3) Z odlokom o regionalni zasnovi prostorskega razvoja 
se določijo tisti občinski strateški prostorski akti oziroma 
njihovi deli, ki z regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja niso skladni. Šteje se, da so s sprejemom 
regionalne zasnove prostorskega razvoja, ob 
upoštevanju tretjega odstavka 21. člena tega zakona, ti 
občinski prostorski akti v delu in za območje regionalne 
zasnove prostorskega razvoja spremenjeni. 

Četrti razdelek: OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 

1. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 

56. člen 
(namen strategije prostorskega razvoja občine) 

(1) Strategija prostorskega razvoja občine določa usmeritve 
za razvoj dejavnosti v prostoru In njegove rabe tako, da 
so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na 
območju občine. 

(2) Strategija prostorskega razvoja občine ne sme biti v 
nasprotju s strategijo prostorskega razvoja Slovenije in 
prostorskim redom Slovenije. 

57. člen 
(vsebina strategije prostorskega razvoja občine) 

(1) V skladu z določbo prejšnjega člena strategija 
prostorskega razvoja občine določi zlasti: 
1. izhodišča In cilje prostorskega razvo|a občine; 
2. zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s 

prioritetami In usmeritvami za dosego ciljev 
prostorskega razvoja občine; 

3. zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena v 
prostoru kot so: 
- zasnova poselitve vključno z zasnovami rabe 

urbanih površin, prenove obstoječega stavbnega 
fonda ter sanacije degradiranih urbanih območij; 

zasnovo komunalne Infrastrukture; 
zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, vodnih virov in vodnogospodarskih 
sistemov ter območij rudnin, naravnih in 
kulturnih vrednot kot tudi naravnih in ogroženih 
območij; 

4. zasnovo razvoja in urejanja naselij (v nadaljevanju: 
urbanistične zasnove); 

5. zasnovo razvoja in urejanja krajinskih območij (v 
nadaljevanju: krajinske zasnove); 

6. ukrepe za Izvajanje strategije prostorskega razvoja 
občine. 

58. člen 
(urbanistična zasnova) 

(1) Namen urbanistične zasnove je podrobneje določiti 
strategijo prostorskega razvoja naselja z rešitvami 
funkcionalne In oblikovne skladnosti posameznih 
območij. Urbanistična zasnova se pripravi za mesta in 
za lokalna središča, lahko pa tudi za druga naselja, 
katerim se določalo območja za njihovo širitev ali 
prenovo. 

(2) Urbanistična zasnova določa zlasti: 
- ureditveno območje urbanistične zasnove, 
- členitev območja urbanistične zasnove v posamezne 

funkcionalne celote s prikazom območij, za katera 
se bo izdelal občinski lokacijski načrt, 

- območja za širitev naselja in koncept širitve, 
- območja prenove in koncept prenove, 

zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru in 
zasnovo namenske rabe površin, s prikazom površin, 
namenjenih Javnemu dobru, 

- zasnovo Infrastrukturnih sistemov, 
zasnovo ureditev zelenih in športno rekreativnih 
površin v naselju, 

- zasnovo prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 

- zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za 
urejanje prostora v naselju, 

(3) Urbanistična zasnova določa tudi podrobnejše 
usmeritve za varstvo okolja, ohran|anje narave in 
kulturne dediščine v naselju. 

59. člen 
(območje širitve naselja) 

(1) Območje širitve naselja so površine za načrtno usmerjanje 
poselitve. Namen določitve območja širitve naselja je zagotoviti 
prostor za načrtno širjenje naselja in s tem preprečevati njegov 
nesmotrn in neobvladljiv razvoj. 
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(2) Za območja širitve naselja se določijo območja izven naselja, 
ki se jim lahko v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora in 
načeli usmerjanja poselitve spremeni namenska raba v 
poselitvena območja, če za potrebe poselitve v samem naselju 
ni več racionalnih možnosti. Območje širitve naselja se določa 
v skladu s pravili iz prostorskega reda Slovenije. 

60. člen 
(krajinska zasnova) 

(1) Namen krajinske zasnove je določiti strategijo prostorskega 
razvoja krajine ter uskladiti in podrobneje določiti načine 
prostorskega urejanja v krajini. 

(2) Krajinska zasnova določa zasnovo namenske rabe prostora, 
usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko 
organizacijo ter usmeritve in pogoje za urejanje prostora. V 
krajinski zasnovi se prikažejo tudi površine, namenjene 
javnemu dobru. 

(3) Krajinska zasnova se pripravi za obstoječa oziroma 
predvidena širša zavarovana območja, lahko pa tudi za 
območja, v katerih so predvidene prostorske ureditve, ki bi 
lahko znatneje vplivale na krajino, kulturno dediščino, 
ohranjanje narave ali na trajnostno rabo naravnih dobrin ter 
za območja navzkrižnih interesov v zvezi z rabo prostora in 
za degradirana območja zunaj poselitvenih območij. 

61. člen 
(posebna določba o sprejemu urbanistične oziroma 

krajinske zasnove) 

Urbanistična oziroma krajinska zasnova se lahko sprejme kot 
dopolnitev strategije prostorskega razvoja občine. 

2. PROSTORSKI RED OBČINE 

62. člen 
(namen prostorskega reda občine) 

(1) Namen prostorskega reda občine je v skladu s strategijo 
prostorskega razvoja občine ter ob upoštevanju pravil 
Iz prostorskega reda Slovenije določiti območja 
namenske rabe prostora, določiti pogoje In merila ter 
ukrepe za načrtovanje v prostoru In pripravo lokacijskih 
načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po 
določbah o graditvi objektov. 

(2) Prostorski red občine je temeljni Izvedbeni prostorski 
akt občine. 

63. člen 
(vsebina prostorskega reda občine) 

(1) Prostorski red občine v skladu z namenom Iz prejšnjega 
člena določa zlasti: 

1. območja namenske rabe prostora; 
2. merila in pogoje za urejanje prostora; 
3. členitev območja občine na prostorske in 

funkcionalne enote za katera bodo izdelani 
prostorski akti in merila in pogoji za varovanje 
prostora; 

4. ukrepe za izvajanje prostorskega reda. 

(2) Na območjih, na katerih Je v strategiji prostorskega 
razvoja občine predvidena Izdelava urbanističnih In 
krajinskih zasnov oziroma lokacijskih načrtov, vendar ti 
še niso izdelani, se pri določanju območij namenske 
rabe prostora, členitvi območij na prostorske In 
funkcionalne celote, določitvi meril in pogojev za urejanje 
prostora ter določitvi ukrepov za izvajanje prostorskega 
reda, upoštevajo usmeritve In izhodišča Iz strategije 
prostorskega razvoja občine. 

(3) Prostorski red občine je podlaga za pripravo občinskih 
lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja 
po predpisih o graditvi objektov na območjih, ki se ne 
urejajo z lokacijskimi načrti. 

(4) V prostorskem redu občine se prikažejo tudi območja 
državnih lokacijskih načrtov. 

64. člen 
(namenska raba prostora) 

(1) Prostorski red občine določi za celotno območje občine 
območja osnovne namenske rabe prostora. Območja 
osnovne namenske rabe prostora se ob upoštevanju 
predpisov za posamezne dejavnosti oziroma področja 
določijo glede na fizične lastnosti prostora in predvideno 
namembnost določenega prostora. Različne vrste 
območij osnovne namenske rabe prostora se ne smejo 
prekrivati. 

(2) Območja osnovne namenske rabe prostora se lahko 
delijo na površine podrobnejše namenske rabe po 
načelih pretežnostl, združljivosti In dopolnjevanja 
posameznih dejavnosti, pri čemer mora biti podrobnejša 
namenska raba v okvirih osnovne namenske rabe. 
Površine podrobnejše namenske rabe vključujejo tudi 
površine namenjene javnemu dobru. 

(3) Območja osnovne namenske rabe oziroma površine 
podrobnejše namenske rabe prostora morajo biti v 
prostorskem redu občine prikazane tako natančno, da 
je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v 
zemljiškem katastru. 

65. člen 
(merila in pogoji za urejanje prostora) 

(1) Z merili in pogoji za urejanje prostora prostorski red 
občine, v skladu z namensko rabo prostora, določi za 
posamezna območja iz 1. točke prvega odstavka 63. 
člena tega zakona zlasti: 
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možno prepletanje dejavnosti glede na namensko 
rabo prostora; 

2. predvideno stopnjo Izkoriščenosti zemljišč za stavbe 
oziroma druge gradnje; 

3. merila In pogoji za urejanje prostora na območjih na 
katerih so lokacijski načrti izvedeni; 

4. merila za določanje gradbenih parcel; 
5. merila In pogoje za varstvo okolja, ohranjanje narave, 

varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo 
naravnih dobrin v zvezi z načrtovanjem prostorskih 
ureditev in gradnjo objektov; 

6. ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 

7. določitev območij komunalnega opremljanja 
zemljišč s splošnimi pogoji In standardi njihovega 
opremljanja, vključno z obveznostmi priključevanja 
na objekte In omrežja javne infrastrukture. 

(2) Merila in pogoji Iz prejšnjega odstavka določijo 
lokacijske pogo|e za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, 
funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter pogoje v 
zvezi z njihovo gradnjo, kakor tudi lokacijske pogoje za 
postavitev enostavnih objektov, za katere po predpisih 
o graditvi objektov nI potrebno gradbeno dovoljenje. 

66. člen 
(podrobnejša merila in pogoji za projektiranje) 

(1) Prostorski red občine lahko za posamezno ureditveno 
območje določi tudi podrobnejša merila in pogoje za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg meril in 
pogojev iz prejšnjega člena se za tako območje določi tudi 
njegovo mejo ter regulacijske oziroma gradbene linije za 
umestitev objektov v prostor, lahko pa tudi gabarite objektov, 
merila za njihovo oblikovanje, funkcionalno in tehnično 
zasnovo objeklov z ureditvijo njihove okolice ter ureditev 
komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo. 

(2) Prostorski red občine se s podrobnejšimi merili iz prejšnjega 
odstavka lahko dopolni po skrajšanem postopku iz 34. člena 
tega zakona. 

I 
Posebne določbe o pripravi in sprejemu strategije 
prostorskega razvoja občine in prostorskega reda 

občine 

67. člen 
(začetek priprave) 

(1) Za pripravo strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine je odgovoren župan. 

(2) Pobudo za pripravo strategije prostorskega razvoja 
oziroma prostorskega reda občine, kakor tudi za njune 
spremembe in dopolnitve lahko da vsakdo. Pobude 
morajo biti obrazložene in dokumentirane. O pobudah 

odloča občinski svet na predlog župana najmanj enkrat 
na štiri leta. 

(3) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka pa občinski 
svet odloča o spremembah in dopolnitvah prostorskega 
reda občine ko nastopijo razmere, ki zahtevajo 
spremembe In dopolnitve tega prostorskega akta v 
skladu z določbami tega zakona in se nanašajo na druge 
prostorske akte. 

68. člen 
(sodelovanje pri pripravi) 

(1) Ministrstva so dolžna občini na njeno zahtevo posredovati 
razpoložljive podatke, predloge in druga gradiva iz njihove 
pristojnosti, ki so potrebna za pripravo strategije prostorskega 
razvoja oziroma prostorskega reda občine. V zvezi s pripravo 
lahko ministrstvo za prostor daje občini priporočila. 

(2) O pripravi strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine morajo biti posebej obveščene tudi 
sosednje občine, da lahko v postopku priprave dajejo predloge 
in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo 
na njihove zadeve urejanja prostora. 

69. člen 
(potrditev prostorske strategije občine in 

prostorskega reda občine) 

(1) Pred objavo odloka o strategiji prostorskega razvoja 
občine oziroma odloka o prostorskem redu občine je 
treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor 
v potrditev. Vlogi za potrditev mora občina priložiti 
prostorski akt z njegovim odlokom In priloge iz 24. člena. 

(2) Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge Iz 
prejšnjega odstavka ugotovi, ali je vloga popolna in o 
tem v navedenem roku obvesti občino, sicer se šteje, da 
je vloga popolna. V primeru nepopolne vloge občino 
pozove, da vlogo v določenem roku dopolni, sicer jo 
zavrne. 

(3) Minister za prostor preveri, ali je strategija prostorskega 
razvoja oziroma prostorski red občine skladen z 
zakonom in drugimi predpisi ter s prostorskimi akti 
države in z morebitnimi skupnimi akti, kakor tudi 
skladnost prostorskega reda občine s strategijo 
prostorskega razvoja občine, če gre za potrditev 
prostorskega reda občine. 

(4) Minister za prostor mora skladnost Iz prejšnjega 
odstavka s sklepom potrditi ali pa strategijo prostorskega 
razvoja oziroma prostorski red občine zavrniti najkasneje 
v 60 dneh od prejema popolne vloge iz prvega odstavka. 
Zavrnitev mora vsebovati razloge za zavrnitev in 
predloge za odpravo nepravilnosti. Če minister za 
prostor strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine v roku Iz tega odstavka s 
sklepom nI niti potrdil niti zavrnil, se šteje, da ga je potrdil. 

(5) Strategije prostorskega razvoja oziroma prostorskega 
reda občine, ki ga je minister za prostor zavrnil, občina 
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ne sme objaviti v uradnem glasilu In nI podlaga za 
Izdajanje gradbenih dovoljenj in za druge ukrepe po 
tem zakonu. 

(6) O pritožbi občine zoper sklep o zavrnitvi odloči vlada. 

70. člen 
(uskladitev strategije prostorskega razvoja oziroma 

prostorskega reda občine) 

(1) V primeru zavrnitve strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine lahko občinski svet ponovno 
obravnava in v skladu z ugotovitvami-ministra za prostor 
sprejme popravljeno strategijo prostorskega razvoja občine 
oziroma prostorski red občine in ga pošlje v potrditev ministru 
za prostor. Minister mora popravljeni del strategije 
prostorskega razvoja občine oziroma prostorskega reda 
občine potrditi ali zavrniti na način in po postopku iz prejšnjega 
člena v 30 dneh od njegovega prejema, sicer se šteje, da ga 
je potrdil. 

(2) Za uskladitev strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine z zahtevami ministra za prostor 
ne veljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na program 
priprave prostorskega akta, javno razgrnitev in javno 
obravnavo. 

71. člen 
(objava in izvajanje strategije prostorskega razvoja 

oziroma prostorskega reda občine) 

(1) Sprejeto strategijo prostorskega razvoja občine oziroma odlok 
o potrjenem prostorskem redu občine občina objavi skupaj z 
datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi. 

(2) V kolikor pri objavi iz prejšnjega odstavka manjkata datum in 
številka sklepa ministra o potrditvi, se strategija prostorskega 
razvoja oziroma prostorski red občine ne sme izvajati, razen 
v primerih iz četrtega odstavka 69. člena. V tem primeru 
občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, da je strategija 
prostorskega razvoja občine oziroma prostorski red občine 
potrjen in ga objavi hkrati z objavo strategije prostorskega 
razvoja občine oziroma odloka iz prejšnjega odstavka. 

3. OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT 

72. člen 
(namen občinskega lokacijskega načrta) 

(1) Z občinskim lokacijskim načrtom se v skladu s strategi)o 
prostorskega razvoja občine In prostorskim redom 
občine podrobneje načrtuje|o posamezne prostorske 
ureditve. Z njim se določijo lokacijski pogoji za pripravo 

projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, 
funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo 
prostorski ukrepi po tem zakonu. 

(2) Občinski lokacijski načrt se pripravi za prostorske 
ureditve, za katere so znani financerji, zlasti pa za: 
1. načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje 

delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih 
služb; 

2. načrtovanje območij, kjer so predvideni prostorski 
ukrepi iz tretjega dela tega zakona; 

3. ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in 
prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično 
in krajinsko zasnovo. 

73. člen 
(vsebina občinskega lokacijskega načrta) 

(1) Občinski lokacijski načrt se pripravi z vsebino, določeno v 
43. členu tega zakona, pri čemer se prikažejo tudi površine, 
namenjene javnemu dobru. 

(2) Občinski lokacijski načrt lahko za načrtovane objekte določi 
obveznost pridobivanja projektnih rešitev z javnim natečajem. 

(3) Občinski lokacijski načrt lahko določi tudi obveznost sklenitve 
urbanistične pogodbe med investitorjem načrtovane 
prostorske ureditve in občino. 

(4) Občinski lokacijski načrt vsebuje priloge, določene v 44. členu 
tega zakona. Sestavina prilog je tudi program opremljanja 
zemljišč iz 139. člena tega zakona. 

74. člen 
(pogojni lokacijski načrt) 

(1) Pogojni lokacijski načrt je občinski lokacijski načrt, katerega 
veljavnost se odloži do izpolnitve posebnih pogojev, ki jih 
določa načrt v zvezi s pridobitvijo nepremičnin, potrebnih za 
izvedbo načrtovane prostorske ureditve. Namen pogojnega 
lokacijskega načrta je zmanjšanje tveganj v zvezi z realizacijo 
investicijske namere. 

(2) Pogojni lokacijski načrt se pripravi, kadar je za njegovo izvedbo 
potrebna sprememba parcelne strukture ali lastništva na 
območju načrta. Pogojni lokacijski načrt mora določiti tudi rok 
za pridobitev vseh nepremičnin, potrebnih za izvedbo 
načrtovane prostorske ureditve, ki ne sme biti daljši od štirih 
let. 

(3) S sprejetjem pogojnega lokacijskega načrta sprejme občinski 
svet tudi začasno prepoved iz prvega odstavka 83. člena 
tega zakona za čas do uveljavitve pogojnega lokacijskega 
načrta oziroma do preteka roka iz prejšnjega odstavka. 
Začasna prepoved ne vdlja za pravne posle med investitorjem 
Iz prejšnjega odstavka oziroma občino in lastniki nepremičnin 
na območju začasne prepovedi. 
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75. člen 
(izvajanje pogojnega lokacijskega načrta) 

(1) Pogojni lokacijski načrt se lahko začne izvajati, če se v njem 
določeni pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena izvršijo 
najkasneje v roku, določenem v načrtu, kar ugotovi župan s 
sklepom. Sklep mora biti objavljen v uradnem glasilu. Če župan 
v dveh mesecih po tistem, ko so izpolnjeni pogoji, ne sprejme 
sklepa o začetku izvajanja pogojnega lokacijskega načrta, 
lahko prizadeti investitor ali lastnik nepremičnine vložita tožbo 
zaradi moika organa. 

(2) Če v predvidenem roku pogoji iz prvega odstavka prejšnjega 
člena niso izpolnjeni, pogojni lokacijski načrt preneha veljati, 
kar odloči občinski svet s sklepom, ki ga objavi v uradnem 
glasilu, sicer pa lahko velja najdalj štiri leta. 

(3) V roku iz drugega odstavka 74. člena tega zakona občinski 
svet ne sme spremeniti ali razveljaviti pogojnega lokacijskega 
načrta. 

76. člen 
(urbanistična pogodba) 

(1) Z urbanistično pogodbo iz tretjega odstavka 73. člena tega 
zakona se lahko določi, da mora investitor vse aii del, v 
občinskem lokacijskem načrtu določenih gradenj izvesti v 
določenem roku po njegovi uveljavitvi, ali da mora zgraditi v 
lokacijskem načrtu določene objekte, ki so v javno korist 
oziroma, da mora v določenem roku zagotoviti opremljenost 
zemljišča s komunalno infrastrukturo na območju lokacijskega 
načrta v skladu s programom opremljanja iz 139. člena tega 
zakona. 

(2) Kadar se z urbanistično pogodbo določi, da mora investitor 
načrtovane prostorske ureditve zgraditi objekte, ki so v javno 
korist ali opremiti območje s komunalno infrastrukturo, lahko 
investitor ta dela odda izvajalcu po predpisih o javnih naročilih. 

(3) Če urbanistična pogodba zajema finančne obremenitve 
investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se 
obremenitve lahko odštejejo od investitorjevih zakonskih 
dajatev občini, kar se določi s to pogodbo. 

(4) V primeru neizpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena 
lahko občina uveljavi pravico do odkupa zemljišč v lasti 
investitorja po tržni vrednosti, ki je veljala v času neposredno 
pred začetkom priprave lokacijskega načrta. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu občinskega 
lokacijskega načrta 

77. člen 
(priprava občinskega lokacijskega načrta in 

odstopanja) 

(1) Poleg določb od 27. do 34. člena tega zakona veljajo za 
pripravo In sprejem občinskega lokacijskega načrta tudi 
določbe 3. odstavka 45. člena tega zakona. 

(2) Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta mora pisno 
aH z javnim naznanilom obvestiti lastnike nepremičnin 

na območju lokacijskega načrta o javni razgrnitvi In 
Javnih obravnavah lokacijskega načrta ter Jih pred 
obravnavo predloga lokacijskega načrta na občinskem 
svetu pisno seznaniti s stališči do morebitnih njihovih 
pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov 
lastnikov nepremičnin na območju občinskega 
lokacijskega načrta mora pripravljavec občinskemu 
svetu posebej obrazložiti In utemeljiti. 

(3) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu lahko določi tudi 
velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih In 
tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov, če se z novimi rešitvami v okviru odstopanj ne 
spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo bivalni 
In delovni pogoji ter vplivi na okolje na območju 
lokacijskega načrta oziroma na sosednjih območjih ter 
da niso v nasprotju z javnimi koristmi. 

78. člen 
(enotni postopek) 

(1) Priprava in sprejem občinskega lokacijskega načrta In z 
njim povezanih sprememb In dopolnitev prostorskega 
reda občine, se lahko vodijo v enotnem postopku. 

(2) V primeru enotnega postopka se za spremembe 
prostorskega reda občine In za pripravo lokacijskega 
načrta pripravi skupen program priprave. 

79. člen 
(medobčinski lokacijski načrt) 

(1) Če je na območju dveh ali več občin načrtovana raba skupnih 
naravnih virov ali gradnja prometnih, energetskih, komunalnih, 
in drugih omrežij, lahko te občine skupaj pripravijo lokacijski 
načrt (v nadaljnjem besedilu: skupni lokacijski načrt), lahko 
pa tudi za druge prostorske ureditve, za katere izrazijo skupni 
interes. 

(2) Skupni lokacijski načrt se pripravi z vsebino in po postopku, 
kot je določen za občinski lokacijski načrt, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. 

(3) Občine, ki pripravljajo skupni lokacijski načrt, določijo 
pripravljavca za vodenje postopka priprave načrta. Javne 
razgrnitve morajo biti opravljene v vseh občinah, ki so 
vključene v pripravo skupnega lokacijskega načrta. 

(4) Skupni lokacijski načrt sprejmejo občinski sveti občin, ki so 
bile vključene v njegovo pripravo. 

4. LOKACIJSKA INFORMACIJA 

80. člen 
(namen In vsebina lokacijske informacije) 

(1) Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora 
|e dolžan vsakomur na zahtevo Izdati lokacijsko 
Informacijo. 
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(2) V zahtevi ]e potrebno navesti namen zakaj se lokacijska 
Informacija potrebuje. 

(3) Glede na izražen namen vsebuje lokacijska Informacija 
podatke o namenski rabi prostora, lokacijske In druge 
pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski 
akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na 
določenem območju. Na zahtevo se lokacijski 
Informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela 
prostorskega akta. 

(4) Če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se 
nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba 
prostorskega akta, je v lokacijski informaciji to treba 
posebej navesti. Lokacijska informacija velja do 
uveljavitve sprememb prostorskega akta. 

(5) Lokacijska Informacija ima značaj potrdila iz uradne evi- 
dence In se Izda v skladu s predpisi o upravnem 
postopku proti plačilu takse. 

(6) Minister za prostor podrobneje predpiše obliko lokacijske 
informacije. 

Tretji del: PROSTORSKI UKREPI 

Prvi razdelek: ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE 
UREJANJA PROSTORA 

81. člen 
(namen začasnih ukrepov) 

(1) Viada lahko z uredbo oziroma občinski svet lahko z 
odlokom za določeno območje sprejme začasne ukrepe 
za zavarovanje urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: 
začasni ukrep), če obstaja utemeljena nevarnost, da bo 
sicer Izvedba prostorske ureditve onemogočena ali 
močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali 
stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno Izvedbo 
potrebni znatno povečani posegi v pravice In pravne 
koristi lastnikov nepremičnin In drugih prizadetih 
subjektov. 

(2) Začasni ukrepi se lahko spre|mejo za območje: 
1. prostorske ureditve, za katero še nI sprejet državni 

lokacijski načrt; 
2. širitve naselja, ki še ni določeno s strategijo 

prostorskega razvoja občine; 
3. prostorske ureditve, za katero še nI sprejet občinski 

lokacijski načrt. 

82. člen 
(vsebina akta o začasnih ukrepih) 

(1) Vladna uredba oziroma občinski odlok o začasnih 
ukrepih vsebuje zlasti: 
1. namen sprejetja začasnih ukrepov; 
2. podlago predvidene prostorske ureditve v 

prostorskem aktu; 
3. območje začasnih ukrepov; 
4. vrste začasnih ukrepov in 
5. čas veljavnosti začasnih ukrepov. 

(2) Območje začasnih ukrepov mora biti določeno tako 
natančno, da je mogoče mejo območja začasnih ukrepov 
prikazati v zemljiškem katastru In jo določiti v naravi. 

(3) Na podlagi akta Iz prvega odstavka vlada oziroma občina, 
v 30 dneh od njegove uveljavitve, predlaga zaznambo 
začasnih ukrepov v zemljiški knjigi. 

83. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 

(1) Z začasnimi ukrepi lahko vlada z uredbo oziroma občina 
z odlokom prepove parcelacijo zemljišč in promet z njimi, 
razen na območjih, na katerih Je predvidena komasacija 
zemljišč Iz 115. člena tega zakona, urejanje trajnih 
nasadov, sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki 
veljajo na območju začasnih ukrepov ter izvajanje 
gradenj. 

(2) Začasni ukrepi ne vplivajo na Izvajanje gradenj, ki so bili 
v času njihove uveljavitve že dovoljeni z dokončnim 
gradbenim dovoljenjem. Na območju začasnih ukrepov 
so dovoljene tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje 
komunalna In druga Infrastruktura ter rekonstrukcije 
objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov 
in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih, kakor 
tudi geodetska In druga pripravljalna dela, potrebna za 
izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma 
njegovih sprememb In dopolnitev. 

(3) Uredba oziroma odlok o začasnih ukrepih se sprejme, 
na podlagi programa priprave prostorskega akta. 

84. člen 
(veljavnost začasnih ukrepov) 

Začasni ukrepi iz prvega odstavka prejšnjega člena veljajo še 
eno leto po uveljavitvi prostorskega akta zaradi katerega so bili 
uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, 
sicer pa lahko trajajo največ štiri leta. Začasnih ukrepov se po 
prenehanju njihove veljavnosti za isto območje in za isto prostorsko 
ureditev ne sme ponovno uvesti vsaj štiri leta. 
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Drugi razdelek: ZAKONITA PREDKUPNA PRAVICA 
OBČINE 

85. člen 
(območje predkupne pravice) 

(1) Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice 
občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in 
na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturah 
omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh 
območij, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

(2) Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, 
da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru 
in jo določiti v naravi. 

86. člen 
(izključitev predkupne pravice) 

Predkupna pravica občine je izključena: 
1. če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali 

osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, oziroma 
svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu; 

2. če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila 
država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi 
investitor infrastrukture iz 91. člena tega zakona. 

87. člen 
(potrdilo) 

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice (v 
nadaljnjem besedilu: prodajalec) mora pred sklenitvijo 
kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini 
ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 
dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne 
uveljavlja. 

88. člen 
(ponudba občini) 

(1) Če občina v roku iz 87. člena tega zakona izda potrdilo, da 
uveljavlja predkupno pravico, ji mora prodajalec podati pisno 
ponudbo za prodajo nepremičnine, o kateri se mora občina 
izjaviti najkasneje v 15. dneh, sicer se šteje, da nepremičnine 
ne bo kupila. 

(2) Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec 
proda nepremičnino drugi osebi, ko se je iztekel rok iz 
prejšnjega člena, vendar le pod enakimi ali zase ugodnejšimi 
pogoji, kot jih je ponudil občini. 

89. člen 
(pogodba) 

(1) Notar ne sme overiti podpisa prodajalca pod kupoprodajno 
pogodbo, če prodajalec ne predloži potrdila iz 87. člena 

oziroma izjave iz 88. člena tega zakona, da občina ne uveljavlja 
predkupne pravice oziroma, da ni zainteresirana za nakup 
nepremičnine. 

(2) V primeru prodaje nepremičnine, na kateri obstaja predkupna 
pravica, mora pred overitvijo podpisa prodajalec notarju 
predložiti pisno ponudbo, ki jo je poslal občini. Notar ne sme 
overiti podpisa na pogodbi, ki je bila sklenjena pod za kupca 
ugodnejšimi pogoji, kot jih je lastnik ponudil občini in če listina 
nima vseh obveznih sestavin pogodbe, ter zaradi tega ni 
sposobna za vpis v zemljiško knjigo. 

(3) Če prodajalec izjavi, da občina v roku iz 87. člena tega zakona 
ni izdala potrdila, da na nepremičnini ne obstaja predkupna 
pravica oziroma, da se v roku iz prvega odstavka prejšnjega 
člena občina ni izjavila, predloži dokazilo o tem, da je vložil 
zahtevo za izdajo potrdila, oziroma občini podal ponudbo za 
odkup nepremičnine. Notar mora pred overitvijo podpisa 
preveriti, ali je bila zahteva vložena in ali občina res ni izdala 
potrdila oziroma se izjavila v predpisanem roku. 

(4) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega zakona o 
predkupni pravici občine, je nična. 

90. člen 
(prodaja nepremičnine) 

Občina mora ob proda|! nepremičnine, ki jo je pridobila na 
podlagi uveljavitve predkupne pravice ali z razlastitvijo, 
zahtevati od kupca, da se zaveže, da bo v določenem roku 
zgradil objekt, določen v prostorskem aktu. Če kupec v 
določenem roku objekta ne Izgradi, lahko občina pogodbo 
razdre. Sankcije za neizvršene pogodbene obveznosti kupec 
in občina določita v pogodbi. 

91. člen 
(posebnosti) 

Občina lahko proda nepremičnino iz prejšnjega člena s 
sklenitvijo neposredne pogodbe ali jo odda po predpisih o 
razpolaganju s premoženjem: 
1. za gradnjo objektov za potrebe javne uprave, pravosodja, 

obrambe in državnih rezerv; 
2. za gradnjo objektov gospodarske javne Infrastrukture 

In objektov, kl služijo varstvu pred naravnimi In drugimi 
nesrečami; 

3. za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa; 

4. za gradnjo socialnih In neprofltnih stanovanj; 
5. za rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali 

porušenih objektov Iz prve do četrte točke tega člena 
ter za prenovo območij iz 133. člena tega zakona; 

6. za zemljišča, kl so potrebna za smotrno izkoriščanje ali 
zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi 
objekti; 
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Tretji razdelek: RAZLASTITEV IN OMEJITVE 
LASTNINSKE PRAVICE 

1. Splošna določba 

92. člen 
(dopustnost razlastitve in omejitve lastninske 

pravice) 

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko odvzame proti 
odškodnini ali nadomestilu v naravi (v nadaljnjem besedilu: 
razlastitev) ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor 
tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo. 

(2) Razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice je 
dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego 
javne koristi nujno potrebna in da je javna korist razlastitvenega 
namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. 

(3) Razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice iz 
prvega odstavka tega člena ni dopustna, če država oziroma 
občina razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego 
istega namena. 

2. Razlastitev 

93. člen 
(namen razlastitve - javna korist) 

(1) Ob pogojih Iz 92. člena tega zakona se nepremičnina 
lahko razlasti za naslednje namene: 
1. za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč 

gospodarske javne infrastrukture; 
2. za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za 

potrebe obrambe države, državnih rezerv, varnosti 
državljanov In njihovega premoženja ter varstva pred 
naravnimi In drugimi nesrečami; 

3. za rekonstrukcije In rušitve po predpisih o graditvi 
objektov na objektih Iz prvih dveh točk tega 
odstavka. 

(2) Ob pogojih Iz 92. člena tega zakona se nepremičnina 
lahko razlasti tudi za naslednje namene: 
1. za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč za 

potrebe lzvajan|a Javnih služb na področju zdravstva, 
vzgoje, šolstva, kulture, znanosti In raziskovanja ter 
socialnega varstva; 

2. za gradnjo socialnih In neprofltnlh stanovanj; 
3. za rekonstrukcije In rušitve po predpisih o graditvi 

objektov na objektih Iz prvih dveh točk tega 
odstavka. 

(3) Šteje se, da je javna korist za nepremičnine Iz prvega 
odstavka tega člena Izkazana, £e so predvidene v 
državnem oziroma občinskem lokacijskem načrtu. V 

primerih Iz 3. točke prvega odstavka tega člena se šteje, 
da je Javna korist izkazana tudi kadar je načrtovana 
rekonstrukcija oziroma rušitev v skladu s prostorskim 
redom občine. 

(4) V primerih Iz drugega odstavka tega člena mora vlada 
oziroma občinski svet s sklepom tudi ugotoviti, da Je 
gradnja predvidenega v javno korist. 

(5) Ne glede na določbe tega člena, se lahko razlastijo 
nepremičnine za namene, ki Jih določajo drugI zakoni. V 
tem primeru se za postopek razlastitve In omejitve 
lastninske pravice ter za odškodnino uporabljajo 
določbe tega zakona, če zakon ne določa drugače. 

94. člen 
(razlastitveni upravičenec in razlastitveni zavezanec) 

(1) Razlastitveni upravičenec je država, če se razlastitev izvaja 
za namene gradnje iz 93. člena tega zakona iz državne 
pristojnosti ter na podlagi državnega lokacijskega načrta ali 
lokacijskega načrta iz 16. člena tega zakona, oziroma občina, 
če se razlastitev izvaja za namene gradnje iz 93. člena tega 
zakona iz občinske pristojnosti ter na podlagi občinskega 
lokacijskega načrta ali prostorskega reda občine. 

(2) Razlastitveni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki ima v 
lasti nepremičnino, ki je predmet razlastitve. Razlastitveni 
zavezanec je lahko tudi oseba javnega prava, razen države. 

(3) Če je razlastitveni zavezanec občina ali druga oseba javnega 
prava in se nepremičnina uporablja za javne namene, se pri 
razlastitvi tehtajo javne koristi, ki se zasledujejo z razlastitvijo, 
in javne koristi, ki-se zagotavljajo z uporabo nepremičnine 
pred razlastitvijo. 

(4) Če je oseba, vpisana v zemljiški knjigi kot lastnik nepremičnine, 
sklenila pravni posel, na podlagi katerega se lahko kot lastnik 
vpiše druga oseba, ima položaj stranke v razlastitvenem 
postopku tudi oseba, ki se lahko vpiše v zemljiško knjigo kot 
lastnik, če le-ta do konca razlastitvenega postopka na prvi 
stopnji predloži kot dokaz listino o lastninski pravici, sposobno 
za vpis v zemljiško knjigo. Razlastitveni organ je dolžan 
prizadetega na to opozoriti. 

(5) Če nastane spor o tem, kdo je razlastitveni zavezanec, imajo 
vse sprte osebe pravico nastopati v razlastitvenem postopku 
kot stranke. 

Razlastitveni postopek 

95. člen 
(uvedba postopka in rok za vložitve zahteve) 

(1) Postopek za razlastitev se začne z vložitvijo zahteve 
razlastitvenega upravičenca. 

(2) Razlastitveni upravičenec mora vložiti zahtevo za 
razlastitev najkasneje v roku štirih let po uveljavitvi 
prostorskega akta Iz tretjega odstavka 93. člena tega 
zakona, ki je podlaga za razlastitev. 
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96. člen 
(pristojnost) 

0 zahtevah za razlastitev odločajo v upravnem postopku 
na prvi stopnji upravne enote (v nadaljnjem besedilu tega 
razdelka: upravni organ) ter na drugi stopnji ministrstvo za 
prostor, razen če je z drugim zakonom določena drugačna 
ureditev. 

97. člen 
(ponudba) 

(1) Razlastitveni upravičenec sme vložiti predlog za 
razlastitev, če v roku 30 dni po vročitvi ponudbe za odkup 
lastniku nepremičnine ni uspel pridobiti nepremičnine 
s sklenitvijo pogodbe. 

(2) V primeru, da vročitev ponudbe za odkup nepremičnine 
ni mogoče opraviti, ker prebivališče lastnika 
nepremičnine ni znano in ta tudi nima zastopnika, se 
ponudba vroči skrbniku za posebni primer, ki se ga 
postavi na podlagi predpisov, ki določajo pogoje In 
postopek postavitve skrbnika za posebne primere, kadar 
je potrebno, da nekdo za premoženje skrbi, pa tudi v 
drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic 
In koristi posameznika. 

98. člen 
(sestavine zahteve) 

(1) Zahtevi za razlastitev je potrebno priložiti: 
1. seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev z 

njihovimi podatki iz zemljiškega katastra oziroma katastra 
stavb in zemljiške knjige; 

2. izvleček iz ustreznega prostorskega akta iz tretjega 
odstavka 93. člena tega zakona, ki je podlaga razlastitvi; 

3. razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne koristi in 
obrazložitvijo njene pravne podlage; 

4. roke izvajanja del, zaradi katerih je predlagana razlastitev; 
5. ponudbo iz 97. člena tega zakona. 

(2) V razlastitvenem elaboratu iz tretje točke prejšnjega odstavka 
mora biti natančno določen obseg nepremičnin, glede katerih 
je predlagana razlastitev, pri čemer območje predlagane 
razlastitve ne sme presegati meje, določene z lokacijskim 
načrtom. Če je za izvedbo razlastitve potrebna parcelacija 
nepremičnine, mora razlastitveni elaborat vsebovati tudi načrt 
parcelacije oziroma natančen opis predvidene parcelacije. 

99. člen 
(prevzem preostalih nepremičnin) 

<1) Če razlastitveni zavezanec v postopku razlastitve ugotovi, 
da bi z razlastitvijo dela njegovih nepremičnin zanj izgubila 
gospodarski pomen »udi lastninska pravica na ostalem delu 
njegovih nepremičnin, lahko zahteva, da razlastitveni 
upravičenec prevzame v last tudi te nepremičnine. 

(2) Razlastitveni zavezanec vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka 
pri upravnem organu, ki vodi postopek razlastitve. O zahtevi 
mora upravni organ odločiti hkrati z odločitvijo o razlastitvi. 

100. člen 
(omejitve pravnega prometa) 

(1) V primerih Iz 1. odstavka 93. člena tega zakona upravni 
organ izda o začetku razlastitvenega postopka odločbo, 
v kateri ugotovi ali je javna korist Izkazana In odloči o 
uvedbi postopka razlastitve. V primerih iz drugega 
odstavka 93. člena tega zakona upravni organ ugotovi, 
ali je izpolnjen pogoj iz četrtega odstavka 93. člena in 
ob Izpolnjenem pogoju z odločbo dovoli uvedbo 
postopka razlastitve. O pritožbi zoper to odločbo odloča 
ministrstvo za prostor. 

(2) Začetek razlastitvenega postopka se zaznamuje v 
zemljiški knjigi na podlagi odločbe Iz prejšnjega 
odstavka, ki jo upravni organ po uradni dolžnosti pošlje 
zemljiški knjigi. 

(3) Dokler razlastitveni postopek ni pravnomočno končan, 
nI dopusten promet z nepremičnino ali njeno bistveno 
spreminjanje, razen prodaje razlastitvenemu 
upravičencu oziroma prodaje tretji osebi, če se 
razlastitveni upravičenec s tem strinja. Pravni posel, 
sklenjen v nasprotju s to določbo, je ničen. 

101. člen 
(pripravljalna dela) 

(1) Upravni organ lahko na podlagi predloga razlastitvenega 
upravičenca z odločbo dovoli izvedbo postopka za ureditev 
mej, parcelacije, merjenj, raziskav terena in drugih pripravljalnih 
del na nepremičninah predvidenih za razlastitev. 

(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča 
ministrstvo za prostor. 

(3) V primeru, da upravni organ pravnomočno zavrne zahtevo 
za razlastitev, geodetska uprava na zahtevo razlastitvenega 
zavezanca odpravi odločbo o parcelaciji, predlagatelj 
razlastitve pa mora odpraviti vse posledice pripravljalnih del 
ali pa, če to ni mogoče, izplačati razlastitvenemu zavezancu 
odškodnino za vso dejansko škodo. 

(4) Odškodnino iz prejšnjega odstavka odmeri na predlog 
razlastitvenega zavezanca sodišče v nepravdnem postopku. 

(5) Lastnik nepremičnin oziroma njen uporabnik mora dovoliti 
dostop na svoje nepremičnine osebam, ki se izkažejo z 
ustreznim pooblastilom razlastitvenega upravičenca na 
podlagi pogodb za izvajanje pripravljalnih del in pravnomočno 
odločbo iz prvega odstavka tega člena. 

(6) O začetku pripravljalnih del izvajalec pripravljalnih del pisno 
obvesti lastnika oziroma uporabnika nepremičnine najmanj 7 
dni pred začetkom izvajanja del. 
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102. člen 
(odločba o razlastitvi) 

(1) Upravni organ odloči o razlastitvi z odločbo po izvedenem 
ugotovitvenem postopku. Če se zahtevi ugodi ali delno ugodi, 
morajo biti v odločbi natančno navedene nepremičnine, ki se 
razlaščajo. Z odločbo se določijo tudi roki, v katerih je dolžan 
razlastitveni upravičenec pričeti z gradnjo objekta oziroma 
objektov, zaradi katerih je bila razlastitev predlagana. Upravni 
organ lahko v odločbi določi rok ali datum za prevzem 
razlaščene nepremičnine, če se o njem dogovorijo stranke 
postopka. 

(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča 
ministrstvo za prostor. Pritožbeni organ o razlastitvenih 
zadevah odloča prednostno. 

103. člen 
(pridobitev lastninske pravice) 

(1) Razlastitveni upravičenec pridobi lastninsko pravico na 
razlaščenih nepremičninah s pravnomočno odločbo o 
razlastitvi ali na podlagi pravnomočne odločbe oziroma 
sporazuma iz 106. člena tega zakona, sklenjenega v obliki 
notarsko overjene listine. 

(2) Razlastitveni upravičenec lahko prevzame posest na 
razlaščeni nepremičnini šele tedaj, ko plača odškodnino iz 
106. člena tega zakona oziroma zagotovi razlaščencu posest 
na nadomestni nepremičnini oziroma po datumu, določenem 
v odločbi o razlastitvi, kadar ga odločba določa. 

104. člen 
(nujni postopek - izvršljivost pred pravnomočnostjo) 

(1) V primeru, da se razlastitev zahteva za namene iz prvega in 
drugega odstavka 93. člena tega zakona, ki terjajo hitro 
pridobitev nepremičnin, mora biti dodatno obrazložen in 
utemeljen razlog izbire in potrebe uporabe nujnega postopka. 
Upravni organ odloča o zadevi prednostno, pritožba zoper to 
odločbo pa ne zadrži prenosa lastninske pravice in pridobitve 
posesti, razen če drugi zakon to določa drugače. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka upravni organ odloči o 
odškodnini oziroma nadomestilu, če v okviru razlastitvenega 
postopka razlastitveni upravičenec in zavezanec skleneta 
sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, ali napoti stranki 
na sodišče za odmero odškodnine v nepravdnem postopku, 
v primeru spora o pravici do odškodnine pa stranke napoti na 
pravdo. 

(3) Glede vsebine in drugih značilnosti sporazuma iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporabljajo določbe 106. člena tega 
zakona. 

Odškodnina in nadomestna nepremičnina 

105. člen 
(odškodnina) 

(1) Lastniku pripada za razlaščeno nepremičnino ustrezna 
odškodnina oziroma enakovredna nadomestna nepremičnina. 

(2) Odškodnina obsega vrednost nepremičnine glede na njeno 
dejansko rabo in stranske stroške, povezane z razlastitvijo, 
kot so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas selitve in 
morebitno zmanjšano vrednost preostale nepremičnine. 

(3) Vrednost nepremičnine iz prvega odstavka tega člena 
ocenjujejo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, 
sodno zapriseženi cenilci gradbene in kmetijske stroke ter 
cenilci nepremičnin s certifikatom Agencije Republike Slovenije 
za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in 
spodbujanje prenove podjetij, pri čemer uporabljajo strokovne 
standarde za področje ocenjevanja nepremičnin. Poleg 
strokovnih standardov se upoštevajo tudi namembnost 
zemljišča pred uveljavitvijo prostorskega akta, ki je podlaga 
za razlastitev, kakor tudi dejansko stanje nepremičnine na 
dan uvedbe razlastitvenega postopka. Glede površine 
nepremičnine se upoštevajo podatki zemljiškega katastra 
oziroma katastra stavb, če ta obstaja in se nanaša na 
nepremičnino, ki se razlašča. 

(4) Odškodnino in stroške, nastale v zvezi z razlastitvenim 
postopkom, plača razlastitveni upravičenec. 

(5) Če razlaščenec noče sprejeti odškodnine, lahko razlastitveni 
upravičenec izpolni svojo obveznost s položitvijo odškodnine 
pri sodišču. 

106. člen 
(sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu) 

(1) Najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o razlastitvi 
upravni organ pozove razlastitvenega upravičenca in 
razlaščenca, da skleneta sporazum o odškodnini oziroma 
nadomestilu (v nadaljnjem besedilu: sporazum). 

(2) V sporazumu za razlaščeno nepremičnino morajo biti določeni 
zlasti oblika in višina odškodnine, rok, v katerem je 
razlastitveni upravičenec dolžan izpolniti svojo odškodninsko 
obveznost in prevzeti razlaščeno nepremičnino, ali izročiti 
nadomestno nepremičnino. 

(3) Sporazum mora navesti vse podatke potrebne za izpolnitev 
obveznosti razlastitvenega upravičenca. 

(4) Sporazum je lahko podan na zapisnik pri upravnem organu, 
ki vodi postopek razlastitve. Upravni organ po prejemu 
sporazuma na zapisnik izda odločbo, v katero vključi vsebino 
sporazuma. Odločba se lahko izpodbija samo iz razlogov, iz 
katerih se po zakonu o splošnem upravnem postopku lahko 
izpodbija poravnava, vendar to ne zadrži izvršitve. 
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(5) Če je sporazum predložen v obliki notarsko overjene listine 
ima moč izvršilnega naslova. 

(6) Če v dveh mesecih po pozivu iz prvega odstavka ni sklenjen 
sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, lahko 
razlastitveni upravičenec ali razlaščenec vloži predlog za 
odmero odškodnine oziroma določitev nadomestila v 
nepravdnem postopku na pristojnem sodišču. 

107. člen 
(nadomestilo v naravi) 

(1) V primeru, da se odvzame lastninska pravica na stavbi 
oziroma delu stavbe, ki ga razlaščenec uporablja kot 
stanovanje, mora razlastitveni upravičenec zagotoviti 
razlaščencu lastninsko pravico na enakovredni stavbi oziroma 
delu stavbe, razen če razlaščenec zahteva odškodnino v 
denarju. Smiselno se enaka določila uporabljajo za 
nepremičnine, ki predstavljajo osnovna sredstva za 
opravljanje poklicne ali kmetijske dejavnosti razlaščenca. 

(2) Ne glede na nadomestilo v naravi ima razlaščenec pravico 
do povračila stranskih stroškov, ki nastanejo v zvezi z 
razlastitvijo, kot so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas 
selitve in morebitno zmanjšano vrednost preostale 
nepremičnine. 

Druge stvarne pravice 

108. člen 
(druge stvarne pravice) 

(1) V odločbi o razlastitvi je potrebno navesti, ali stvarne pravice 
na nepremičnini in pravice iz najemne oziroma zakupne 
pogodbe ugasnejo. 

(2) Upravni organ po uradni dolžnosti ugotovi imetnike pravic iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Pravice iz prejšnjega odstavka lahko ugasnejo samo, če 
predlagatelj razlastitve to posebej zahteva. V tem primeru 
upravni organ ugotovi, ali je ugasnitev pravic nujno potrebna 
in sorazmerna z javno koristjo, ki se zasleduje z razlastitvijo. 
Imetniki pravic imajo položaj stranke v postopku. 

(4) Za postopek določitve odškodnine oziroma nadomestila za 
odvzete stvarne in obligacijske pravice se uporabljajo določbe, 
ki veljajo za določitev odškodnine oziroma nadomestila za 
razlaščeno nepremičnino. 

(5) V primeru, da je na razlaščeni nepremičnini ustanovljena 
hipoteka, prevzame razlastitveni upravičenec subsidiarno 
odgovornost za zavarovano terjatev. 

(6) V primeru, da se odvzame stvarna pravica, ki zagotavlja 
imetniku stanovanje ali prekine trajno najemno stanovanjsko 
razmerje, je dolžan razlastitveni upravičenec zagotoviti 
prizadetemu enakovredno pravico. Za enakovredno pravico 
se šteje Istovrstna pravica na enakovredni stavbi oziroma 
stanovanju pod enakovrednimi pogoji, kot so najemnina, 
razlogi razveze in podobno, tako daje prizadetemu zagotovljen 
enak dejanski in pravni položaj. Prizadeti ima tudi pravico do 
odškodnine za stranske stroške. 

(7) Prizadeti iz prejšnjega odstavka se lahko odloči za določitev 
odškodnine namesto zagotovitve enakovredne pravice. 

3. Omejitev lastninske pravice 

109. člen 
(začasna uporaba) 

(1) Za namene iz 93. in 133. člena tega zakona, se lastninska 
pravica na nepremičnini lahko omeji s pravico uporabe za 
določen čas (v nadaljnjem besedilu: začasna uporaba). 

(2) Za ustanovitev pravice začasne uporabe se uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za razlastitev. 

110. člen 
(služnost v javno korist) 

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko začasno ali trajno 
obremeni s služnostjo v javno korist (v nadaljnjem besedilu: 
služnost). 

(2) S služnostjo se lastninska pravica na nepremičnini lahko omeji, 
če je to nujno potrebno za postavitev omrežij in objektov 
gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno 
delovanje. Ustanovitev služnosti lahko predlaga država, 
občina oziroma izvajalec javne službe. 

(3) Če tako določa poseben zakon, se lahko služnost ustanovi 
tudi za postavitev in nemoteno delovanje omrežij in objektov 
druge javne infrastrukture. V tem primeru je upravičenec 
investitor javne infrastrukture. 

(4) Pred vložitvijo zahteve za ustanovitev služnosti mora 
upravičenec ponuditi lastniku sklenitev pogodbe o ustanovitvi 
služnosti. 

(5) Zahtevi za obremenitev nepremičnine s služnostjo ali začasno 
pravico uporabe v javno korist je potrebno priložiti: 
1. podatke o nepremičnini iz zemljiškega katastra oziroma 

katastra stavb; 
2. izpisek iz zemljiške knjige; 
3. izvleček iz lokacijskega načrta oziroma iz prostorskega 

reda občine, če se služnost ustanavlja na njegovi podlagi; 
4. obrazložitev javne koristi; 
5. opredelitev trajanja in načina služnosti oziroma začasne 

pravice uporabe; 
6. ponudbo za sklenitev pogodbe o služnosti ali začasni 

uporabi iz četrtega odstavka tega člena. 

(6) O zahtevi za ustanovitev služnosti odloči upravni organ z 
odločbo. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo za 
prostor, razen če je z drugim zakonom določeno drugače. 

(7) Glede ugotavljanja dopustnosti ustanovitve služnosti po tem 
členu in glede drugih vprašanj, ki niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o razlastitvi. 

(8) V primeru ustanovitve služnosti lastniku pripada odškodnina, 
ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko 
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škodo in izgubljeni dobiček. O tem odloča sodišče na predlog 
prizadetega lastnika. 

(9) Odločba o ustanovitvi služnosti v javno korist se lahko izvrši, 
ko postane pravnomočna, razen če upravni organ ugotovi, 
da gre za nujni primer iz 104. člena tega zakona. 

4. Vrnitev nepremičnine, ukinitev služnosti v javno 
korist ter ukinitev pravice uporabe 

111. člen 
(pravica do vrnitve) 

(1) Če razlastitveni upravičenec v roku iz prvega odstavka 102. 
člena tega zakona ne zagotovi začetka gradnje objekta ali 
objektov, zaradi katerih je bila razlastitev predlagana, lahko 
razlaščenec zahteva vrnitev nepremičnine pri upravnem 
organu iz 95. člena tega zakona. 

(2) V primeru sklenitve pogodbe o prodaji oziroma nakupu 
nepremičnine lahko prejšnji lastnik razdre pogodbo pod pogoji, 
zaradi katerih je po tem členu možno zahtevati vrnitev 
razlaščene nepremičnine. 

112. člen 
(vračanje nepremičnine) 

(1)0 vrnitvi nepremičnine se lahko razlastitveni upravičenec in 
razlaščenec sporazumeta, pri čemer se glede obličnosti 
sporazuma uporabljajo določbe 106. člena tega zakona. 

(2) V primeru, da se razlaščenec in razlastitveni upravičenec ne 
sporazumeta o vrnitvi nepremičnine, odloča o tem upravni 
organ, ki v primeru, da zahtevi ugodi, odloči tudi o vrnitvi 
nadomestnih nepremičnin ali plačilu odškodnine z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. Če je vrednost prej navedenih 
nepremičnin sporna zaradi povečanja ali zmanjšanja 
vrednosti, upravni organ napoti stranki na sodišče, ki o plačilu 
in odmeri odškodnine odloča v nepravdnem postopku. 

113. člen 
(ukinitev služnosti v javno korist in pravice uporabe) 

Če se Izkaže, da pravica začasne uporabe Iz 109. člena ali 
služnost v Javno korist Iz 110. člena tega zakona nI več 
nujno potrebna za Izvedbo namena, zaradi katerega je bila 
ustanovljena, upravni organ na predlog razlaščenca oziroma 
razlastitvenega upravičenca to pravico ukine z odločbo. 

114. člen 
(učinek odprave odločbe o razlastitvi) 

Odločba o razlastitvi se na zahtevo razlaščenca odpravi, če 
razlastitveni upravičenec ne plača ali položi odškodnine oziroma 
ne zagotovi nadomestne nepremičnine v enem letu po: 
1. izdaji odločbe o sporazumno določeni odškodnini oziroma 

nadomestilu; 

2. sklenitvi sporazuma pred notarjem; 
3. pravnomočni odločitvi o odmeri odškodnine na sodišču. 

Četrti razdelek: KOMASACIJA 

115. člen 
(namen komasacije) 

(1) Komasacija se uvede z namenom, da se z novim lastniškim 
stanjem omogoči racionalno načrtovanje in izvedba z 
občinskim lokacijskim načrtom predvidene prostorske 
ureditve. 

(2) Komasacija se uvede na podlagi sprejetega programa priprave 
lokacijskega načrta. 

116. člen 
(uvedba komasacije) 

(1) Komasacija se uvede, če to predlagajo lastniki zemljišč 
na območju lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: 
komasacijsko območje), ki Imajo v lasti najmanj 67% 
površine zemljišč na predvidenem komasacijskem 
območju. Vsa zemljišča na območju predvidenega 
lokacijskega načrta se vključijo v komasacijski sklad. 

(2) Predlogu za uvedbo komasacije je potrebno priložiti: 
1. seznam parcel z njihovimi površinami na 

komasacijskem območju In seznam njihovih 
lastnikov oziroma Imetnikov drugih stvarnih pravic. 
Če je v komasacijsko območje vključen le del parcele 
je potrebno to v predlogu posebej navesti ter v 
predlog vpisati površino tistega dela parcele, ki leži 
v predlaganem komasacijskem območju; 

2. Izjave predlagateljev, da v primeru uspešno Izvedene 
komasacije pristajajo na pogoje Iz lokacijskega 
načrta; 

3. podatke o Izvajalcu komasacije; 
4. navedbo geodetskega podjetja, ki bo izvajalo 

tehnične naloge v zvezi s komasacijo; 
5. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov 

komasacije. 

(3) Izvajalec komasacije je pravna oseba, ki prevzame 
odgovornost, da po naročilu udeležencev komasacije 
organizira komasacijo In skrbi za njeno finančno Izvedbo. 

(4) Za postopek komasacije se uporabljajo predpisi o 
splošnem upravnem postopku, kolikor ta zakon ne 
določa drugače. 

117. člen 
(sklep o uvedbi komasacije) 

(1) Komasacijo uvede za urejanje prostora pristojni občinski 
upravni organ (v nadaljnjem besedilu: občinski upravni or- 
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gan) s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča župan. 

(2) Sklep se vroči vsem strankam v komasacijskem postopku in 
pristojni geodetski upravi ter objavi na krajevno običajen način. 

(3) Z izdajo sklepa o uvedbi komasacijskega postopka so na 
komasacijskem območju prepovedane gradnje, prepovedan 
promet z zemljišči, razen prodaje občini ali drugemu 
udeležencu komasacije, kakor tudi parcelacija, ki ni povezana 
z izvedbo komasacije. Prodaja zemljišč na komasacijskem 
območju in z njim povezana parcelacija je dopustna tudi tretjim 
osebam, če se s tem strinjajo vsi udeleženci komasacije. 

(4) Ne glede na prepovedi iz tretjega odstavka so na 
komasacijskem območju dovoljena dela iz drugega odstavka 
83. člena tega zakona oziroma parcelacija obodnih parcel 
komasacijskega območja. 

118. člen 
(udeleženci komasacijskega postopka) 

(1) Udeleženci v komasacijskem postopku so lastniki zemljišč in 
osebe, ki izkažejo, da imajo na podlagi pravnega posla pravico 
vpisati se v zemljiško knjigo kot lastniki. 

(2) V komasacijskem postopku se imajo pravico udeleževati tudi 
imetniki drugih stvarnih pravic na zemljiščih in osebe, ki 
izkažejo, da imajo na podlagi pravnega posla pravico vpisati 
se v zemljiško knjigo kot imetniki stvarnih pravic. 

119. člen 
(strokovna komisija) 

Komasacijski postopek vodi strokovna komisija, ki jo imenuje 
občinski upravni organ. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, 
strokovnjaki s pravnega, urbanističnega in geodetskega področja. 

120. člen 
(komasacijski odbor) 

(1) Udeleženci komasacijskega postopka Izmed sebe 
izvolijo komasacijski odbor, ki zastopa njihove Interese, 
pripravlja predloge In sodeluje pri pripravi predloga 
elaboratov v komasacijskem postopku. 

(2) Če udeleženci komasacijskega postopka ne Izvolijo 
komasacijskega odbora, komisija obravnava samo 
predloge In mnenja, ki jih podpiše več kot 30 odstotkov 
lastnikov zemljišč na komasacijskem območju In Imajo 
v lasti najmanj 50 odstotkov površine zemljišč na tem 
območju. 

121. člen 
(ureditev mej) 

(1) Če meje obodnih parcel komasacijskega območja niso 
dokončne ali so v komasacijsko območje vključeni le deli 
parcel, se po uvedbi komasacijskega postopka najprej uvede 
postopek za ureditev mej oziroma opravi parcelacija. 

(2) Postopek ureditve mej in parcelacija se uvede na podlagi 
odločbe o dovolitvi pripravljalnih del, ki jo izda občinski upravni 
organ. 

(3) Komasacijski postopek se prekine do ureditve mej oziroma 
določitve mej v postopku parcelacije s pravnomočno upravno 
ali sodno odločbo. 

122. člen 
(elaborat obstoječega stanja) 

(1) Geodetsko podjetje po uvedbi komasacije oziroma po ureditvi 
mej izdela elaborat obstoječega stanja komasacijskega 
območja, ki vsebuje prikaz parcel, njihovih površin in vrednosti 
v skladu s 121. členom tega zakona. Glede površin parcel se 
upoštevajo podatki zemljiškega katastra. 

(2) Izdelava elaborata iz prejšnjega odstavka je geodetska 
storitev v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko službo. 

(3) Elaborat iz prvega odstavka tega zakona se razgrne za 
najmanj 15 dni na sedežu občine. Sklep o razgrnitvi se objavi 
na krajevno običajen način. Če udeleženci v tem roku ne 
uveljavljajo ugovorov glede obstoječih mej parcel, ne morejo 
izpodbijati odločbe o komasaciji iz tega razloga. Udeleženec, 
ki ima ugovore glede parcelnih mej, kot so prikazane v 
elaboratu, lahko v času razgrnitve elaborata poda ugovor in 
vloži zahtevo za ureditev meje po zakonu, ki ureja zemljiški 
kataster. Če tega ne stori oziroma če kasneje umakne zahtevo 
ali predlog za ureditev meje pred sodiščem, se šteje, da 
ugovora ni uveljavljal. 

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se postopek komasacije 
prekine do pravnomočne ureditve mej. 

123. člen 
(predlog nove razdelitve zemljišč) 

(1) Na pobudo strokovne komisije pripravi geodetsko podjetje v 
sodelovanju z izdelovalcem lokacijskega načrta in 
komasacijskim odborom predlog elaborata nove razdelitve 
zemljišč. 

(2) Predlog elaborata nove razdelitve zemljišč pristojni občinski 
upravni organ javno razgrne in obravnava v okviru javne 
razgrnitve predloga lokacijskega načrta za obravnavano 
območje, v skladu z 31. členom tega zakona. Na podlagi 
pripomb, danih med javno razgrnitvijo, pripravi geodetsko 
podjetje, v sodelovanju z občinskim upravnim organom in s 
komasacijskim odborom, elaborat nove razdelitve zemljišč. 

124. člen 
(merila za novo razdelitev zemljišč) 

(1) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada se upoštevajo 
naslednja merila: 
1. vsak udeleženec komasacije dobi čimbolj zaokroženo 

zemljišče; 
2. zemljišča se delijo tako, da je nova razdelitev zemljišč v 

skladu s predlogom prostorske ureditve obravnavanega 
območja; 
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3. vsak udeleženec komasacije dobi zemljišče, katerega 
vrednost je v razmerju do preostanka komasacijskega 
sklada po izločitvi zemljišč iz prve točke tega odstavka 
čimbolj enaka vrednosti vloženega zemljišča v razmerju 
do komasacijske mase. 

(2) Če so na zemljiščih zgrajeni objekti, se parcele ne smejo 
oblikovati tako, da bi objekt segal na območje dveh ali več 
parcel. Lastnik parcele, na kateri stoji objekt, mora dobiti iz 
komasacijskega sklada isto ali novo parcelo, na kateri stoji ta 
objekt. 

(3) Udeleženci komasacije, ki niso predlagali komasacije oziroma 
niso izjavili, da pristajajo na pogoje iz predloga lokacijskega 
načrta, lahko dobijo parcele na obrobju območja lokacijskega 
načrta v skladu z merili iz prejšnjih dveh odstavkov. 

125. člen 
(odločba o novi razdelitvi zemljišč) 

(1) Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izda občinski upravni or- 
gan. 

(2) Z odločbo o novi razdelitvi zemljišč se: 
1. določijo nove parcele z mejami, opredeljenimi z zemljiško- 

katastrskimi točkami in podatki o njihovih lastnikih; 
2. odloči o pripombah in predlogih, danih med javno 

razgrnitvijo elaboratov v komasacijskem postopku; 
3. določijo denarne odškodnine, poračun vrednosti 

zemljišča v skladu s 127. členom tega zakona in nove 
služnosti. 

(3) Služnosti in realna bremena na zemljiščih komasacijskega 
območja z dnem izdaje odločbe o novi razdelitvi zemljišč 
ugasnejo, ustanovijo pa se lahko nove, če je to potrebno za 
normalno rabo zemljišč. Ugasne tudi hipoteka in se vpiše na 
novem zemljišču, ki ga je dolžnik pridobil iz komasacijskega 
sklada. 

(4) Zoper odločbo o novi razdelitvi zemljišč je dovoljena pritožba, 
o kateri odloča ^upan. 

126. člen 
(posamične odločbe in vpisi) 

(1) V primeru velikega števila udeležencev se lahko 
posameznemu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti 
del odločbe, ki se nanaša nanj. 

(2) Po vročitvi odločbe o novi razdelitvi zemljišč udeleženci 
komasacije prevzamejo posest na novih parcelah v 
skladu z odločbo. 

(3) Lastninska pravica na novih parcelah se pridobi z 
vpisom v zemljiško knjigo. Vpis v zeml|lško knjigo mora 
predlagati Izvajalec komasacije najkasneje v 30 dneh po 
Izvedbi komasacije. 

127. člen 
(poračun vrednosti) 

(1) Lastnik, ki je iz komasacijskega sklada prejel zemljišče, ki 
ima večjo vrednost od tistega, ki ga je vložil, mora razliko 
plačati v denarju. 

(2) Lastniku, ki je iz komasacijskega sklada prejel zemljišče 
manjše vrednosti, kot ga je vložil v komasacijski sklad, se 
razlika plača v denarju iz sredstev iz prejšnjega odstavka. 

(3) Poračun vrednosti iz prejšnjih dveh odstavkov izvede izvajalec 
komasacije iz 3. odstavka 116. člena tega zakona. 

128. člen 
(oprostitev plačila davka) 

Promet z zemljišči v okviru izvedbe komasacije je prost plačila 
davka na promet z nepremičninami. 

129. člen 
(financiranje) 

(1) Sredstva za komasacijo zagotavljajo predlagatelji komasacije, 
razen če s pogodbo o izvedbi komasaciji ni določeno drugače. 

(2) Z odločbo iz 125. člena tega zakona se ugotovijo skupni 
stroški komasacije in del stroškov, ki ga krijejo lastniki 
nepremičnin na komasacijskem območju.. Lastnikom, ki še 
niso prostovoljno zagotovili sredstev za izvedbo komasacije, 
se z odločbo naloži, da krijejo nepokrite stroške komasacije 
v sorazmerju s površino zemljišča, ki so ga dobili iz 
komasacijskega sklada. 

(3) Pogodbe za izvedbo komasacije sklepa izvajalec komasacije. 
Izvajalcu komasacije pripada plačilo v skladu s pogodbo, ki jo 
sklene z udeleženci, ki so predlagali komasacijo. Plačilo se 
vračuna v stroške komasacije. 

130. člen 
(vpis v zemljiški kataster) 

(1) Po pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč 
geodetska uprava vpiše na zahtevo občinskega upravnega 
organa nove parcele z novimi mejami v zemljiški kataster. 

(2) V primeru ugotovitve nezakonitosti odločbe iz prejšnjega 
odstavka, v obnovljenem postopku ali v upravnem sporu, 
občinski upravni organ oziroma sodišče odmeri dodatne 
odškodnine in dodatne obveznosti plačila stroškov, ne more 
pa odpraviti odločbe in vzpostaviti prejšnjega parcelnega 
stanja. 
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131. člen 
(pogodbena komasacija) 

(1) Vsi lastniki parcel na določenem območju znotraj območja 
poselitve lahko sklenejo pogodbo o komasaciji. 

(2) Pogodba o komasaciji mora vsebovati načrt novih parcel. 
(3) Za izvedbo pogodbene komasacije morajo lastniki pridobiti 

. komasacijsko dovoljenje, o katerem odloča občinski upravni 
organ. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan. Komasacijsko dovoljenje se izda, če je predvideno 
novo parcelno stanje v skladu s prostorskimi akti in drugimi 
predpisi. 

132. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister za prostor izda podrobnejši predpis o izvedbi komasacije. 

Peti razdelek: UKREPI PRI PRENOVI 

133. člen 
(obveznosti na območju prenove) 

(1) Lastniki nepremičnin na območju prenove so obvezani 
Izvesti spremembe na svojih nepremičninah v skladu z 
lokacijskim načrtom, Izdelanim za to območje po 
določbah tega zakona. 

(2) Občina In lastniki nepremičnin na območju prenove se 
lahko dogovorijo za soudeležbo pri izvedbi sprememb 
na nepremičninah, kar se uredi s pogodbo. 

(3) če se prenova financira z javnimi» sredstvi, lahko občina 
v času trajanja prenove začasno omeji pravico uporabe 
nepremičnine. S pogodbo med lastnikom In občino se 
določi odškodnina lastniku zaradi motenja uporabe 
nepremičnine, lahko pa tudi višino In način povrnitve 
vloženih občinskih sredstev v prenovo n|egove 
nepremičnine. V primeru, da je lastniku nepremičnina 
osnovni vir dohodka, mu mora občina povrniti izpad 
dohodka, ki nastane z omejitvijo pravice uporabe, kakor 
tudi n|emu in njegovemu gospodinjstvu zagotoviti 
primerno začasno bivališče, če nepremičnino koristi za 
bivanje in je z začasno omejitvijo pravice uporabe 
nepremičnine onemogočeno bivanje v taki nepremičnini. 

134. člen 
(nove dejavnosti na območju prenove) 

Če na območjih oziroma v objektih, ki so pomembni z vidika 
ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, ni primerno 
ohranjati obstoječih dejavnosti, jim je treba s prenovo omogočiti 
druge dejavnosti, ki upoštevajo naravne vrednote in kulturno 
dediščino. 

Četrti del: 
OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ ZA 

GRADNJO 

135. člen 
(namen opremljanja) 

(1) Opremljanje zemljišč za gradnjo (v nadaljnjem besedilu: 
opremljanje zemljišč) je gradnja komunalne 
Infrastrukture, ki je potrebna, da se lahko prostorske 
ureditve oziroma objekti, načrtovani s prostorskim 
redom občine oziroma občinskim lokacijskim načrtom 
izvedejo In služijo svojemu namenu. 

(2) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno, ko je 
komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo 
s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in 
odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, 
zgrajena in predana v upravljanje Izvajalcu Javne službe. 

136. člen 
(obveznost izgradnje komunalne infrastrukture) 

Občina s prostorskim redom občine oziroma z občinskim 
lokacijskim načrtom določi katere objekte oziroma omrežja 
iz prejšnjega člena je treba zgraditi na posameznih 
ureditvenih območjih. 

137. člen 
(uporaba komunalne infrastrukture) 

(1) Komunalna infrastruktura je lahko v javni ali zasebni lasti, 
razen grajenega javnega dobra, ki ne more biti v zasebni 
lasti. 

(2) Komunalna infrastruktura v zasebni lasti so objekti, ki so po 
namenu in tehničnih značilnosti enaki javni infrastrukturi, 
vendar so v lasti posameznih fizičnih in pravnih oseb in 
namenjeni njihovi rabi. 

(3) Grajeno javno dobro je namenjeno splošni rabi in ga lahko 
koristi vsak. Grajeno javno dobro se lahko odda za posebno 
rabo samo na podlagi javnega razpisa, izvedenega po 
predpisih o javnih naročilih, pri čemer posebna raba ne sme 
ovirati splošne rabe. 

(4) Status grajenega javnega dobra se pridobi oziroma ukine z 
odločbo v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

138. člen 
(zagotavljanje opremljanja zemljišč) 

(1) Gradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja občina. 
(2) Gradnjo komunalne Infrastrukture, ki s prostorskim 

aktom nI namenjena javni rabi ter gradnjo priključkov 
na objekte in omrežja komunalne Infrastrukture 
zagotavlja Investitor oziroma lastnik objekta, ki ga 
priključuje. 
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(3) Gradnjo objektov In omrežij komunalne infrastrukture 
lahko občina s,pogodbo odda fizični ali pravni osebi. 

139. člen 
(program opremljanja) 

(1) Zemljišča se s komunalno infrastrukturo opremljajo na podlagi 
programa opremljanja. 

(2) Program opremljanja se pripravi na podlagi prostorskega reda 
občine oziroma občinskega lokacijskega načrta. Če se pro- 
gram opremljanja pripravi na podlagi občinskega lokacijskega 
načrta, je program opremljanja sestavina prilog k temu načrtu. 

(3) Program opremljanja oziroma njegove dopolnitve pripravi 
pristojni organ občinske uprave. 

140. člen 
(vsebina programa opremljanja) 

(1) S programom opremljanja se uskladi gradnja ob|ektov 
In omrežij komunalne Infrastrukture, podrobneje 
določijo roki gradnje komunalne Infrastrukture s pogoji 
priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji 
opremljanja In finančna konstrukcija opremljanja. 

(2) Program opremljanja določi tudi način izbora izvajalca 
gradnje komunalne Infrastrukture ter z njo povezanih 
drugih ureditev v skladu z zakonom o Javnih naročilih. 

(3) Vlada na predlog ministra za prostor podrobneje določi 
vsebino programa opremljanja. 

141. člen 
(sprejem programa opremljanja) 

Program opremljanja sprejme ali zavrne pristojni organ občinske 
uprave. Program lahko zavrne le, če ni v skladu s predpisi oziroma 
če stroški niso prikazani realno. 

142. člen 
(financiranje komunalne infrastrukture) 

Komunalna Infrastruktura se financira iz proračuna občine, 
Iz sredstev fizičnih in pravnih oseb, ki sklenejo pogodbo o 
opremljanju In Iz drugih virov. 

143. člen 
(komunalni prispevek) 

(1) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja 
zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec 
za plačilo komunalnega prispevka plača občini. 

(2) Komunalni prispevek se določi na podlagi programa 
opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišč s 
komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede na 
priključno moč in zmogljivost komunalne infrastrukture v 
poselitvenih območjih. S plačilom komunalnega prispevka 
občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na 
lokalno komunalno infrastrukturo oziroma, da bo ta v 
določenem roku in obsegu, kot to določa program opremljanja, 
zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil. 

(3) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave 
z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan. 

144. člen 
(zavezanec za komunalni prispevek) 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in 
omrežja lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno 
moč obstoječih priključkov. 

145. člen 
(pogodba) 

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega 
člena pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno 
komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za 
priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in tehnične 
pogoje priključevanja. 

146. člen 
(cena komunalno opremljenega zemljišča) 

(1) Cena komunalno opremljenega zemljišča se določi na 
podlagi tržne vrednosti zeml|išča, ugotovljene po 
kriteriju dejanske rabe, in stroškov gradnje komunalne 
Infrastrukture po programu opremljanja. 

(2) Minister za prostor določi merila za oblikovanje cene 
komunalno opremljenega zemljišča ter za odmero 
komunalnega prispevka. 

(3) Občina lahko v skladu s predpisom Iz prejšn|ega 
odstavka določi podrobnejša merila za odmero 
komunalnega prispevka. 
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Peti del: 
SISTEM ZBIRK PROSTORSKIH 

PODATKOV IN POROČILO O STANJU 

NA PODROČJU UREJANJA 

PROSTORA 

147. člen 
(sistem zbirk prostorskih podatkov) 

(1) Za potrebe spremljan|a stanja na področju urejanja 
prostora vodijo država In občine sistem zbirk prostorskih 
podatkov. 

(2) Sistem zbirk prostorskih podatkov vsebuje zbirke 
podatkov Iz tega zakona in druge zbirke podatkov v 
zvezi z urejanjem prostora, ki Jih določi zakon ali odlok 
lokalne skupnosti. 

(3) Sistem zbirk podatkov temelji na medsebojno 
primerljivih in povezljivih zbirkah geodetskih, evidenčnih 
In drugih podatkov, usklajenimi s statističnimi zbirkami 
podatkov. 

(4) Minister za prostor predpiše podrobnejša navodila o 
vsebini In načinu vodenja sistema zbirk podatkov, o 
povezljivosti podatkov in o pogojih za računalniški 
dostop do zbirk podatkov ter o izdajanju podatkov iz 
njih. 

148. člen 
(obveznosti nosilcev urejanja prostora) 

Nosilci urejanja prostora so dolžni med seboj izmenjavati podatke 
in ministrstvu za prostor oziroma organom v njegovi sestavi 
posredovati njihove akte in druge predpise s predpisanimi podatki, 
ki se nanašajo na urejanje prostora, v predpisani obliki, pri čemer 
mora biti zagotovljena sledljivost sprememb podatkov, ki se v 
zbirkah iz tega zakona medsebojno povezujejo. 

149. člen 
(zbirka pravnih režimov) 

(1) Zbirka pravnih režimov prikazuje prostorske akte In 
podatke Iz drugih aktov, ki predpisujejo ureditve, ukrepe 
In omejitve v prostoru. 

(2) Zbirka pravnih režimov se prikazuje v zemljiškem katastru 
in je povezljiva s katastrom stavb. 

(3) Zbirko pravnih režimov vzpostavi In v sodelovanju z 
občinami vodi ministrstvo za prostor. 

(4) Minister za prostor v soglasju z ministri, v delovna 
področja katerih sodi vsebina In vodenje zbirke pravnih 
režimih, podrobneje predpiše vsebino In način vodenja 
te zbirke, njeno povezljivost In dostop do zbirke. 

150. člen 
(zbirka podatkov o upravnih aktih) 

(1) Zbirka podatkov o upravnih aktih vsebuje podatke Iz 
upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje. 

(2) Zbirko podatkov iz tega člena vodi ministrstvo za 
prostor, vnos podatkov vanjo pa izvajajo za njihovo 
Izdajo pristojni upravni organi. 

(3) Zbirka podatkov se vodi v zemljiškem katastru in 
katastru stavb kot gostujoči podatek. 

(4) Minister za prostor podrobneje predpiše vsebino In način 
vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih, povezljivost 
podatkov in dostop do te zbirke. 

151. člen 
(zbirka podatkov o dejanski rabi prostora) 

(1) Zbirka podatkov o dejanski rabi so podatki o dejanski 
rabi prostora po predpisih, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin, podrobnejši podatki o dejanski rabi, ki se 
vodijo na podlagi drugih zakonov ter podatki o omrežjih 
In objektih gospodarske javne Infrastrukture. 

(2) Minister za prostor podrobne|e predpiše vsebino in način 
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, 
povezljivosti podatkov in dostop do zbirke podatkov. 

(3) Podrobnejšo delitev dejanske rabe prostora predpišejo 
resorni ministri v soglasju z ministrom za prostor. 

152. člen 
(podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne 

infrastrukture) 

(1) Podatki o omrežjih In objektih gospodarske Javne 
infrastrukture iz prejšnjega člena se vodijo v katastru 
gospodarske Javne infrastrukture na podlagi podatkov 
o že zgrajenih omrežjih In objektih gospodarske Javne 
infrastrukture in podatkov, ki jih posredujejo investitorji 
po končani gradnji. 

(2) Zbirne podatke o vrstah in legi omrežij in objektov 
gospodarske infrastrukture vodi v topografski bazi 
povezljivo z zemljiškim katastrom, za geodetske zadeve 
pristojni organ na podlagi podatkov, evidentiranih v 
katastru gospodarske javne Infrastrukture. Vsaka 
sprememba podatkov v katastru gospodarske Javne 
infrastrukture, ki pomeni tudi spremembo podatka v 
topografski bazi, se evidentira In posreduje za geodetske 
zadeve pristojnemu organu v roku treh mesecev od 
njenega nastanka. 

(3) Vodenje katastra Iz prvega odstavka tega člena 
zagotavljajo občine In ministrstva, v katerih delovno 
področje sodijo posamezna omrežja in objekti 
gospodarske javne Infrastrukture. 

oktober 2002 55 poročevalec, št. 97 
/ 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

(4) Če občina ne zagotovi zbirnih podatkov o vrstah ter legi 
obstoječih omrežij in objektov gospodarske javne 
Infrastrukture iz svoje pristojnosti, na njen račun pridobi 
te podatke za geodetske zadeve pristojni organ na 
podlagi posebnega programa, ki ga sprejme vlada. 

(5) Meritve za evidentiranje omrežij in objektov gospodarske 
javne Infrastrukture opravlja podjetje, ki ima s pogodbo 

„ o zaposlitvi, pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi 
razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit način 
zagotovljeno sodelovanje odgovornega geodeta. 

(6) Za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 
se uporabljajo Identifikacijske oznake, ki jih določi za 
geodetske zadeve pristojni organ. 

(7) Minister za prostor podrobneje predpiše način 
vzpostavitve in vodenja katastra javne gospodarske 
infrastrukture in zbirnih podatkov o omrežjih in objektih 
gospodarske Infrastrukture, povezljivost podatkov in 
način določanja identifikacijskih oznak. 

(8) Vsebino katastra javne gospodarske infrastrukture za 
posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne 
Infrastrukture podrobneje predpišejo pristojni ministri 
v soglasju z ministrom za prostor. 

153. člen 
(javnost zbirk podatkov) 

(1) Zbirke podatkov, ki niso opremljeni s stopnjo zaupnosti 
oziroma tega ne omejujejo drugi predpisi, so javne. 

(2) Vsakdo ima v skladu z zakonom in proti plačilu takse pravico 
vpogleda v podatke oziroma pridobiti podatke iz zbirke 
podatkov, pri čemer državni organi in organi lokalnih skupnosti 
niso zavezani plačilu takse. 

(3) Vpogled v zbirke podatkov se ne evidentira. 
(4) V skladu in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o evidentiranju 

nepremičnin, je možen tudi vpogled ali pridobivanje podatkov 
zemljiškega katastra in katastra stavb, evidence državne 
meje in registra prostorskih enot, povezanih s podatki iz zbirk 
podatkov. 

154. člen 
(podatki o nepremičninah in lastnikih) 

Nosilci urejanja prostora imajo za pripravo prostorskih aktov, za 
upravne postopke in za vodenje zbirk podatkov pravico vpogleda 
in pravico pridobitve podatkov iz evidenc o nepremičninah in 
njihovih lastnikih, vključno z osebnimi podatki, ki se vodijo v 
zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi. Pravica 
zajema tudi pravico do podatkov iz evidence o državni meji in 
registru prostorskih enot, vključno z računalniškim dostopom do 
podatkov. 

155. člen 
(poročilo o stanju na področju urejanja prostora) 

(1) Vlada državnemu zboru vsake štiri leta predstavi poročilo 
o stanju na področju urejanja prostora, ki ga pripravi 

ministrstvo za prostor. Poročilo vsebuje analizo stanja 
In trendov prostorskega razvoja, analizo Izvajanja 
strategije prostorskega razvoja Slovenije ter drugih 
državnih in skupnih prostorskih aktov ter predloge za 
nadaljnji prostorski razvoj države, vključno s predlogi 
za spremembe in dopolnitve strategije prostorskega 
razvoja Slovenije ter drugih državnih predpisov v zvezi 
z urejanjem prostora. 

(2) Lokalne skupnosti vsake štiri leta sprejmejo poročilo o 
stanju na področju urejanja prostora na njihovem 
območju s smiselno vsebino iz prejšnjega odstavka in 
ga objavijo na krajevno običajen način. 

(3) Vlada na predlog ministra za prostor predpiše vsebino 
poročila o stanju na področju urejanja prostora ter 
obvezne minimalne enotne kazalnike na državnem nivoju 
in lokalnem nivoju ter druge zahteve v zvezi s 
spremljanjem stanja na področju urejanja prostora. 

Šesti del: 

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI NA 

PODROČJU PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA 

156. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti prostorskega 

načrtovanja) 

(1) Zaradi zagotavljanja kakovosti in smotrnosti ureditev v 
prostoru, je opravljanje dejavnosti na področju 
prostorskega načrtovanja v Javnem Interesu. 

(2) Pri opravljanju dejavnosti na področju prostorskega 
načrtovanja je potrebno upoštevati zlasti strokovna 
dognanja in strokovne standarde prostorskega 
načrtovanja, kulturno ustvarjalni in tehnični vidik 
oblikovanja prostora ter ohranjanja prostorskih kvalitet, 
kakor tudi družbene, ekonomske, okoljske In tehnološke 
vidike urejanja prostora ter temeljne cilje, določene v 3. 
členu tega zakona. 

(3) Zaradi zagotavljanja javnega interesa in Interesa 
naročnikov ter metodološke enotnosti strokovnega dela 
so pogoji za prostorsko načrtovanje povezani s pogoji 
za projektiranje arhitekture in krajinske arhitekture ter z 
merili za kakovostno opravljanje drugih strokovnih 
opravil, povezanih s prostorskim načrtovanjem. 

157. člen 
(predmet prostorskega načrtovanja) 

Predmet prostorskega načrtovanja po tem zakonu, ki se 
opravlja na trgu storitev, Je izdelava posameznih sestavin 
strategije prostorskega razvoja Slovenije oziroma strategije 
prostorskega razvoja občine, Izdelava predlogov regionalne 
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zasnove prostorskega razvoja, urbanistične In krajinske 
zasnove, prostorskega reda občine ter državnega oziroma 
občinskega lokacijskega načrta. 

158. člen 
(pooblaščeni prostorski načrtovalec) 

(1) Predloge prostorskih aktov iz prejšnjega člena oziroma 
njihove posamezne sestavine lahko izdeluje 
posameznik, ki ima pridobljen status pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca in Izpolnjuje pogoje Iz zakona 
o graditvi objektov. 

(2) Prostorski načrtovalec ne more opravljati dejavnosti v 
zvezi z nakupom In posredovanjem nepremičnin. 

(3) Posamezne strokovne podlage za prostorske akte lahko 
Izdelujejo tudi ustrezno usposobljene fizične ali pravne 
osebe. 

159. člen 
(odgovorni vodja izdelave predloga prostorskega 

akta) 

(1) Pravna oziroma fizična oseba, ki prevzame v izdelavo predlog 
prostorskega akta, mora pred začetkom izdelave predloga 
prostorskega akta imenovati odgovornega vodjo izdelave 
predloga prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: odgovorni 
vodja). 

(2) Odgovorni vodja je lahko posameznik, ki v skladu s predpisi 
o graditvi objektov izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

(3) Odgovorni vodja je odgovoren za vsako sestavino predloga 
prostorskega akta, kakor tudi, da posamezne sestavine 
prostorske dokumentacije izdelajo ustrezni strokovnjaki. 

(4) Odgovorni vodja mora vsako zaključeno sestavino predloga 
prostorskega akta, ki jo izdela posameznik iz prejšnjega 
odstavka, potrditi s svojim podpisom in identifikacijsko 
številko, s čimer jamči, da je predlog prostorskega akta 
pripravljen v skladu s predpisi. 

160. člen 
(pogoji za tuje pravne in fizične osebe) 

(1) Tuje pravne osebe in njihove podružnice v Republiki Sloveniji 
lahko ob pogoju pravne in dejanske vzajemnosti opravljajo 
dejavnost prostorskega načrtovanja, če izpolnjujejo tudi 
pogoje iz 158. člena. 

(2) Tuja fizična oseba lahko ob pogoju pravne in dejanske 
vzajemnosti nastopa kot odgovorni vodja izdelave predloga 
prostorskega akta, če: 
1. izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje 

za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, 
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan 

je, ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 

premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več 
kot treh mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen 
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če 
je veljavnost tega ukrepa že potekla in 

3. če je v času, ko nastopa kot odgovorni vodja, pri pristojni 
poklicni zbornici vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov. 

161. člen 
(občinski urbanist) 

(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja 
nalog urejanja prostora iz 12. člena tega zakona mora imeti 
občina službo za urejanje prostora oziroma mora zagotoviti 
sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predpisih o 
graditvi objektov (v nadaljnjem besedilu: občinski urbanist). 

(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka občinski urbanist opravlja 
tudi naslednje naloge s področja urejanja prostora: 

skrbi za strokovnost in popolnost gradiv, ki jih obravnava 
občinski svet, 
svetuje županu v zadevah urejanja prostora, 
koordinira strokovne naloge, ki jih za občino opravljajo 
pravne in fizične osebe. 

(3) Občinski urbanist ne sme v občini, kjer opravlja naloge 
občinskega urbanista, nastopati kot izdelovalec predlogov 
prostorskih aktov iz prvega odstavka 158. člena tega zakona 
in tudi ne izdelovati projektne dokumentacije, na podlagi katere 
bi se v občini, za katero nastopa kot občinski urbanist, gradili 
objekti, lahko pa pri takšni gradnji nastopa kot odgovorni 
nadzornik, če izpolnjuje s predpisi o graditvi objektov 
predpisane pogoje za odgovornega nadzornika. 

Sedmi del: 

NADZORSTVO IN KAZENSKE 
DOLOČBE 

162. člen 
(nadzorstvo) 

(1) Nadzorstvo nad Izvajanjem določb tega zakona In na 
njegovi podlagi Izdanih predpisov, ki se nanašajo na 
geodetske storitve (163. člen), opravljajo geodetski 
inšpektorji inšpektorata v sestavi ministrstva za prostor. 

(2) Nadzorstvo nad Izvajanjem določb tega zakona in na 
njegovi podlagi Izdanih predpisov, ki se nanašajo na 
ravnanja prostorskih načrtovalcev (165. In 166. člen), 
opravljajo gradbeni Inšpektorji, ki Izpolnjujejo pogoje 
za pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 
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163. člen 
(prekrški v zvezi z geodetskimi storitvami) 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki 
po določbah predpisov o geodetski dejavnosti nastopa kot 
geodetsko podjetje, če izvaja parcelacijo v nasprotju s 
parcelacijskim načrtom ali v nasprotju z načrtom novih par- 
cel iz pogodbene komasacije (131. člen tega zakona), kakor 
tudi, če izdela parcelacijski načrt v nasprotju s prostorskim 
redom občine. 

(2) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba geodetskega 
podjetja, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

164. člen 
(prekrški odgovornih oseb javne uprave) 

(1) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba ministrstva, organa 
v njegovi sestavi oziroma upravnega organa občine ali 
druge lokalne skupnosti: 
1. če potrdi strategijo prostorskega razvoja občine 

oziroma prostorski red občine, ki nI v skladu z 
zahtevami iz tretjega odstavka 69. člena tega zakona, 

2. če objavi in izvaja prostorski akt v nasprotju s 34, 70. 
oziroma 71. členom tega zakona, 

3. če izda lokaci|sko Informacijo v nasprotju s 
prostorskim aktom (80. člen tega zakona) 

4. če ne vodi zbirk podatkov v skladu s tem zakonom 
in na n|egovl podlagi izdanimi predpisi. 

5. če ne zagotovi zbirnih podatkov o omrežjih In 
objektih gospodarske javne Infrastrukture. 

(2) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba občine oziroma 
odgovorna oseba nosilca javnih pooblastil, če 
ministrstvu za prostor oziroma organom v njegovi 
sestavi ne posreduje aktov in drugih predpisov v skladu 
s 148. členom tega zakona. 

(3) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznu|e občinski urbanist, če v občini, kjer dela, 
nastopa kot Izdelovalec predlogov prostorskih aktov ali 
če Izdeluje projektno dokumentacijo, na podlagi katere 
se v občini, za katero nastopa kot občinski urbanist, 
gradi objekt (3. odstavek 161. člena). 

165. člen 
(prekrški prostorskega načrtovalca) 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega 
zakona nastopa kot prostorski načrtovalec: 
1. če kot domača pravna ali fizična oseba opravlja 

dejavnost prostorskega načrtovanja, pa ne Izpolnjuje 
s tem zakonom predpisanih pogojev (158. člen); 

2. če kot tuja pravna oseba ali njena podružnica opravlja 
dejavnost prostorskega načrtovanja, pa ne izpolnjuje 
s tem zakonom predpisanih pogojev (1. odstavek 
160. člena) 

3. če ne imenuje odgovornega vodje oziroma če za 
odgovornega vodjo imenuje posameznika, ki ne 
izpolnjuje pogojev za odgovornega vodjo (159. člen); 

4. če za odgovornega vodjo imenuje posameznika, ki 
je tuja fizična oseba in ne izpolnjuje s tem zakonom 
predpisanih pogojev (2. odstavek 160. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki 
po določbah tega zakona nastopa kot prostorski 
načrtovalec in stori katero izmed dejanj Iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 60.000 do 300.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba prostorskega 
načrtovalca, ki stori katero izmed dejanj Iz prvega 
odstavka tega člena. 

166. člen 
(prekrški odgovornega vodje) 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik: 
1. če nastopa kot odgovorni vodja, pa ne Izpolnjuje 

predpisanih pogojev (159. člen); 
2. če kot tuja fizična oseba nastopa kot odgovorni vodja, 

pa ne Izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev 
(160. člen). 

Osmi del: 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

167. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Vlada sprejme podzakonski predpis iz 14. člena tega 
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister za prostor Izda podzakonske predpise Iz 18. 
člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

(3) Vlada oziroma minister za prostor sprejme podzakonske 
predpise Iz 80., 132., 140., 146., 147., 149., 150., 151., 152. 
in 155. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

168. člen 
(pokrajine) 

(1) S konstituiranjem pokrajin le-te prevzamejo načrtovanje 
prostorskih ureditev in druge naloge urejanja prostora 
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regionalnega pomena, ki bodo v skladu z zakonom v 
pristojnosti pokrajin. 

(2) Dokler pokrajine niso konstituirane, država in občine oziroma 
njihove interesne zveze skupaj načrtujejo prostorske ureditve 
regionalnega pomena. 

169. člen 
(obveznosti vlade) 

(1) Vlada predloži strategijo prostorskega razvoja Slovenije v 
sprejem Državnemu zboru najpozneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) Vlada sprejme prostorski red Slovenije najpozneje v enem 
letu po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije. 

170. člen 
(veljavnost državnih prostorskih aktov) 

(1) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije 
ostane|o v veljavi prostorske sestavine dolgoročnega 
plana Republike Slovenije za obdobje od 1986 leta do 
leta 2000 In prostorske sestavine srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije za obdobje od 
1986 leta do leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorski 
plan Slovenije). 

(2) Začeti postopki o sprejetju sprememb In dopolnitev 
prostorskega plana Slovenije In začeti postopki o 
sprejetju prostorskih Izvedbenih načrtov Iz prejšnjega 
odstavka se nadaljujejo in končajo po določbah tega 
zakona, pri čemer se ne upoštevajo določbe o prostorski 
konferenci (29. člen). 

171. člen 
(veljavnost občinskih prostorskih aktov) 

(1) Prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 leta 
do leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine) 
veljajo največ tri leta po uveljavitvi strategije prostorskega 
razvoja Slovenije. 

(2) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije lahko 
občine pripravljajo in sprejemajo spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin občine v skladu s prostorskim planom 
Slovenije. 

(3) Postopki o pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, 
se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer 
se ne uporabljajo določbe o prostorski konferenci (29. člen). 

(4) Občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja 
občine po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, 
s pripravo prostorskega reda občine pa po uveljavitvi 
prostorskega reda Slovenije v skladu s tem zakonom in ju 
morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije 
prostorskega razvoja Slovenije. 

172. člen 
(ugotavljanje skladnosti) 

(1) Določbe 69., 70. in 71. člena tega zakona se prlčne|o 
uporabljati po sprejemu strategije prostorskega razvoja 
občine. 

(2) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije 
vlada ugotavlja usklajenost osnutka sprememb In 
dopolnitev prostorskih sestavin z obveznimi izhodišči 
iz prostorskega plana Slovenije. O morebitni 
neusklajenosti občino obvesti najkasneje v 45 dneh in Ji 
naloži odpravo ugotovljenih neskladij. 

(3) Če občina osnutka prostorskih sestavin ne pošlje vladi 
oziroma če sprejme neusklajene prostorske sestavine, 
le-te niso podlaga za pripravo Izvedbenih aktov In za 
druge ukrepe po tem zakonu. 

173. člen 
(veljavnost prostorskih ureditvenih pogojev) 

(1) Prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUN prenehajo 
veljati z dnem uveljavitve prostorskega reda občine, 
najkasneje pa tri leta po uveljavitvi strategije prostorskega 
razvoja Slovenije. 

(2) Določbe pre|šn|ega odstavka ne veljajo za prostorske 
ureditvene pogoje Iz 16. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju naselij In drugih posegov 
v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 In 47/93, v nadaljnjem 
besedilu: ZUN-ČG), ki z dnem uveljavitve tega zakona, 
še niso sprejeti. 

(3) Če se prostorski ureditveni pogoji Iz prejšnjega odstavka 
ne sprejmejo v roku Iz prvega odstavka tega člena, se 
sprejmejo kot sestavina prostorskega reda Slovenije. 

174. člen 
(veljavnost občinskih prostorskih izvedbenih načrtov) 

(1) Ob sprejemu prostorskega reda občine občinski svet z 
odlokom ugotovi, kateri prostorski izvedbeni načrti, sprejeti 
na podlagi ZUN ter zazidalni načrti, sprejeti na podlagi zakona 
o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 
in 8/78) oziroma njihove posamezne sestavine so bodisi v 
nasprotju s strategijo prostorskega razvoja občine ali 
prostorskim redom občine, bodisi so že izvršeni. Če občina 
ugotovi, da je občinski prostorski izvedbeni načrt že izvršen, 
kakor tudi, da je v celoti ali v posameznih delih neskladen s 
strategijo prostorskega razvoja občine in prostorskim redom 
občine, ga v celoti oziroma v neskladnem delu z navedenim 
odlokom razveljavi. 

(2) Če občina v roku iz prejšnjega odstavka ne sprejme odloka o 
ugotovitvi skladnosti, se občinski prostorski Izvedbeni načrt 
ne sme izvajati. 

(3) Občinski prostorski izvedbeni načrti in zazidalni načrti iz 
prvega odstavka tega člena, ki so skladni s strategijo 
prostorskega razvoja občine in prostorskim redom občine 
veljajo najdalj deset let od uveljavitve prostorskega reda 
občine. 
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175. člen 
(občinski prostorski izvedbeni akti - dokončanje 

začetih postopkov) 

Začeti postopki o sprejetju oziroma spremembah in dopolnitvah 
občinskih prostorskih izvedbenih aktov se po uveljavitvi tega 
zakona nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer 
se ne upoštevajo določbe o prostorski konferenci (29. člen). 

176. člen 
(prostorski izvedbeni akti - drugi predpisi) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se za prostorske planske 
akte, ki jih navajajo drugI predpisi štejejo, v skladu z 21. 
členom tega zakona, strateški prostorski akti, za prostorske 
Izvedbene akte pa Izvedbeni prostorski akti. 

177. člen 
(dokončanje upravnih postopkov) 

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedaj veljavnih 
predpisih. 

(2) Razlastitveni postopki, ki do uveljavitve tega zakona niso 
pravnomočno končani, se končajo po dosedaj veljavnih 
predpisih. 

(3) Postopki za določitev odškodnine, začeti po določbah zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89, Uradni list 
RS, št. 40/90 - odločba US) se po uveljavitvi tega zakona 
končajo po dosedaj veljavnih predpisih. 

178. člen 
(zbirke podatkov) 

(1) Najkasneje v dveh letih po Izdaji predpisov iz 147., 149., 
150., 151., 152. in 155. člena tega zakona država In občine 
zagotovijo tehnične možnosti za vzpostavitev sistema 
zbirk prostorskih podatkov. 

(2) Nosilci urejanja prostora vzpostavijo In pričnejo voditi 
prostorske podatke po določbah tega zakona najkasneje 
v dveh letih po roku iz prejšnjega odstavka. 

179. člen 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 

In 15/89); 
2. Zakon o urejan|u naselij In drugih posegov v prostor 

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 In 9/86 ter Uradni list 
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/ 93 In 44/97); 

3. Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem 
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 In 85/00); 

4. Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list 
SRS, št. 26/74 In 42/86); 

5. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/ 
97), razen določbe prve alinee 56. člena, v delu, ki se 
nanaša na nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča. 

(2) Ne glede na določbe 4. točke prejšnjega odstavka se do 
uveljavitve predpisa Iz 147. člena tega zakona, s katerimi 
se določi način izračuna komunalnega prispevka, 
komunalni prispevek odmerja po dosedaj veljavnih 
predpisih. Po preteku dveh let od sprejema predpisa Iz 
prvega odstavka 140. člena tega zakona predstavlja 
osnovo za odmero komunalnega prispevka program 
opremljanja, pripravljen v skladu s tem predpisom. 

(3) Ne glede na določbe iz 4. točke prvega odstavka se 
določbe 2. člena zakona o stavbnih zemljiščih 
uporabljajo do dokončanja denaclonallzacijskih 
postopkov. 

180. člen 
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) 

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se do posebne 
zakonske ureditve plačuje po sedaj veljavnih predpisih, pri 
čemer se določbe prve alinee 56. člena zakona o stavbnih 
zemljiščih uporabljajo za tista stavbna zemljišča, ki jih kot 
taka določajo predpisi o graditvi objektov. 

(2) Za stavbno zemljišče se po tem zakonu šteje gradbena 
parcela po predpisih o graditvi objektov. 

181. člen 
(vrednotenje nepremičnin) 

Do uveljavitve standardov za tržno vrednotenje nepremičnin, ki 
jih izda minister, pristojen za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami, se za vrednotenje nepremičnin iz 105. člena 
tega zakona uporabljajo strokovni standardi, ki jih določajo predpisi 
o revidiranju. 

182. člen 
(sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov) 

(1) Pogoji, zahteve, usmeritve in smernice, ki jih v skladu z 
zakonom dajejo za pripravo prostorskega akta nosilci urejanja 
prostora iz 30. člena tega zakona, se po tem zakonu štejejo 
kot smernice za pripravo prostorskega akta in se dajejo na 
način in pod pogoji, kot jih določa ta zakon. 

(2) Soglasja, ki jih zakoni določajo k prostorskim aktom, se po 
tem zakonu štejejo za mnenja iz 34. člena tega zakona. 
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183. člen 
(opravljanje dejavnosti) 

Pravne ali fizične osebe, ki z dnem uveljavitve tega zakona 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti urbanističnega 
načrtovanja po določbah drugega odstavka 69. člena ZUN, 
nadaljujejo z delom kot prostorski načrtovalci iz 158. člena tega 
zakona. 

184. člen 
(začetek izvajanja aktivne zemljiške politike) 

Določbe 13. člena tega zakona se pričnejo uporabljati, ko 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije dopolni predpise o svojem 
poslovanju za izvajanje nalog iz tega člena. 

185. člen 
(gradnja na kmetijskih zemljiščih) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih (uradni list RS, št. 59/96). 

186. člen 
(urejanje prostora v zakonu o živinoreji) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba prvega 
odstavka 10. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/ 
2002). 

187. člen 
(obveznost zagotovitve sodelovanja občinskega 

urbanista) 

Občine morajo zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista iz 
161. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

188. člen 
(uskladitev z zakonom pri opravljanju dejavnosti 

prostorskega načrtovanja) 

Pravne in fizične osebe, ki po določbah tega zakona nastopajo 
kot prostorski načrtovalec, morajo ustanovitvene in druge akte 
uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po njegovi 
uveljavitvi. 

189. člen 
(pristojna poklicna zbornica) 

(1) Pristojna poklicna zbornica po določbah tega zakona je 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ustanovljena v skladu 
s predpisi o graditvi objektov. 

(2) Če z dnem, ko se začne z uporabo tega zakona, Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije še ni ustanovljena, se kot pristojna 
poklicna zbornica po določbah tega zakona šteje Inženirska 
zbornica Slovenije, ustanovljena na podlagi 100.a člena zakona o 
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list 
RS, št. 59/96, 45/99 in 52/00). 

190. člen 
(uporaba izvršilnih predpisov) 

Do Izdaje Izvršilnih predpisov iz tega zakona se uporabljajo, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom: 
1. Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih 

podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin 
(Uradni list SRS, št. 20/85); 

2. Navodilo za določanje In prikazovanje potreb obrambe 
In zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/93); 

3. Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o 
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, 
št. 14/85); 

4. Navodilo o vodenju kataloga podatkov in evidenc o 
naravnih lastnostih prostora In o vodenju evidenc 
dejanske rabe prostora (Uradni list SRS, št. 19/86); 

5. Navodilo za vodenje evidence o predpisanem varovanju 
prostora In o omejitvah pri posegih v prostor (Uradni 
list SRS, št. 27/85); 

6. Pravilnik o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, 
št. 11/88); 

7. Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo 
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/ 
85); 

8. Navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradni list 
RS,št. 4/99); 

9. Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99); 

10. Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno In 
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov In 
naprav (Uradni list SRS, št. 27/85). 

11. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih 
naprav (Uradni list SRS, št. 25/76) 

191. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne 
veljati 1.1.2003. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 EKSPLOZIVIH 

Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZE) 

- druga obravnava - EPA 420 - III 
i 

niti za pravne osebe, s čemer se želi legalizirati trgovino s strelivi. 
Če bi sprejeli amandma poslanca Vučka k temu členu, bi določili 
kvantitativne omejitve dopustnega uvoza za fizične osebe in 
društva, kar je v nasprotju z zamislijo o liberalizaciji trgovine s 
strelivi. 

Predstavnik Lovske zveze Slovenije je k razpravi o 28. členu 
dodal, da predlagana ureditev vodi do absurdne situacije. Strelivo 
je mogoče kupiti v neomejenih količinah, smodnik in netilke za 
ponovno polnjenje streliva pa le v omejenih količinah na podlagi 
posebnega dovoljenja. 

Člani odbora so v razpravi o 28. členu predloga zakona podprli 
amandma poslanca Vučka. V nasprotju s predlagateljem so menili, 
da nakup streliva s predlagano ureditvijo ne bo legaliziran, saj je 
v skladu z zakonom o nadzoru državne meje potrebno posebno 
dovoljenje za prenos streliva čez državno mejo. Upravna enota 
odloča potem o izdaji takega dovoljenja na podlagi diskrecijske 
pravice. Ker predlagani zakon tega vprašanja ne rešuje, niti ne 
napotuje na podzakonski predpis, je potrebno to sanirati v okviru 
predlaganega amandmaja. 

Člani odbora so v nadaljevanju razpravljali o potrebnosti določbe 
o obveznem znanju slovenskega jezika za osebe, ki opravljajo 
promet ali uporabljajo eksplozive. Člani odbora so nato sprejeli 
amandma, ki določa obvezno znanje slovenskega jezika le za 
osebe, ki opravljajo promet z eksplozivi, saj gre pri tem za 
poslovanje s strankami, pri uporabi eksplozivov pa ne, zato tudi 
izpolnjevanje pogoja o znanju slovenskega jezika ni potrebno. 

Predstavnik zakonodajno - pravne službe je podal pripombo 
glede enotne rabe terminov v predlogu zakona. 

Odbor |e sprejel naslednje amandmaje: 
amandmaja poslanskega ktuba LDS in poslanskih skupin 
ZLSD, SLS, DeSUS k 12. in k 41. členu ter 
amandma poslanca Dušana Vučka k 28. Členu. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranjo politiko 

Številka: 213-05/02-0008/0001 EPA 420-III 
Ljubljana, 9.10.2002 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo k predlogu zakona o 

Q eksplozivih (ZE) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
je na svoji 25. redni seji dne 2.10.2002 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o eksplozivih - druga obravnava, ki 
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 

Dopolnilno obrazložitev k predloženemu zakonu je v imenu 
predlagatelja podal minister za notranje zadeve in se opredelil do 
vloženih amandmajev k predlogu zakona o eksplozivih. Predlagatelj 
tako podpira amandmaje k 12. členu, k drugemu odstavku 28. 
člena, k 41. členu, ob manjših popravkih pa tudi amandmaja 
poslanca Vučka k 50. in 51. členu. Ne podpira pa amandmaja 
poslanca Vučka k 28. členu. 

V zvezi z razpravo o 28. členu predloga zakona so predstavniki 
predlagatelja pojasnili namen predlagane določbe, ki za fizične 
osebe postavlja omejitve pri nakupu smodnika in netilk za polnjenje 
streliva in tako onemogoča nedovoljeno proizvodnjo in prodajo 
končnih izdelkov. Drugače je pri nakupu streliva, saj se s 
predlagano ureditvijo ne določa nikakršnih omejitev, niti za fizične 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Amandmaja k 50. in 51. členu je predlagatelj poslanec Dušan 
Vučko umaknil. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
je sprejel tudi naslednja svoja amandmaja: 

K 11. ČLENU 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 1) Osebe, ki uporabljajo eksplozive morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
- so stare najmanj 18 let, 
- ni zadržkov javnega reda, 
- so strokovno usposobljene. 

2) Osebe, ki opravljajo promet z eksplozivi morajo poleg pogojev 
iz prejšnjega odstavka aktivno znati slovenski jezik. 

t 
3) Prejšnja odstavka ne veljata za uporabo pirotehničnih izdelkov 
razreda I, II, T1 in T2." 

OBRAZLOŽITEV: 

V primeru, da je npr. pri rušenju nekega objekta ali razstreljevanju 
potreben strokovnjak s specifičnim pirotehničnim znanjem, njemu 
pri opravljanju teh določenih nalog ni potrebno znanje slovenskega 
jezika. 

K 21. ČLENU 

V 21. Členu se za besedo"Vloga" doda besedilo"za proizvodnjo 
na delovišču". 

OBRAZLOŽITEV: 

Amandma je po mnenju zakonodajno"pravne službe potreben 
zaradi jasnosti za kakšno vrsto vloge gre, saj je sedaj to mogoče 
razbrati le iz podnaslova tega člena, ne pa tudi iz same materialne 
določbe. 
Amandma nima posledic za državni proračun ali druga javna 
finančna sredstva. 

Odbor je po končani razpravi o členih ter razpravi in glasovanju o 
vloženih amandmajih in amandmajih odbora sprejel vse člene 
predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka na seji državnega zbora bo članica odbora Cveta 
Zalokar Oražem. 

Katja Golob, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Svetovalka Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 
EKSPLOZIVIH 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

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

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

2. člen 
(izjeme) 

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

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

- hrambo eksplozivov v jamskih skladiščih rudarskih podjetij 
ter za rudarska dela v skladu s posebnim predpisom, 
prevoz eksplozivov, ker je urejen s posebnim zakonom. 

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

3. člen 
(opredelitev eksplozivov) 

(1) Eksplozivi so: 
- razstreliva, 
- smodniki, 
- eksplozivne snovi, 

inicialna in vžigalna sredstva, 
izdelki, polnjeni z eksplozivi, 

- pirotehnične zmesi, 
pirotehnični izdelki. 

(2) Razstrelivo je: eksploziv, ki zgoreva z udarnim valom in je 
primarno namenjen razstreljevanju. 

(3) Smodnik je: eksploziv, ki zgoreva s termično prevodnostjo in 
je primarno namenjen potisku izstrelka. 

(4) Eksplozivne snovi so: druge snovi za doseganje eksplozivnega 
učinka. 

(5) Inicialna in vžigalna sredstva so: sredstva, ki so namenjena 
za aktiviranje ali iniciranje eksploziva. 

(6) Izdelki, polnjeni z eksplozivi, so: izdelki, ki so polnjeni oziroma 
vsebujejo eksploziv in je njihov učinek odvisen od te snovi. 

(7) Pirotehnične zmesi so: snovi, katerih osnovni namen je, da pri 
izgorevanju dosegajo svetlobni, toplotni, dimni ali zvočni učinek. 

(8) Pirotehnični izdelki so: izdelki, ki vsebujejo pirotehnično zmes 
in so razvrščeni v razrede: I, II, III in IV terT1 in T2. 

4. člen 
(pomen izrazov) 

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

- dobavitelj je: pravna oseba oziroma samostojni podjetnik 
posameznik, ki pošlje eksploziv v promet v Republiki Sloveniji 
ali omogoča njegovo uporabo, 
uporaba je: neposredna priprava in aktiviranje eksplozivov, 
ravnanje je: embaliranje, nakladanje, razkladanje ali prevažanje 
eksplozivov, 

- skladiščenje je: hramba eksplozivov v za to namenjenih 
prostorih, 
uvoz je: vsak vnos eksplozivov na carinsko območje Republike 
Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v 
skladu s carinskimi predpisi dovoljena, razen tranzita, 
izvoz je: vsak iznos eksplozivov iz carinskega območja 
Republike Slovenije, 
tranzit je: vsak prenos eksplozivov preko carinskega območja 
Republike Slovenije pod carinskim nadzorom, 
prenos je: vsak fizični premik eksplozivov znotraj carinskega 
območja, razen premika znotraj istega kraja, 
razredi pirotehničnih izdelkov so: razred I - pirotehnične igrače, 
razred II - izdelki za male ognjemete, razred III - izdelki za 
srednje ognjemete, razred IV - izdelki za velike ognjemete, 
razred T1 in razred T2 - pirotehnični izdelki za tehnične 
namene. 

5. člen 
(pristojni organ) 

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

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

6. člen 
(varnostni in drugi ukrepi) 

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

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

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

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

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

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

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

3.TEHNIČNE ZAHTEVE ZA EKSPLOZIVE TER 
POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 

7. člen 
(začetek uporabe) 

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

8. člen 
(tehnične zahteve) 

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

9. člen 
(veljavnost tujih listin) 

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

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

10. člen 
(redni in izredni pregledi) 

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

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

(3) Če odvzeti vzorec ne ustreza predpisanim tehničnim 
zahtevam, ministrstvo prepove promet z eksplozivi. Stroški 
preizkusa bremenijo proizvajalca ali dobavitelja. 

4. SPLOŠNI POGOJI POTEM ZAKONU 

11. člen 
(splošni pogoji) 

1) Osebe, ki uporabljajo eksplozive morajo Izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

so stare najmanj 18 let, 
nI zadržkov javnega reda, 
so strokovno usposobljene. 

2) Osebe, ki opravljajo promet z eksplozivi morajo poleg 
pogojev iz prejšnjega odstavka aktivno znati slovenski jezik. 

3) Prejšnja odstavka ne veljata za uporabo pirotehničnih 
izdelkov razreda I, II, T1 In T2. 

12. člen 
(zadržki javnega reda) 

(1) Zadržki javnega reda obstajalo, če je oseba pravnomočno 
obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti. 

(2) Če proti osebi teče kazenski postopek za dejanje iz 
prejšnjega odstavka, se odločitev, ali oseba lzpoln|uje 
pogoje, odloži do pravnomočnosti odločbe v postopku. 
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13. člen 
(strokovna usposobljenost) 

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

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

14. člen 
(aktivno znanje slovenskega jezika) 

Posameznik dokazuje aktivno znanje slovenskega jezika z 
dokazilom o izobraževanju v slovenskem jeziku v Republiki 
Sloveniji ali z dokazilom o opravljenem preizkusu znanja 
slovenskega jezika po javno veljavnem programu. 

5. POSEBNI POGOJI POTEM ZAKONU 

5.1 PROIZVODNJA 

15. člen 
(pogoji) 

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

16. člen 
(kaj se sme proizvajati) 

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

17. člen 
(dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov) 

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

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

18. člen 
(vsebina vloge) 

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

ime in sedež pravne osebe, 
podatke o odgovornih osebah pravne osebe (ime in priimek, 
rojstni podatki, podatki o stalnem oziroma začasnem 
prebivališču), 
uporabno dovoljenje za objekt, 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega, tretjega, četrtega 
in petega odstavka 6. člena tega zakona, 
podatke o vrstah eksplozivov, ki se bodo proizvajali, 
podatke o tehnološkem postopku izdelave. 

19. člen 
(odvzem dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov) 

(1) Dovoljenje se odvzame, če pravna oseba:, 
ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom, 
ne začne opravljati dejavnosti v letu dni po izdaji dovoljenja ali 
če dejavnosti dve leti ne opravlja. 

(2) V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja 
mora pravna oseba izročiti ministrstvu vse evidence, ki jih mora 
voditi po tem zakonu. 

20. člen 
(proizvodnja eksplozivov na delovišču) 

Pravna oseba lahko proizvaja in uporablja eksplozive na 
deloviščih, če ima za to specializirano opremo in dovoljenje za 
proizvodnjo na delovišču, ki ga izda ministrstvo. 

21. člen 
(vsebina vloge za proizvodnjo na delovišču) 

Vloga za proizvodnjo na delovišču mora poleg podatkov Iz 
prve In druge alinee 18. člena tega zakona vsebovati še 
naslednje podatke: 

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

varnostnih lastnostih eksplozivov, 
tehnološki postopek Izdelave, 

- potrdilo o strokovni usposobljenosti delavcev za 
tovrstno proizvodnjo, 

- tehnično specifikacijo opreme, 
• opis sistema za zagotavljanja kvalitete. 
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22. člen 
(raziskave o eksplozivih) 

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

23. člen 
(obveščanje) 

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

24. člen 
(dokumentacija za eksplozive) 

(1) Proizvajalec mora za vsako vrsto eksploziva imeti: 
izjavo o skladnosti, 
tehnično specifikacijo, 
navodilo o načinu uporabe, skladiščenja in uničenja, 
oznako razreda pirotehničnega izdelka, 
varnostni list. 

(2) Eksplozivi smejo v promet, prevoz in uporabo samo v izvirni 
embalaži, ki je preizkušena in označena tako, kot določajo predpisi 
o prevozu nevarnega blaga. Določba ne velja za medfazno 
skladiščenje v proizvodnji. 

(3) Poleg podatkov, ki so navedeni v predpisu o prevozu 
nevarnega blaga, mora embalažna enota vsebovati še 
naslednje podatke: 
datum proizvodnje in rok uporabe eksploziva, 
navodilo za uporabo, 
posebna opozorila, 

- oznako razreda pirotehničnega izdelka. 

(4) Za izdajo varnostnega lista se uporabljajo določbe Zakona o 
kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99 in 11/01). 

5.2 PROMET 

25. člen 
(dovoljenje za promet) 

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

(2) Vloga za dovoljenje za promet vsebuje naslednje podatke: 
ime in sedež pravne osebe ali podjetnika, 
o odgovornih osebah (ime in priimek, rojstni podatki, podatki 
o stalnem ali začasnem bivališču) ter 

potrdilo o priglasitvi, če gre za podjetnika, 
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega, drugega in četrtega 
odstavka 6. člena tega zakona in 
dokazilo o ustreznosti prodajalne in skladišča. 

(3) Dovoljenje za promet se odvzame, če pravna oseba ali 
podjetnik: 

ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom, 
ne opravlja prometa z eksplozivi v skladu s tem zakonom. 

(4) V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja 
morata pravna oseba ali podjetnik izročiti ministrstvu vse evi- 
dence, ki jih morata voditi po tem zakonu. 

26. člen 
(dovoljenje za nakup) 

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

(2) Vloga za dovoljenje za nakup eksplozivov vsebuje naslednje 
podatke: 
- ime in sedež pravne osebe ali podjetnika, 

ime in sedež prodajalca, 
ime eksplozivov, proizvajalca ter količino, 

• razloge, iz katerih je razvidna utemeljenost nakupa, 
kraj, čas in način uporabe ter 
elaborat del z izračunom potrebne količine eksplozivov. 

(3) Če gre za nakup pirotehničnih izdelkov, ni potrebno navesti 
podatkov iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka, 
dovoljenje pa se Izda le za zmogljivost skladišča. 

(4) Fizična oseba, ki v Sloveniji nabavlja pirotehnične izdelke 
razredov I, II terT 1 in T2 za lastno uporabo, ne potrebuje dovoljenja 
za nakup. 

27. člen 
(uporaba eksplozivov) 

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

28. člen 
(izjeme za fizične osebe) 

1) Fizična oseba lahko dobi dovoljenje za nakup smodnika 
In netilk za polnjenje streliva za lastne potrebe, če Ima veljavni 
orožni list. Z enim dovoljenjem |e dovoljena nabava 1 kg 
smodnika In 1500 netilk na kos orožja v koledarskem letu In 
velja za nakup doma ali v tujini. 

2) Fizična oseba lahko dobi dovoljenje za nakup streliva za 
varnostno, lovsko In športno orožje v tujini, če ima veljavni 
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orožni list. Z dovoljenjem je dovoljen nakup največ 2000 
kosov streliva na kos orožja za posamezno tromesečno 
obdobje v koledarskem letu. 

3) Društvo, ki je v skladu s predpisi o društvih registrirano 
za strelsko dejavnost ali lov lahko dobi dovoljenje za nakup 
streliva v tujini za potrebe društva. Z enim dovoljenjem je 
dovoljena nakup največ 36.000 kosov streliva za posamezno 
tromesečje v koledarskem letu. 

4) Dovoljenje Iz prejšnjih odstavkov izda pristojni organ, 
kjer Ima fizična oseba prebivališče oziroma kjer je društvo 
registrirano. 

5.3 UVOZ, IZVOZ.TRANZIT 

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

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

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

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

(1) V vlogi za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit je potrebno 
navesti: 
- ime in sedež pravne osebe ali podjetnika, 
- ime eksploziva in identifikacijsko številko (UN številka), 
- ime proizvajalca eksploziva, 

ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja eksploziva ter ime in 
naslov kupca ali prejemnika, 
ime in priimek voznika ter znamko in registrsko številko vozila, 

- količino eksploziva, 
varnostni list, 

- za strelivo podatke, ki omogočajo njegovo identifikacijo, 
- čas uvoza, izvoza ali tranzita, 
- čas in kraj, kjer je predviden postanek, 

vstopni ali/in izstopni mejni prehod ter prevozno pot, 
uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se eksploziv 
izvaža ali skozi katero tranzit poteka. 

(2) Pravna oseba ali podjetnik lahko uvaža le eksploziv, ki ima 
listine o skladnosti. 

(3) Ministrstvo lahko odredi posebne varnostne ukrepe za uvoz, 
izvoz ali tranzit preko svojega ozemlja. 

(4) Prevoznik mora zagotoviti, da je dovoljenje za uvoz, izvoz ali 
tranzit ves čas prevoza poleg eksploziva, in ga na zahtevo 
policista tudi pokazati. 

5.4 PRENOS 

31. člen 
(prenos eksploziva) 

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

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

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

- ime proizvajalca eksploziva, 
- ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja eksploziva in ime in 

naslov kupca ali prejemnika, 
ime in priimek voznika ter znamko in registrsko številko vozila, 
količino eksploziva, 
za strelivo podatke, ki omogočajo njegovo identifikacijo, 

• datum in čas prenosa, 
- čas in kraj, kjer je predviden postanek, 

relacijo prevoza, 
- soglasja držav, skozi katere bo prenos potekal. 

(4) Če gre za prenos med dvema pravnima osebama ali 
podjetnikoma in se nanaša na strelivo iz seznama streliva, ki ga 
države članice Evropske unije predhodno posredujejo druga drugi, 
pravne osebe ali podjetniki lahko dobijo dovoljenje za prenos 
streliva za tri leta. 

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

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

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

32. člen 
(omejitev prenosa eksplozivov) 

(1) Ob ogrožanju javne varnosti sme pristojni organ za Izdajo 
dovoljenja omejiti ali prepovedati prenos zaradi preprečitve 
nezakonite posesti in uporabe. 

(2) Minister za notranje zadeve lahko zaradi javne varnosti ali 
obrambe države začasno omeji ali prepove prenos eksploziva 
na ozemlju ali delu ozemlja Republike Slovenije. 
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6. UPORABA IN UNIČEVANJE EKSPLOZIVOV 

33. člen 
(posest eksploziva) 

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

34. člen 
(posebni ukrepi pri uporabi) 

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

35. člen 
(vračanje in uničevanje eksploziva) 

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

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

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

36. člen 
(omejitve za uporabo pirotehničnih izdelkov) 

(1) Prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II, katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena v času od 01. decembra do 31. 
decembra. 

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

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

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

(5) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z 
navodili proizvajalca. Prepovedana je: 

predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, 
- uporaba v drugih predmetih, 

lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi. 

7. PROIZVODNI IN SKLADIŠČNI OBJEKTI 

37. člen 
(pogoji) 

(1) Proizvodni in skladiščni objekti za eksplozive morajo biti zgrajeni 
in opremljeni tako, daje zagotovljeno varovanje življenja in zdravja 
ljudi, njihovega premoženja ter okolja. 

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

(3) Proizvodni in skladiščni objekti morajo biti zavarovani pred 
dostopom nepoklicanih oseb. 

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

38. člen 
(kraji za nakladanje, razkladanje) 

Kraje za nakladanje in razkladanje eksplozivov zunaj poslovnih 
prostorov pravnih oseb in podjetnikov določi pristojni organ. 

8. ODGOVORNE OSEBE 

39. člen 
(dolžnosti odgovornih oseb) 

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

40. člen 
(posebni pogoji) 

(1) Promet in uporabo eksplozivov ter izvajanje ognjemetov s 
pirotehničnimi izdelki razreda III in IV lahko opravljajo le osebe, ki 
so strokovno usposobljene. Usposobljenost dokazujejo s potrdilom 
o usposobljenosti, ki velja tri leta. 
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(2) Izobrazbo, strokovno usposobljenost ter programi za 
posamezne vrste strokovnega usposabljanja iz prejšnjega 
odstavka so določeni v podzakonskem aktu, ki ga izda minister 
za notranje zadeve. 

9. ZASEG EKSPLOZIVOV 

41. člen 
(zaseg eksplozivov in prepoved dejavnosti) 

(1) Brez predhodne odločbe policist na kraju samem zaseže 
eksploziv osebi, če: 
- Ima v posesti eksploziv brez dovoljenja, 
- uporablja eksploziv brez dovoljenja, 
- uporablja eksploziv v nasprotju z dovoljenjem. 

(2) Inšpektor pristojne Inšpekcije z odločbo prepove promet, 
nakladanje In razkladanje eksplozivov pravni osebi In 
podjetniku, ki: 
- izvaja dejavnost z eksplozivi, ki nimajo listin o skladnosti 

in niso ustrezno označeni, 
dovoli, da dejavnost Izvaja oseba, ki nI strokovno 
usposobljena, 

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

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

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

10. EVIDENCE 

42. člen 
(vodenje evidenc) 

(1) Zaradi zagotavljanja podatkov o proizvodnji, prometu, ravnanju 
in uporabi eksplozivov vodi ministrstvo evidence: 

izdanih dovoljenj za proizvodnjo, promet, uvoz, izvoz, tranzit 
ali prenos eksploziva, 
odvzetih dovoljenj za proizvodnjo, promet, uvoz, izvoz, tranzit 
ali prenos eksploziva, 
odvzetih vzorcih eksplozivov, 

- eksplozivih, ki imajo soglasje k navodilu za uporabo. 

(2) Pravna oseba, ki proizvaja eksploziv, vodi evidenco o vrsti in 
količini proizvedenega, prodanega ter uničenega eksploziva. 

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

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

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

43. člen 
(način zbiranja podatkov) 

(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in 
uporabo podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo 
določbe zakona, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

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

(3) Pridobljene podatke ministrstvo uporablja za opravljanje nalog, 
določenih s tem zakonom. 

11. NALOGE ORGANOV ZA NADZOR 

44. člen 
(pristojnosti) 

(1) Ministrstvo opravlja naslednje naloge: 
daje soglasja k navodilom za uporabo eksplozivov, 
skrbi za ažurnost seznama eksplozivov, 
vodi upravni postopek in izdaja dovoljenja za proizvodnjo, 
uvoz, izvoz, tranzit, 
sodeluje pri pripravi standardov strokovnih znanj in spretnosti 
oseb, ki morajo biti ustrezno strokovno usposobljene v skladu 
s tem zakonom, 

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

posreduje pristojnim organom, 
zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke v 
skladu z določbami tega zakona, 
obvešča pristojni organ Evropske unije o izvedenih ukrepih 
zaradi neustreznosti eksplozivov in o drugih pomembnih 
ukrepih na področju eksplozivov, 
sodeluje pri delu v zvezi z eksplozivi z mednarodnimi subjekti 
in organizacijami, 
od organov nadzora lahko zahteva podatke o kršitvah tega 
zakona, 
prepove proizvodnjo, če se proizvaja eksploziv, ki nima 
certifikata o skladnosti, 
druge naloge v skladu s predpisi in mednarodnimi pogodbami, 
ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

(2) Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo 
ustanovi posebno organizacijsko enoto. 
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45. člen 
(nadzor) 

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

46. člen 
(pristojnosti policije) 

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

47. člen 
(pooblastila organov, pristojnih za nadzor) 

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

pregledati dokumentacijsko gradivo v zvezi z eksplozivi, 
vstopiti in pregledati objekte, prostore ali delovišča, kjer se te 
snovi proizvajajo, skladiščijo, opravlja njihov promet, 
uporabljajo ali uničujejo, 
odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti, 
pregledati listine o strokovni usposobljenosti oseb, 
prepovedati ravnanje z eksplozivi osebam, ki za to niso 
strokovno usposobljene, 

- začasno prepovedati posamezna opravila v zvezi s prometom 
ali uporabo eksplozivov, če niso izpolnjeni predpisani pogoji, 
prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo eksplozivov, če 
ugotovi opustitve varnostnih ukrepov, 
prepovedati uporabo eksplozivov, če niso izpolnjeni predpisani 
pogoji, 
prepovedati uporabo skladišč, ki ne ustrezajo pogojem, 
predpisanim za skladiščenje eksplozivov, 
prepovedati proizvodnjo in promet eksplozivov, pri katerih se 
uporablja neustrezna embalaža, 
prepovedati uporabo skladišča, nakladališča ali razkladališča, 
ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v tem zakonu, 

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

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

12. KAZENSKE DOLOČBE 

48. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če: 
1. pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje življenja, 

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

2. ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objektov, v katerih 
se proizvajajo eksplozivi, opravlja njihov promet ali skladiščijo 

eksplozivi (peti odstavek 6. člena); 
3. ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksploziva (sedmi 

odstavek 6. člena); 
4. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden je 

ministrstvo izdalo soglasje k navodilu (7. člen); 
5. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, za katerega ni 

ugotovljena skladnost (8. člen); 
6. dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso strokovno 

usposobljene (prvi odstavek 13. člena); 
7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona; 
8. proizvaja eksploziv v nasprotju s 16. členom tega zakona; 
9. proizvaja eksploziv pred pridobitvijo ustreznega dovoljenja 

(prvi odstavek 17. člena); 
10. proizvaja eksploziv po poteku veljavnosti dovoljenja (drugi 

odstavek 17. člena); 
11. v roku ne izroči evidenc (drugi odstavek 19. člena); 
12. proizvaja eksploziv na delovišču v nasprotju z 20. členom 

tega zakona; 
13. opravlja raziskave v nasprotju z 22. členom tega zakona; 
14. ne obvesti ministrstva o začetku ali prenehanju proizvodnje 

(23. člen); 
15. nima dokumentacije, ki je predpisana v prvem odstavku 24. 

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

tega zakona; 
17. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25. člena); 
18. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi odstavek 26. 

člena in prvi odstavek 28. člena); 
19. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega zakona; 
20. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim odstavkom 

29. člena tega zakona; 
21. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi odstavek 

30. člena); 
22. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja 

(četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31. člena); 
23. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek 31. člena); 
24. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi odstavek 32. 

člena); 
25. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona; 
26. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot določa 

34. člen tega zakona; 
27. ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek 35. člena); 
28. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena 

tega zakona; 
29. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju eksploziva 

(tretji odstavek 35. člena); 
30. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali četrtim 

odstavkom 36. člena tega zakona; 
31. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim In drugim odstavkom 

37. člena tega zakona; 
32. z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene (prvi 

odstavek 40. člena); 
33. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 
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(3) Za kršitve iz 16., 19. in 25. točke prvega odstavka tega člena 
se izreče varstveni ukrep odvzem predmetov. 

49. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik, če: 
1. pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje življenja, 

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

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

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

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

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

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

7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona; 
8. opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena 

tega zakona; 
9. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25. člena); 
10. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi odstavek 26. 

člena in prvi odstavek 28. člena); 
11. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega zakona; 
12. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim odstavkom 

29. člena tega zakona; 
13. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi odstavek 

30. člena); 
14. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja 

(četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31. člena); 
15. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek 31. člena); 
16. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi odstavek 32. 

člena); 
17. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona; 
18. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot določa 

34. člen tega zakona; 
19. ne,vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek 35. člena); 
20. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena 

tega zakona; 
21. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju eksploziva 

(tretji odstavek 35. člena); 
22. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali četrtim 

odstavkom 36. člena tega zakona; 
23. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 

37. člena tega zakona; 
24. dovoli, da z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene 

(prvi odstavek 40. člena); 
25. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. člena). 

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

50. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik, če: 
1. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona; 
2. prodaja eksploziv brez ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 

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

potrebe (prvi odstavek 28. člena); 
4. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona; 
5. uporablja pirotehnične izdelke v nasprotju z drugim, tretjim ali 

petim odstavkom 36. člena tega zakona. 

(2) Za kršitve iz 5. točke prejšnjega odstavka se kaznujejo starši 
ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki uporabljajo 
pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva. 

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

51. člen 

(1) Z denarno kaznijo 50.000 SIT se na kraju prekrška kaznuje 
posameznik, če: 
- na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 

30. člena in šesti odstavek 31. člena); 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

52. člen 
(ustanovitev organa) 

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

53. člen 
(izdaja podzakonskih predpisov) 

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

54. člen 
(veljavnost dovoljenj za proizvodnjo eksplozivov) 

Imetniki dovoljenj za proizvodnjo, Izdanih po predpisih pred 
uveljavitvijo tega zakona, morajo v roku treh let dejavnost in 
vodenje evidenc uskladiti s tem zakonom. 
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55. člen 
(veljavnost dovoljenj za promet eksplozivov) 

Imetniki dovoljenj za promet, izdanih po predpisih pred uveljavitvijo 
tega zakona, morajo v roku treh let dejavnost in vodenje evidenc 
uskladiti s tem zakonom. 

56. člen 
(veljavnost dokazil o usposobljenosti) 

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

57. člen 
(seznam eksplozivov) 

Eksplozivi iz liste eksplozivnih snovi, objavljene po predpisih pred 
uveljavitvijo tega zakona, se uvrstijo na seznam eksplozivov, za 
katere je bila ugotovljena skladnost na podlagi tega zakona. / 

58. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uporabe tega zakona prenehajo veljati: 
- Zakon o prometu eksplozivnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 30/ 

85 in 6/89); 
določbe Zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, 
plinih in drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77), ki 
se nanašajo na eksplozivne snovi; 

- določbe 22., 23. in 24. člena Zakona o prevozu nevarnega 
blaga (Uradni list RS, št. 79/99), ki se nanašajo na dovoljenje 
za prevoz eksploziva; 
Odločba o imenovanju komisije za preskušanje eksplozivnih 
snovi (Uradni list RS, št. 41/97); 

- Odredba o določitvi podjetja za opravljanje preizkusov novih 
eksplozivnih snovi (Uradni list RS, št. 56/92); 
Uredba o pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 106/01). 

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

Do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona se 
uporabljajo nasled nji izvršilni predpisi, če niso v nasprotju s tem 
zakonom: 

Pravilnik o vodenju evidence o eksplozivnih snoveh (Uradni 
list SRS, št. 16/82 in 18/82); 
Lista eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet (Uradni 
list RS, Št. 66/93, 51/94, 33/95, 31/96). 

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

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

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

61. člen 
(veljavnost zakona) 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZDD-A) 

- druga obravnava - EPA 442 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranjo politiko 

Številka: 212-05/92-0001/0009 
Ljubljana, 9.10.2002 

EPA 442-III 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo k predlogu zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o 

detektivski dejavnosti (ZDD-A) - druga 

obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
je na svoji 25. redni seji dne 2.10.2002 kot matično delovno telo 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o detektivski dejavnosti - druga obravnava, ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, 
da je osnovni cilj sprememb in dopolnitev zakona o detektivski 
dejavnosti odpravljanje administrativnih in pravnih ovir za 

opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji za 
državljane iz držav Evropske unije, kar je v skladu s sprejetimi 
pogajalskimi izhodišči za vstop Republike Slovenije v Evropsko 
unijo (Prost pretok kapitala). Poudaril je tudi, da Vlada Republike 
Slovenije podpira vse vložene amandmaje k temu predlogu 
zakona. 

V nadaljevanju je izpostavil vprašanje financiranja detektivske 
zbornice. Ker se kot vir financiranja opušča proračunska sredstva, 
je predlagal, da se v zakonu določi daljše prehodno obdobje za 
prilagoditev zbornice na sistem samofinanciranja. 

Tudi predstavnica zakonodajno - pravne službe je izpostavila 
določbo predloga zakona, ki spreminja vire zagotavljanja sredstev 
za opravljanje nalog, ki jih detektivska zbornica opravlja kot javna 
pooblastila. Pri tem je poudarila, da gre pri javnih pooblastilih za 
prenos nekaterih funkcij državne uprave, zato predlaga ponovno 
preučitev predlagane ureditve, ki proračunska sredstva v celoti 
nadomešča s sredstvi, ki jih zagotavlja zbornica. 

Predstavnik detektivske zbornice se je pri vprašanju 
financiranja pridružil mnenju zakonodajno - pravne službe. 

V nadaljevanju je poudaril, da praktične potrebe pri delu detektivov 
narekujejo dopolnitev zakona, s katero bo detektivu omogočeno 
pridobivanje podatkov tudi iz slovenskega ladijskega registra in 
registra zrakoplovov. Pri pridobivanju podatkov iz evidenc pa po 
mnenju predstavnika detektivske zbornice za dokazilo prevzema 
določene naloge zadošča predložitev pisnega pooblastila stranke. 
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Na slednjo pripombo je odgovoril gospod Hlnko Jenull, 
predstavnik ministrstva za pravosodje, saj vprašanje zadeva 
področje varstva osebnih podatkov, kar je v pristojnosti 
ministrstva za pravosodje. Po njegovem mnenju mora detektiv pri 
pridobivanju podatkov iz evidenc predložiti pogodbo sklenjeno 
med detektivom in stranko, saj je iz nje razviden namen pridobitve 
osebnega podatka, iz po oblastila stranke pa ta ni razviden in ga 
je zato možno zlorabiti. 

K predlogu zakona je podala pisno mnenje tudi Komisija 
Državnega sveta za politični sistem, v katerem je predlog 
zakona načeloma podprla, s pripombo, naj se ta spremeni tako, 
da se detektiv v primeru, ko zbira informacije, katerih ni upravičen 
zbirati, kaznuje s sankcijo trajnega odvzema licence in ne le z 
denarno kaznijo kot je predvideno v predlogu zakona. Člani odbora 
so se do tega predloga opredelili posredno, s tem ko niso predlagali 
spremembe v skladu s pripombo komisije. 

Člani odbora so v zvezi z novim pogojem za opravljanje 
detektivske dejavnosti, ki določa, da mora biti detektiv vreden 
zaupanja za opravljanje detektivske dejavnosti, menili, da se pri 
presoji izpolnjevanja tega pogoja, ne sme prepustiti zbornici 
diskrecijskega odločanja. 

Odbor |e sprejel naslednje amandmaje: 
amandmaje poslanskega kluba LDS in poslanskih skupin 
ZLSD, SLS, DeSUS k 1., 3.,14. in 15. členu; 
amandmaje poslanca Dušana Vučka k 1.,9. in 19. členu. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
je sprejel tudi naslednje svoje amandmaje: 

K 3. ČLENU 

V četrtem odstavku se za besedo "dejavnosti" črta del stavka, ki 
se glasi: "ali kdor se obnaša tako, da je mogoče na podlagi 
njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in 
vestno opravljal detektivske dejavnosti.". 

Obrazložitev: 

Gre za zelo nedoločljive pojme, ki dajejo organu detektivske 
zbornice diskrecijsko pravico ocenjevati obnašanje neke osebe, 
kar bo privedlo do tega, da bo posameznikom na podlagi 
subjektivnih mnenj onemogočeno opravljanje poklica detektiva. 

K 5. ČLENU 

V prvem odstavku 10. člena se doda nova četrta alinea: 

- slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov- podatke 
o plovilih in lastnikih. 

Obrazložitev: 

Detektiv v praksi, ko išče pogrešane osebe, ugotavlja 
premoženjsko stanje dolžnikov, zbira dokaze potrebne za sodne 
in druge postopke, pogosto naleti na potrebo, da poleg motornih 
vozil, identificira tudi zasebna plovila. 

K 10. ČLENU 

V10. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o detektivski dejavnosti se v drugem odstavku 16.d člena namesto 
besed "uporablja določba" vstavijo besede "uporabljata drugi in 
tretji odstavek". 

Obrazložitev: 

Tuj detektiv, ki bi želel v RS opraviti posamezno detektivsko 
storitev, mora vložiti na MNZ vlogo, v katero bo priložil potrebna 
dokazila, da lahko opravlja detektivsko dejavnost. Pri tem se 
smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek 16.b člena, v katerem 
so natančno opredeljena potrebna dokazila (dokazila o 
izpolnjevanju pogojev določenih v 2. do 4. točki 8. člena veljavnega 
zakona, potrdilo o državljanstvu in dokaz o tem, da ima pravico 
opravljati detektivsko dejavnost v svoji matični državi). 
Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s potrdili, izdanimi po predpisih 
detektivove matične države. Potrdila morajo biti predložena v 
overjenem prevodu v angleški in slovenski jezik. 

K 13. ČLENU 

V 13. členu se tretja alinea v četrtem odstavku spremeni tako, da 
se glasi: 

" - ugotavlja opravljanje nedovoljenih dejavnosti;" 

Črta se četrta alinea. 

Peta, šesta in sedma alinea postanejo četi ta, peta in šesta alinea. 

Obrazložitev: 

Glede na to, da veljavni zakon v 13. členu natančno določa, 
katere dejavnosti so nedovoljene (veljavni zakon torej uporablja 
termin "nedovoljene"), je termin "nezdružljive dejavnosti" v tretji 
alinei četrtega odstavka 13. člena predloga zakona, 
neopredeljen oziroma nejasen. 

Določba četrte alinee istega odstavka, ki kot pooblastilo 
inšpektorja določa ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti 
naznanjanja kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, 
je neustrezna, saj je takšna dolžnost že sedaj določena v 12. 
členu veljavnega zakona. Če bi inšpektor pri opravljanju 
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nadzorstva ugotovil, da je detektiv kršil dolžnost naznanitve 
kaznivega dejanja, bi bil dolžan naznaniti kaznivo dejanje že na 
podlagi splošnih predpisov o inšpekcijskem nadzoru, na katere 
napotuje peti odstavek 22. člena tega predloga zakona, pa tudi na 
podlagi šeste alinee prvega odstavka 22. b člena predloga z 
akona, hkrati pa sprožiti ustrezne postopke (ovadba ali predlog 
za uvedbo postopka o prekršku) tudi v zvezi z ravnanjem 
detektiva. 

K 14, ČLENU 

V 22.b členu se v drugi alinei prvega odstavka za besedo "li- 
cence" vstavi vejica, nato pa črtajo besede "zaradi ugotovljenih 
težjih kršitev zakona oziroma". 

Obrazložitev: 

V 14. členu je v drugi alinei prvega odstavka 22.b člena med 
ukrepi inšpektorja posebej navedena tudi možnost, da zaradi 
ugotovljenih težjih kršitev zakona predlaga zbornici odvzem li- 
cence. V tej zvezi je treba poudariti, da je pojem težjih kršitev 
zakona bistveno premalo opredeljen, zato bi bilo potrebno predlog 
zakona v tem delu dograditi ali pa to možnost črtati. Bolj primerna 
se nam zdi druga možnost, se pravi črtanje tega neopredeljenega 
vzroka za odvzem licence, saj ima inšpektor za nadzor dovolj 
drugih možnosti, da doseže odpravo nezakonitega stanja. 

K 16. ČLENU 

V prvem odstavku 16. člena se v osmi alinei namesto besed 
"preizkusa znanja" vstavijo besede "detektivskega izpita", za 
besedo "Slovenije" se črta podpičje in vstavijo besede "pred 
komisijo iz 8. člena tega zakona;". 

Obrazložitev: 

S spremembo, predlagano v 1. členu predloga zakona, ki namesto 
"preizkusa znanja" uvaja "detektivski izpit", se mora uskladiti tudi 
besedilo osme alinee prvega odstavka 24. člena, v kateri je še 
vedno opredeljen veljavni termin "preizkus znanja". Pri tem pa je 
potrebno tudi upoštevati, da se preizkusni izpit o poznavanju 
pravnega reda RS opravlja pred komisijo iz 8. člena. 

K 20. ČLENU 

V prvem odstavku 20. člena se namesto besed "eno leto" vstavita 
besedi "dve leti". 

Obrazložitev: 

V prehodni določbi prvega odstavka 20. člena je enoletni rok, v 
okviru katerega naj bi bili najkasneje delavci Ministrstva za notranje 
zadeve, ki sedaj opravljajo nadzor nad zakonitostjo dela 
detektivov, imenovani v inšpektorje po tem zakonu, prekratek. V 
tem času morajo namreč v skladu z določbo 14. člena predloga 
zakona opraviti potreben strokovni izpit za inšpektorja in pridobiti 
ustrezno izobrazbo. 

K 21. ČLENU 

V prvem odstavku 21. člena se namesto besede "šest" vstavi 
beseda "dvanajst". 

Obrazložitev: 

V prehodni določbi prvega odstavka 21. člena je šest mesečni 
rok, po katerem bi se pričela uporabljati določba 2. člena predloga 
zakona (samostojno financiranje zbornice) prekratek, saj mora 
zbornica v tem času ustrezno spremeniti svoj statut oziroma na 
novo določiti ceno detektivske licence in detektivskega izpita. 

Odbor je po končani razpravi o členih ter razpravi in glasovanju o 
vloženih amandmajih in amandmajih odbora sprejel vse člene 
predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo član odbora Dušan 
Vučko. 

Katja Golob, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Svetovalka Predsednik 

14. oktober2002 77 poročevalec, št. 97 



i IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI 

1. člen 

V Zakonu o detektivski dejavnosti (Ur.l. RS, št. 32/94) se prvi 
odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi: 

Zbornica opravlja naslednje naloge: 

1. daje In odvzema licenco detektiva; 
2. v soglasju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve 

določi program detektivskega izpita, In način opravljanja 
detektivskega Izpita Iz 8. člena tega zakona.". 

V 3. točki drugega odstavka 5. člena se beseda "evidenco" 
nadomesti z besedo "evidence". 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti In 
šesti odstavek, ki se glasijo: 

"Naloge Iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena opravlja 
zbornica kot javna pooblastila. 

O podelitvi oziroma odvzemu licence Iz prvega odstavka 
tega člena odloča zbornica v upravnem postopku. 

Zoper odločbo Iz prejšnjega odstavka Ima prosilec za Izdajo 
licence detektiva oziroma detektiv, pravico pritožbe. O 
pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, v roku trideset dni. 

Odločbo, Izdano v postopku podelitve oziroma odvzema 
licence pošlje zbornica v petnajstih dneh od njene Izdaje 
ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.". 

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" Zbornica zagotavlja sredstva za izvajanje javnih pooblastil in 
drugih svojih nalog iz: 

članarine; 
- opravljanja drugih nalog, določenih s statutom. 

Osnovo, višino in način plačevanja članarine določi zbornica s 
statutom.". 

3. člen 

V prvem odstavku 8. člena se stavek "Detektiv pridobiva 
Informacije, za katere ga v skladu s tem zakonom s pogodbo 
pooblasti stranka" nadomesti s stavkom "Detektiv sme 
pridobivati Informacije na podlagi pisne pogodbe o 

opravljanju detektivske storitve za stranko in njenega 
pisnega pooblastila, iz katerega Je razvidno področje 
zbiranja Informacij iz 9. člena tega zakona, namen zbiranja 
Informacij In obseg danega pooblastila.". 

Za 4. točko se dodata nova 5. In 6. točka, ki se glasita: 

"5. da aktivno obvlada slovenski jezik; 

6. da je vreden zaupanja za opravljanje detektivske 
dejavnosti.". 

V 2. točki prvega odstavka in v drugem odstavku se besede 
"Preizkus znanja" nadomestijo z besedami "Detektivski 
izpit". 

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

"Pogoja Iz 6. točke prvega odstavka tega člena ne Izpolnjuje, 
kdor Je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, zaradi 
katerega je moralno nevreden za opravljanje detektivske 
dejavnosti. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

4. člen 

V 9. členu se za besedo "sicer" vstavi beseda "izključno". 

V prvi alinei se besede "piscih ali o odpošiljateljih" nadomestijo r 
besedami "avtorjih", za besedo "materialnih" pa se vstavita besedi 
"in nematerialnih". 

Za peto alineo se dodajo nova šesta, sedma in osma alinea, ki se 
glasijo: 

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

- o disciplinskih kršitvah in disciplinskih kršiteljih; 
o kandidatih za zaposlitev, v okviru vsebine pisnega soglasja 
kandidata za zaposlitev." 

Za prvim odstavkom se doda novi drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 

"Pri pridobivanju informacij iz prejšnjega odstavka je detektiv dolžan 
osebo predhodno opozoriti, da podatke daje prostovoljno. 

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

5. člen 

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno nalogo, 
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za izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, Je 
upravijaiec zbirke podatkov dolžan detektivu posredovati 
podatke Iz: 

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

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

- evidence zavarovancev: podatke o zaposlitvi 
(delodajalec, delovno mesto).". 
slovenskega ladijskega registra In registra zrakoplovov 

- podatke o plovilih In lastnikih. 

V tretjem odstavku se za besedo "pooblastilo" dodajo 
besede "Iz prvega odstavka 8. člena tega zakona.". 

6. člen 

V 11. členu se besedilo "iz zbirk podatkov iz prejšnjega člena" 
nadomesti z besedilom "na podlagi 9. in 10. člena tega zakona". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za notranje zideve, podrobneje predpiše obseg 
in način zavarovanja osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka 
pri detektivu.". 

7. člen 

V 12. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

"Informacije in podatki iz 9. in 10. člena tega zakona, ki jih je 
detektiv zbral za stranko, se štejejo za poslovno tajnost in se ne 
smejo posredovati tretjim osebam. Detektiv jih je dolžan varovati 
kot poslovno tajnost tudi po opravljeni detektivski storitvi za 
stranko.". 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Detektiv je dolžan po izpolnitvi pogodbe stranki izročiti vse v 
okviru pogodbe zbrane podatke." 

8. člen 

V 14. členu se besede "pooblaščene uradne osebe Ministrstva 
za notranje zadeve" nadomestijo z besedami "inšpektorja za 
zasebno varstvo ali policista.". 

9. člen 

15. člen se spremeni, tako da se glasi: 

" Zbornica detektivu z odločbo odvzame izdano licenco, 
če: 

ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je 
licenca izdana, lažni oziroma ponarejeni; 

- je detektiv pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, z nepogojno 
kaznijo več kot šest mesecev; 

- se ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več z zakonom 
predpisanih pogojev za opravljanje detektivske 
dejavnosti; 
detektiv postane trajno nezmožen za opravljanje 
dejavnosti; 

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

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

dokončno odločeno v postopku pred častnim 
razsodiščem zbornice. 

Licenca preneha, če detektiv: 

umre; 
- pisno izjavi, da ne želi več opravljati detektivske 

dejavnosti.". 

O pravnomočni obsodbi za kaznivo dejanje iz druge alinee 
prvega odstavka sodišče po uradni dolžnosti obvesti 
detektivsko zbornico. 

10. člen 

Za 16. členom se doda novo III.A poglavje In členi 16.a do 
16.f, ki se glasijo: 

"III.A OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE 

DEJAVNOSTI IN STORITEV TUJIH 

DETEKTIVOV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

16.a člen 

Detektiv Iz države, ki je članica Evropske unije, In je v matični 
državi pridobil pravico do opravljanja detektivske dejavnosti, 
lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, v Republiki Sloveniji 
opravlja: 

• 
detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv"; 

• detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom Iz svoje 
matične države; 

- detektivske storitve. 
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Matična je tista država, v kateri Ima detektiv pravico opravljati 
detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom, pridobljenim 
po predpisih te države. 

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

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

16.b člen 

Detektiv Iz države, ki je članica Evropske unije, lahko ob 
pogoju vzajemnosti v Republiki Sloveniji opravlja 
detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv", z vsemi 
pravicami in dolžnostmi pri opravljanju detektivske 
dejavnosti, če izpolnjuje pogoje iz 2. do 6. točke 8. člena 
tega zakona In opravi preizkusni izpit o poznavanju pravnega 
reda Republike Slovenije. 

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

Pogo|e iz 2. do 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona 
se dokazuje s potrdili, izdanimi po predpisih detektivove 
matične države. Potrdila morajo biti predložena v overjenem 
prevodu v angleški in slovenski Jezik. 

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

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

Detektivu iz prvega odstavka tega člena Izda zbornica v 
soglasju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, 
licenco detektiva z nazivom "detektiv", z vsemi pravicami in 
dolžnostmi detektiva po tem zakonu ter Izkaznico detektiva 
v skladu s 14. členom tega zakona.". 

16.C člen 

Detektiv iz države, ki |e članica Evropske unije, lahko v 
Republiki Sloveniji opravlja detektivsko dejavnost pod 
poklicnim nazivom iz svoje matične države, če predloži 
dokaz o tem, da Ima pravico opravljati detektivsko dejavnost 
v svoji matični državi. 

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

Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo 
biti predložena v overjenem prevodu v angleški in slovenski 
jezik. 

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

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

16.Č člen 

Detektiv iz 16.b člena tega zakona se obvezno včlani v 
zbornico ter ima pravico voliti in biti izvoljen v organe 
zbornice ter sodelovati pri njihovem delu v skladu s 
statutom zbornice. 

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

16.d člen 

Detektiv iz države, ki Je članica Evropske unije, ki nI vpisan 
v evidenco tujih detektivov na podlagi 16.b in 16.c člena 
tega zakona, lahko v Republiki Sloveniji opravi posamezno 
detektivsko storitev, ki sodi v okvir opravljanja detektivske 
dejavnosti po 9. členu tega zakona. 

Detektiv Iz prejšnjega odstavka mora pred začetkom 
opravljanja posamezne detektivske storitve o tem pisno 
obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve s 
predložitvijo potrdila o vpisu pri pristojnem organu matične 
države In pooblastilo naročnika detektivske storitve, pri 
čemer se smiselno uporabljata drugI in tretji odstavek 16.b 
člena tega zakona. V obvestilu mora navesti naslov ali določiti 
pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveni|i. 

Na podlagi obvestila In dokazil Iz prejšnjega odstavka tega 
člena Izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, 
detektivu iz prvega odstavka tega člena potrdilo o priglasitvi 
opravljanja posamezne detektivske storitve ter o tem pisno 
obvesti zbornico. 
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Na zahtevo Inšpektorja za zasebno varstvo ali policista mora 
detektiv iz prvega odstavka tega člena predložiti dokazilo, 
da Ima pravico opravljati posamezno detektivsko storitev, 
ki sodi v okvir opravljanja detektivske dejavnosti po 9. členu 
tega zakona. 

16.e člen 

Pri opravljanju posamezne detektivske storitve mora detektiv 
iz prejšnjega člena upoštevati pravila poklicnega ravnanja, 
ki veljajo za detektive v Republiki Sloveniji. 

Pri opravljanju posamezne detektivske storitve v Republiki 
Sloveniji detektiv Iz16.d člena uporablja poklicni naziv iz 
svoje matične države, izražen v uradnem jeziku ali enem od 
uradnih jezikov svoje matične države, skupaj z navedbo 
poklicne organizacije, ki mu Je dala dovoljenje za opravljanje 
detektivske dejavnosti v matični državi. 

16.f člen 

Detektiv Iz druge države, ki ni članica Evropske unije, lahko 
ob pogoju dejanske vzajemnosti Izvaja detektivsko 
dejavnost oziroma posamezno detektivsko storitev v 
Republiki Sloveniji. 

11. člen 

V 17. členu se besedilo "kot družba z neomejeno osebno 
odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe" nadomesti z 
besedilom "v skladu z zakonom o gospodarskih družbah kot 
osebna družba". 

12. člen 

Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Najmanj en družbenik detektivske družbe mora biti oseba, ki je 
od zbornice pridobila licenco za opravljanje detektivske dejavnosti. 
Vodenja poslov detektivske družbe ni mogoče zaupati osebi, ki ni 
detektiv. Dejavnost detektivske družbe lahko opravljajo izključno 
detektivi z licenco za opravljanje detektivske dejavnosti.". 

13. člen 

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

"V. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

22. člen 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona In 
predpisi, izdanih na njegovi podlagi, opravlja ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve. 

V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, opravljajo 
Inšpekcijski nadzor inšpektorji za zasebno varstvo (v 
nadaljnjem besedilu: inšpektor). Inšpektor samostojno 
opravlja naloge Inšpekcijskega nadzora, izdaja odločbe in 
sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za 
katere Je pooblaščen. 

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

• preverja obstoj In veljavnost licence za opravljanje 
detektivske delavnosti; 

- preverja obstoj In vsebino evidenc, ki Jih je detektiv 
dolžan voditi; 

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

informacij; 
ugotavlja način varovanja podatkov pri detektivu, 
pridobljenih pri opravljanju detektivske dejavnosti ali v 
zvezi z njo; 

- pri Izvajanju Inšpekcijskega nadzora sodeluje z 
državnimi organi in organizacijami ter organizacijami z 
Javnimi pooblastili. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše 
način opravljanja Inšpekcije na področju detektivske 
dejavnosti. Kolikor nI s tem zakonom drugače določeno, se 
za Inšpektorja in za opravljanje Inšpekcijskega nadzora 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja Inšpekcijski nadzor In 
zakona o splošnem upravnem postopku.". 

14. člen 

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

"22.8 člen 

Inšpektor mora Imeti visoko ali univerzitetno izobrazbo 
pravne ali družboslovne smeri, najmanj pet let ustreznih 
delovnih Izkušenj In strokovni Izpit za inšpektorja. 
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Pooblastilo za opravljanje Inšpekcijskega nadzora izkazuje 
inšpektor s službeno Izkaznico, kl jo Izda minister, pristojen 
za notranje zadeve. Minister, pristojen za notranje zadeve, 
predpiše obrazec službene izkaznice in postopek za njuno 
izdajo. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino In 
način opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja. 

22.b člen 

Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v 
zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, pravico in dolžnost: 

• določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma 
nepravilnosti pri izvajanju detektivske dejavnosti; 
predlagati zbornici odvzem licence, če detektiv ne 
Izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za 
opravljanje detektivske dejavnosti oziroma če v 
določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti 
ali nepravilnosti; 

- predlagati zbornici uvedbo postopka za ugotovitev 
disciplinske odgovornosti; 

- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov; 
izreči denarno kazen na kraju samem v primerih, kl jih 
določa ta zakon oziroma predlagati uvedbo postopka o 
prekršku v skladu z zakonom; 

- podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, 
ki se preganjajo po uradni dolžnosti. 

Zoper odločbo inšpektorja Iz prve alinee prejšnjega odstavka 
Je v roku petnajst dni od njene vročitve dovoljena pritožba 
ministru, pristojnemu za notranje zadeve. Pritožba zoper 
odločbo Inšpektorja ne zadrži njene izvršitve. 

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

15. člen 

Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Za Izvrševanje v tem zakonu določenih nalog zbornica vodi 
in vzdržuje evidence: 

- detektivov, državljanov Republike Slovenije; 
- tujih detektivov, ki Imajo v Republiki Sloveniji pravico 

opravljati detektivsko dejavnost pod nazivom "detektiv"; 
- tujih detektivov, kl lma|o v Republiki Sloveniji pravico 

opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim nazivom 
Iz svoje matične države.". 

V drugem odstavku se besede "Ministrstvu za notranje 
zadeve" nadomestijo z besedami "ministrstvu, pristojnem 
za notranje zadeve", besedilo "iz evidence detektivov" pa 
se nadomesti z besedilom " Iz evidenc, kl jih vodi In 
vzdržuje.". 

16. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Evidenca detektivov, državljanov Republike Slovenije, In 
evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji 
pravico opravljati detektivsko dejavnost pod nazivom 
"detektiv", vsebujeta naslednje podatke: 

ime in priimek; 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva); 
• državljanstvo; 

stalno oziroma začasno prebivališče; 
- šolsko izobrazbo; 
- poklic; 
- zaposlitev; 
• datum opravljenega detektivskega izpita pred komisijo 

iz 8. člena tega zakona oziroma datum opravljenega 
preizkusnega Izpita o poznavanju pravnega reda 
Republike Slovenije, pred komisijo iz 8. člena tega 
zakona; 

- datum in številko Izdane licence; 
- datum In številko izdane izkaznice; 
■ datum odvzema licence; 

datum odvzema Izkaznice. 

Evidenca tujih detektivov, ki imajo v Republiki Sloveniji 
pravico opravljati detektivsko dejavnost pod poklicnim 
nazivom iz svoje matične države vsebuje podatke Iz prve 
do sedme alinee prejšnjega odstavka, številko licence In 
Izkaznice detektiva ter podatke o organu matične države, kl 
Je Izdal licenco in Izkaznico detektiva.". 

17. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Detektiv je dolžan voditi evidence: 

1. pogodb o opravljanju detektivskih storitev; 
2. zbranih informacij; 
3. naznanjenih kaznivih dejanj.". 

18. člen 

Za 26. členom se dodajo novi 26.a, 26.b in 26.c člen, ki se glasijo: 

"26.a člen 

Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje podatke: 

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

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

evidenca naznanjenih kaznivih dejanj: podatki o naznanitvi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
(naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o 
kaznivem dejanju. 

26.b člen 

Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje podatke v evidencah 
iz 26. člena tega zakona takoj po vzpostavitvi teh evidenc. 

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

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

26.c člen 

Posamezni podatki iz evidenc se hranijo: 

podatki v evidenci iz 1. točke 26. člena zakona pet let po 
izpolnitvi pogodbe; 

- podatki v evidenci iz 2. točke 26. člena zakona do izpolnitve 
pogodbe o opravljanju detektivske storitve; 

- podatki v evidenci iz 3. točke 26. člena zakona pet let po 
vnosu podatkov o naznanitvi kaznivega dejanja. 

Po preteku rokov Iz prejšnjega odstavka, detektiv podatke 
ustrezno arhivira, razen podatkov iz evidence zbranih informacij, 
ki jih izroči stranki ob izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivske 
storitve.". 

19. člen 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek detektiv, ki: 

1. opravlja detektivsko dejavnost brez pisne pogodbe, 
sklenjene s stranko oziroma brez njenega pisnega 
pooblastila (prvi odstavek 8. člena); 

2. zbira Informacije, katerih ni upravičen zbirati (prvi 
odstavek 9. člena); 

3. osebe predhodno ne opozori, da podatke daje 
prostovoljno (drugI odstavek 9. člena); 

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

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

6. če ravna v nasprotju s 13. členom tega zakona; 
7. ne pokaže izkaznice (14. člen); 
8. ne vodi evidenc, ki jih je dolžan voditi (26. člen). 

Za prekršek iz 1., 2., 5., 6. in 8. točke prejšnjega odstavka se 
lahko Izreče tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja 
detektivske dejavnosti v trajanju od treh mesecev do enega 
leta. 

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

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

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

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

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

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

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Delavci ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki so 
opravljali nadzor nad izvajanjem zakona o detektivski 
dejavnosti do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo s svojim 
delom do imenovanja v inšpektorje, vendar najdlje dve leti 
od uveljavitve tega zakona. 

Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 22. a člena zakona 
se Inšpektor Izkazuje s pooblastilom ministra, pristojnega 
za notranje zadeve. 

Detektivska zbornica Republike Slovenije mora uskladiti svoj 
statut In druge akte, sprejete na njegovi podlagi, v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
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Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpise Iz 
drugega odstavka 11. člena, petega odstavka 22. člena ter 
drugega in tretjega odstavka 22. a člena zakona v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

21. člen 

Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati dvanajst 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

Določbe 16.a do 16.e člena ter določbe druge in tretje alinee 
23. člena zakona, ki se nanašajo na evidence tujih detektivov, 
se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije 
k Evropski uniji. 

22. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

3 PRAVDNEM POSTOPKU Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZPP-A) 

- druga obravnava - EPA 507 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranjo politiko 

Številka: 710-01/95-4/16 
Ljubljana, 07.10.2002 

EPA 507 - III 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije, je Odbor za notranjo politiko, kot 
matično delovno telo, pripravil naslednje 

POROČILO 
k predlogu Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pravdnem 

postopku (ZPP-A) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
(v nadaljevanju: odbor) je na svoji 25. redni seji dne 02.10. 2002 
obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v 
drugo obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlagatelj). 

1. Predlagatelj je v okviru dopolnilne obrazložitve k členom 
predloga zakona pojasnil, da je namen predloga zakona dodatna 
ureditev treh področij in sicer: 

razširitev možnosti mirnega reševanja sporov znotraj sodnega 
postopka (14. člen), 

- zagotoviti večjo učinkovitost vročanja (4. do 6. člen) in 
odprava nejasnosti v zvezi z družinskimi spori, na katere je 
opozorilo Vrhovno sodišče (26. člen). 

2. Zakonodajno-pravna služba je v svojem pisnem mnenju 
podala pripombe na posamezne člene predloga zakona, ki so 
bile v celoti upoštevane s sprejetimi amandmaji odbora, s katerimi 
je soglašal tudi predlagatelj. 

3. Predstavnica Pravno-lnformacljskega centra nevladnih 
organizacij - PIC je predlagala razširitev možnosti oblik mirnega 
reševanja sporov, kamor sodi tudi mediacija, ki jo izvaja tudi PIC 
v okviru Centra za mediacijo, in v zvezi s tem tudi ustrezno 
spremembo naslova 13. člena in nekaterih določb 14. člena 
predloga zakona. 

Z navedenim predlogom se predlagatelj ni strinjal in sicer iz razloga, 
ker gre v tem primeru za pravdni postopek, ki mediacijo, ki se 
izvaja znotraj pravdnega postopka, predlog zakona v celoti ureja 
v 14. členu. Za mediacijo, kot jo predlaga predstavnica PlC-a, pa 
po njegovem mnenju ni nobenih ovir, da se uredi zunaj sodišča in 
v primeru, da se bodo stranke odločile za takšno obliko mediacije, 
bo sodišče za določen čas prekinilo postopek. Po mnenju 
predlagatelja torej ni stvar države, da uredi takšno obliko mediacije, 
ampak je to stvar strank samih in tistih, ki bodo med njimi 
posredovali. 

4. Tudi predstavnik Slovenskega sodniškega društva je, 
podobno kot predstavnica PlC-a, predlagal korekcijo določbe 14. 
člena predloga zakona v smislu spodbude sodiščem, da ponudijo 
tudi alternativne postopke reševanja sporov, s čimer se predlagatelj 
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ponovno ni strinjal, saj meni, da že določba 309. člena ZPP 
omogoča t.i. pretorični poravnalni narok, ki ga je možno uporabljati 
tudi za mediacijo. 

5. Predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije je predlagal 
dopolnitev 14. člena predloga zakona v tistem delu, ki se nanaša 
na izrecno pooblastilo pooblaščencu za sodno poravnavo in sicer 
tako, da se dopolni, da gre za pooblaščenca, ki ni odvetnik. 
Predlagatelj pa je nasprotno menil, da je navedeno rešeno že v 
96. členu ZPP, zaradi česar dopolnitev predloga zakona ni 
potrebna. 

6. Odbor je prejel tudi Sklepe Komisije Državnega zbora za 
peticije, katera v sklepu št. 3 predlagatelju predlaga, da se v 
predlog zakona vključijo tudi določbe glede odločanja in 
vzdrževanja osebnih stikov med starši in otroki po razpadu 
zakonske zveze. Predlagatelj je poudaril, da so predlogi komisije 
umestni, da pa bodo v celoti upoštevani v noveli zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, ki bo celovito uredila navedeno 
problematiko in ki je že v pripravi na ustreznem ministrstvu. 

7. Z mnenjem Komisije Državnega sveta za politični sistem, 
da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj po 
njenem mnenju alternativno reševanje sporov ne bo prispevalo k 
razbremenitvi sodišč in s tem k zmanjšanju sodnih zaostankov, 
pa se odbor ni strinjal, kar izhaja iz dejstva, da je o amandmajih in 
členih predloga zakona opravil razpravo in glasovanje. 

8. Odbor je po opravljeni razpravi sprejel amandma Poslanskih 
skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSuS k 29. členu predloga zakona. 

9. Odbor pa je, kot svoje, sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 2. členu 

Tretji stavek drugega odstavka 105. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

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

Obrazložitev: 

Glede na to, da za komunikacijsko tehnologijo posebne zakonske 
podlage ni, je potrebno jasno določiti, da se zakonski pogoji 
nanašajo le na uporabo informacijske tehnologije. 

K 14. členu 

Drugi odstavek 305. b člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če na poravnalnem naroku stranko zastopa pooblaščenec, mora 
ta imeti izrecno pooblastilo za sodno poravnavo". 

Tretji odstavek 305. b člena se spremeni tako, da se glasi: 

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

V prvem odstavku 305.C člena se besedilo "nadaljuje z začetkom 
glavne obravnave" nadomesti z besedilom "začne glavno 
obravnavo.". 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek (drugi odstavek 305. b člena) ter za 
uskladitev s terminologijo 209. člena (tretji odstavek 305. b člena) 
in dvajsetim poglavjem Zakona o pravdnem postopku - ZPP (prvi 
odstavek 305. c člena). 

K 2Q. člgng 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V 348. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

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

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev z določbami ZPP. 

sa naslov pred 34. čienpm 

Pred 34. členom se vstavi naslov, ki se glasi: 

"PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA" 

Obrazložitev: 

Določbe od 34. do 36. člena so prehodne in končne določbe tega 
zakona, zato je potrebno pred 34. člen vstaviti ustrezen naslov 
poglavja. 

10. Odbor je opravil še razpravo in glasovanje o vseh preostalih 
členih predloga zakona in jih sprejel. 

11. Sestavni del tega poročila je dopolnjen predlog zakona, ki 
ga je odbor pripravil tako, da je v predlog zakona za drugo 
obravnavo vključil vse sprejete amandmaje. 

12. Za poročevalca odbora na seji Državnega zbora je bil določen 
član odbora Leo KREMŽAR 

Pripravila: 

Božena Pem, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Svetovalka Državnega zbora RS Predsednik 
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EPA 507-111 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU 

(ZPP-A) 

1. člen 

V Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99) se v 
petem odstavku 82. člena doda nov stavek, ki se glasi: 

'če tožeča stranka ne založi stroškov za začasnega zastopnika, 
sodišče tožbo zavrže.". 

2. člen 

Tretji stavek drugega odstavka 105. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

Za vlogo, prejeto z uporabo komunikacijske tehnologije In 
za vlogo, prejeto v skladu s pogoji, ki Jih zakon določa za 
uporabo Informacijske tehnologije, se šteje, da Jo Je 
podpisala oseba, ki Je na vlogi navedena kot podpisnik. 

3. člen 

V 108. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"Z zakonom se lahko poleg obveznosti plačila in predložitve 
dokazila o plačilu sodne takse za tožbo ali drugo vlogo določi tudi, 
da bo sodišče štelo vlogo za umaknjeno, če ne bo dopolnjena s 
predložitvijo dokazila o plačilu. V takem primeru mora sodišče 
stranko posebej opozoriti na pravne posledice, če dokazilo o 
plačilu ne bo predloženo.". 

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

6. člen 

V 144. členu se besedi "poštnem nabiralniku" nadomestijo z 
besedami "hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku". 

7. člen 

V 156. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Stranka, ki se ni udeležila poravnalnega naroka, mora nasprotni 
stranki povrniti stroške tega naroka. 

8. člen 

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

"173. a člen 

Povrnitev stroškov pravdnega postopka podrobneje predpiše 
minister, pristojen za pravosodje.". 

9. člen 

V prvem odstavku 180. člena se beseda "potrdilo" nadomesti z 
besedo "dokazilo". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

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

4. člen 

V prvem odstavku 141. člena se besedi "poštnem nabiralniku" 
nadomestijo z besedami "hišnem ali izpostavljenem predalčniku". 

V drugem odstavku se besedi "poštnem nabiralniku" nadomestijo 
z besedami "hišnem ali izpostavljenem predalčniku". 

, 5. člen 

V 142. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

"Če vročitev sporočila iz prejšnjega odstavka na način, določen 
v prejšnjem odstavku, ni mogoča, ga pusti vročevalec v hišnem 
ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih.". 

% 

10. člen 

V drugem odstavku 277. člena se za besedama "na tožbo" doda 
vejica in besedilo "ali če odgovor na tožbo ne bo obrazložen (prvi 
odstavek 278. člena)". 

11. člen 

V prvem odstavku 278. člena se v prvem stavku za besedo 
"obrazložen" doda vejica in besedilo "sicer se šteje, da ni vložen". 

12. člen 

V četrtem odstavku 289. člena se besede "ga je senat zavrnil" 
nadomestijo z besedami "je bilo prepovedano". 
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13. člen 

Naslov dvaindvajsetega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

"PORAVNALNI NAROK IN SODNA PORAVNAVA". 

14. člen 

Pred 306. členom se vstavijo novi 305.a do 305.c členi, ki se 
glasijo: 

"305.a člen 

Po prejemu odgovora na tožbo sodišče pred glavno obravnavo 
razpiše poravnalni narok. 

Na poravnalnem naroku mora sodišče s strankami odprto 
razpravljati o dejanskih in pravnih vidikih spora, da se opredelijo 
sporna in bistvena vprašanja, in proučiti možnosti za sodno 
poravnavo ter si prizadevati za njeno sklenitev. 

Na poravnalnem naroku je javnost izključena. 

Sodišče lahko odloči, da se poravnalni narok ne razpiše, če so 
stranke predhodno že brezuspešno izvedle postopek mirnega 
reševanja spora ali če sodišče oceni, da ni možnosti za sklenitev 
sodne poravnave ali da ta ne predstavlja primernega načina rešitve 
spora. 

305.b člen 

Na zahtevo sodišča se mora stranka poravnalnega naroka 
udeležiti osebno in osebno odgovarjati na vprašanja sodišča. 

Če na poravnalnem naroku stranko zastopa pooblaščenec, 
mora ta Imeti Izrecno pooblastilo za sodno poravnavo. 

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

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

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

305.C člen 

Če se poravnalni narok ne zaključi s sklenitvijo sodne poravnave, 
sodišče praviloma takoj začne glavno obravnavo. 

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

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

15. člen 

V prvem odstavku 306. člena se črtata besedi "prve stopnje". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali njegov del, 
vsebuje lahko tudi ureditev drugih spornih vprašanj med 
strankama, v poravnavo pa se lahko poleg strank vključi tudi 
oseba, ki ni stranka postopka.". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodišče mora ves čas postopka paziti na možnost za sklenitev 
sodne poravnave, stranke mora na to možnost opozarjati in jim 
pomagati, da se poravnajo.". 

16. člen 

V 307. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Sodno poravnavo je mogoče skleniti tudi tako, da stranki 
podpišeta pisni predlog poravnave, ki ga pripravi in strankam 
pošlje sodnik.". 

17. člen 

V tretjem odstavku 318. člena se črta besedilo "tožeča stranka 
pa v roku, ki ga je določilo sodišče s sklepom, tožbe ustrezno ne 
popravi,". 

Četrti odstavek se črta. 

18. člen 

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

"346.a člen 

V primeru iz drugega odstavka 345. člena in drugega odstavka 
346. člena tega zakona pošlje sodišče prve stopnje pojasnilo 
oziroma poročilo strankam, ki lahko nanj odgovorijo v osmih dneh 
od vročitve.". 
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19. člen 

V drugem odstavku 347. člena se besedilo "že izvedene dokaze" 
nadomesti z besedilom "vse ali le nekatere od že izvedenih 
dokazov". 

20. člen 

V 348. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

Na obravnavi ponovi sodišče druge stopnje tiste dokaze, 
glede katerih dvomi v pravilnost dokazne ocene sodišča 
prve stopnje. Če katerega od teh dokazov ni več mogoče 
Izvesti ali če senat ali sodnik, ki Je izdal Izpodbijano sodbo, 
tega dokaza nI neposredno Izvedel (217. In 218. člen tega 
zakona), lahko sodišče druge stopnje sklene, da se prebere 
zapisnik o njegovi izvedbi. 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

21. člen 

V drugem odstavku 350. člena se za številom "2." doda vejica in 
število "3." 

22. člen 

V 357. členu se besedilo "in mu zadevo vrne v novo sojenje 
oziroma s sodbo spremeni izpodbijano odločbo" nadomesti z 
besedilom "in mu po potrebi zadevo vrne v ponovno sojenje". 

23. člen 

V drugem odstavku 362. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo "če jih brez svoje krivde v dotedanjem postopku niso 
mogle navesti oziroma predložiti.". 

24. člen 

V tretjem odstavku 375. člena se za besedo "odgovor" črta vejica 
in besedilo "Državno tožilstvo Republike Slovenije pa se lahko 
izjavi o njej". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Ko dobi odgovor na revizijo ali ko poteče rok za odgovor, pošlje 
sodnik sodišča prve stopnje revizijo in morebitni odgovor nanjo z 
vsemi spisi po sodišču druge stopnje revizijskemu sodišču.". 

25. člen 

V tretjem odstavku 400. člena se v zadnjem stavku pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo "če jih brez svoje krivde v 
dotedanjem postopku niso mogle navesti oziroma predložiti.". 

26. člen 

V prvem odstavku 411. člena se besede "postopkom iz razmerij 
med starši in otroki" nadomestijo z besedami "sporih iz razmerij 
med starši in otroki", beseda "senat" pa nadomesti z besedo 
"sodišče". 

V drugem odstavku se beseda "senat" nadomesti z besedo 
"sodišče". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Začasne odredbe iz prejšnjih odstavkov se izdajo po določbah 
zakona, ki ureja zavarovanje." 

27. člen 

427. člen se črta. 

28. člen 

V drugem odstavku 433. člena se za drugim stavkom se doda 
nov tretji stavek, ki se glasi: "Hkrati jo opozori, da mora biti ugovor 
obrazložen, sicer se šteje, da je neutemeljen (drugi odstavek 
435. člena).". 

29. člen 

435. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Plačilni nalog sme tožena stranka Izpodbijati samo z 
ugovorom. 

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

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

Glede tistega dela, ki se ne Izpodbija z ugovorom, postane 
plačilni nalog pravnomočen." 

30. člen 

V 458. členu se črta četrti odstavek. 

Sedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

31. člen 

V drugem odstavku 464. člena se besedilo "pripravljalnem naroku, 
če tega ni bilo, pa na glavni obravnavi" nadomesti z besedilom 
"prvem naroku za glavno obravnavo". 
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32. člen 

486. člen se črta. 

33. člen 

493. člen se črta. 

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 

34. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt iz 8. člena 
tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

35. člen 

Določbe 14. člena tega zakona se v postopkih, v katerih je bila 
tožba vložena pred njegovo uveljavitvijo, uporabljajo, če do njegove 
uveljavitve še ni bil razpisan prvi narok za glavno obravnavo. 

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

36. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 IZVAJANJU 

REJNIŠKE DEJAVNOSTI Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZIRD) 

- druga obravnava - EPA 517 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

Številka: 542-02/02-1/1 
Ljubljana: 9.10.2002 EPA 517-111 

Na podlagi 42. in 1.odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora Republika Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o izvajanju 

rejniške dejavnosti (ZIRD) 

- druga obravnava 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je na svoji 23. redni seji dne 
8.10.2002 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti - druga obravnava, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem zakonodajno pravne službe, ki 
je Imela k posameznim členom predloga zakona konkretne 
pripombe. 

Člani odbora so prejeli tudi pripombe Kluba rejniških družin Maribor. 

Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudarila, 
da ima rejništvo v Sloveniji dolgoletno tradicijo, ki se sedaj ureja 

tudi zakonsko. Namen predloženega zakona je zagotavljanje 
kvalitetnega izvajanja rejniške dejavnosti, z namenom 
zasledovanja načela največje koristi za otroka, ki se namešča v 
rejniško družino. Predlog zakon tako ureja pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati oseba, ki želi izvajati'rejniško dejavnost, način izvajanja 
rejniške dejavnosti, njeno financiranje ter vsa ostala vprašanja, ki 
so povezana z izvajanjem te dejavnosti. Predlagatelj želi področje 
sistemsko urediti in s tem dvigniti kakovost samega rejništva, ter 
tako nuditi otrokom, ki v rejništvo vstopajo, čim boljšo namestitev 
in obravnavo. 

Odbor je nato prešel na razpravo in glasovanje o amandmajih, ki 
so jih v predpisanem roku vložili naslednji predlagatelji: Danica 
Simšič, France Cukjati, Janez Drobnič, Valentin Pohorec in 
poslanska skupina Stranke mladih Slovenije. 

Odbor je sprejel amandmaje: 
- poslanke Danice Simšič k 18., 46., 52., 59., 67., 69. in 76. 

členu, 
- poslanca Franceta Cukjatija k 51. členu. 

Odbor ni sprejel amandmajev: 
poslanke Danice Simšič k 46. členu, 
poslanca Franceta Cukjatija k 51., 53. in 55. členu, 
poslanca Janeza Drobniča k 18. členu, 
poslanca Valentina Pohorca k 31. členu, 
poslanske skupine Stranke mladih Slovenije k 35. in 62. členu. 

Predlagatelji so na seji umaknili naslednje amandmaje: 
- poslanka Danica Simšič k 21. členu, 
- poslanec France Cukjati k 3. členu, 
- poslanec Janez Drobnič k 24. in 50. členu, 
- poslanska skupina Stranke mladih Slovenije k 36. členu. 

14. oktober2002 91 poročevalec, št. 97 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Odbor je oblikoval in sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 2. členu: 

V 6. točki 2. člena se besedilo "nagrada za opravljeno delo rejnika 
(v nadaljnem besedilu:nagrada)" spremeni tako, da se glasi "plačilo 
za opravljeno delo rejnika (v nadaljenm besedilu: plačilo dela)". 

V besedilu členov predloga zakona, kjer je uporabljena beseda 
"nagrada", se le ta nadomesti z besedama " plačilo dela" v 
ustreznem sklonu. 

Obrazložitev: 
Beseda nagrada ni najprimernejši izraz, saj so nagrade namenjene 
ljudem, ki se jim priznava pomemben znanstveni ali umetniški 
dosežek. Nagrada je izjemna in ne redna mesečna oblika plačila 
za opravljeno delo. 

K 21. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Izbris iz registra se opravi, če: 
rejnik ne želi več izvajati rejniške dejavnosti kot poklic, z 
zadnjim dnem, ko še izvaja rejniško dejavnost kot poklic, 

- se rejnik zaposli, postane družbenik zasebne družbe ali 
zavoda v Republiki Sloveniji, ki je hkrati poslovodna oseba, 
prične opravljati drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic, na 
podlagi katerega je vključen v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z dnem pred pričetkom 
zaposlitve oziroma opravljanja druge dejavnosti, 
rejnik ne izpolnjuje normativov, določenih s tem zakonom, z 
dnem, ko mu poteče pravica iz 59, člena tega zakona, 
rejniku preneha dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti ali 
se dovoljenje odvzame, z dnem prenehanja oziroma odvzema 
dovoljenja." 

Obrazložitev: 
s predlaganim amandmajem se natančneje določi dan izbrisa iz 
registra, kar je pomembno za izvedbo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, saj se na podlagi izbrisa določi 
prenehanje zavarovanja na tej podlagi. 

K 59. členu 

Črta se prvi odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma je nastal na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne 
službe. Po ponovni preučitvi določbe prvega odstavka 59. člena 
zakona se ugotavlja, da je ta nepotrebna. Rejnice, ki bodo izvajale 
rejniško dejavnost kot poklic in ne bodo imele nameščenega 
rejenca, do izpolnitve pogojev za uveljavljanje pravic iz naslova 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa jim bo manjkalo 
največ šest mesecev, bodo imele pravice na podlagi Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni 
list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98 in 67/02). 

K 61. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

" (1) Materialni stroški in nagrada se usklajujejo enkrat letno z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi 
januarja, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih 
potrebščin v preteklem letu. O uskladitvi odloča minister. 

V četrtem odstavku se besedi "se objavijo" nadomestita z 
besedama " minister objavi." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe in 
natančneje opredeljuje kateri zneski znotraj termina"rejnina" se 
bodo usklajevali, kot tudi kateri organ bo opravil uskladitev in 
objavil usklajene zneske v Uradnem listu RS. 

k 62. člen 

V drugem odstavku se za besedo "priznanja" doda besedilo " iz 
3. člena tega zakona". 

Obrazložitev: Z amandmajem se natančneje opredeli komisijo za 
priznanja, katere sestavo, imenovanje njenih članov in način dela 
je predpisan v 3. členu. 

k 63. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: "Natančnejše pogoje za 
podelitev priznanj in postopek podeljevanja priznanj predpiše mi- 
nister." 

Obrazložitev: 
Amandma je nastal na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe 
in odpravlja podvajanja enakih rešitev, saj je v 3. členu določen 
način sestave komisije za priznanja. 

k 64. členu 

1. V prvem odstavku se za besedo "potrebe" doda beseda 
"izvajanja". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se natančneje opredeli namen vodenja centralne 
zbirke podatkov, ki je v prvi vrsti omogočiti izvajanje rejništva. 

2. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(2) Centri za 
socialno delo vodijo zbirke podatkov za potrebe izvajanja rejniške 
dejavnosti na območju njihove krajevne pristojnosti." 
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Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe in 
natančneje opredeljuje katere zbirke podatkov bo vodilo 
ministrstvo in katere centri za socialno delo. 

k 65. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Ministrstvo in centri za socialno delo vodijo evidence o: 

rejnikih, 
rejniških družinah, 
sklenjenih rejniških pogodbah, 
rejencih, 
bioloških družinah rejencev, 
rejninah. 

(2) Ministrstvo vodi poleg evidenc iz prejšnjega odstavka še evi- 
dence o: 
- izdanih dovoljenjih, 
- odvzetih dovoljenjih, 

rejnikih, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, 
- plačilu prispevkov za socialno varnost. 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe in 
natančneje opredeljuje katere zbirke podatkov bo vodilo 
ministrstvo in katere centri za socialno delo. 

pravica, zato je potrebno zbirati med drugim tudi podatke o 
podaljšanju roditeljske pravice. Z zbiranjem podatkov o izobrazbi 
se bo lahko ugotavljalo ali oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, 
izpolnjuje pogoje iz 5. člena predloga zakona. 

2. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "(2) Ministrstvo 
obdeluje podatke iz zbirke podatkov o izvajanju rejniške dejavnosti 
na enak način kot centri za socialno delo ter vzpostavi, vodi, 
upravlja, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko o izvajanju rejniške 
dejavnosti." 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva mnenje Zakonodajno pravne službe in 
natančneje opredeljuje katere zbirke podatkov bo vodilo 
ministrstvo in katere centri za socialno delo. 

K 75. in 76. členu 

Vrstni red 75. in 76. člena se zamenja, tako da se 75. člen umesti 
pred 77. člen. 

Obrazložitev: 
Amandmaje nastal na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe. 
Določbi 75. in 76. člena se zamenjata, kajti določba 75. člena ima 
značaj končne določbe, zato bi bila s predlaganim amandmajem 
v besedilo predloga zakona umeščena skupaj z drugo končno 
določbo 77. člena. 

k 66. členu 

1. V prvem odstavku se za alineo podatki o socialnem stanju" 
dodati dve novi alinei: 
"- podatki o podaljšanju roditeljske pravice, 
- podatki o izobrazbi". 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se želi zagotoviti izvajanje rejništva. 
V skladu z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih je tudi polnoletni otrok lahko nameščen v rejniško 
družino, v kolikor je nad njim s sodno odločbo podaljšana roditeljska 

Odbor je po končani razpravi in glasovanjih o amandmajih sprejel 
vse člene predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno dopolnjeno besedilo 
predloga zakona, v katerega so vključeni vsi amandmaji, ki jih je 
sprejel odbor. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila. 

Svetovalka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar 

Predsednik 
Stanislav Brenčič.l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 

IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI 
(ZIRD) 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi 
izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve dovoljenja za 
izvajanje te dejavnosti, način izvajanja rejniške dejavnosti in njeno 
financiranje ter druga vprašanja, povezana z izvajanjem rejniške 
dejavnosti. 

(2) V zakonu uporabljani izrazi rejnik, rejenec, kandidat, sorodnik, 
socialni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske. 

2. člen 

(1) Rejništvo |e posebna oblika varstva In vzgoje otrok, 
nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja 
družinska razmerja ali drugega zakona In je namenjeno 
otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini. 

(2) Rejnlška dejavnost je dejavnost rejnišklh družin, ki 
Izvajajo rejništvo. Izvajanje rejniške dejavnosti je enotno 
urejeno za vse rejnike, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

(3) Rejnik je oseba, ki Izvaja rejniško dejavnost pod pogoji, 
ki jih predpisuje ta zakon in v skladu z zakonom, ki ureja 
družinska razmerja. 

(4) Rejnlška družina Je družina, v kateri se izvaja rejniška 
dejavnost. Sestavljajo jo rejnik In vse osebe, ki živijo z 
rejnikom. 

(5) Rejenec je otrok, ki se namesti v rejniško družino na 
podlagi odločbe o oddaji otroka v rejništvo, ki jo izda center 
za socialno delo glede na otrokovo stalno ali začasno 
prebivališče (v nadaljnjem besedilu: center otroka). 

(6) V rejnino se šteje povračilo stroškov za oskrbo rejenca (v 
nadaljnjem besedilu: oskrbnina) in plačilo za opravljeno 
delo rejnika (v nadaljnjem besedilu: plačilo dela). 

3. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za družino (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) vodi listo kandidatov za imenovanje komisij po tem 
zakonu. Listo sestavljajo vsi strokovni delavci centrov za socialno 
delo v Republiki Sloveniji za področje rejništva, ki so razdeljeni v 
šest podskupin po teritorialnem načelu. Vsaka podskupina na 

svojem območju izbere tudi enega rejnika in eno strokovno 
usposobljeno osebo za delo z otroki, ki se jih vpiše na listo. 

(2) Iz liste iz prejšnjega odstavka se oblikujejo naslednje komisije: 
komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, 
komisija za priznanja ter komisije za določitev znižanega normativa 
in zvišanja nagrade. 

(3) Natančnejše kriterije za sestavo komisij, imenovanje članov 
in način dela komisij iz prejšnjega odstavka predpiše minister, 
pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister). 

4. člen 

Sredstva za izvajanje rejniške dejavnosti se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI 
ŽELI IZVAJATI REJNIŠKO DEJAVNOST 

5. člen 

(1) Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, mora: 
imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
imeti zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo, 
biti polnoletna. 

(2) V izjemnih primerih, če se glede na vse okoliščine ugotovi, da 
je to nedvomno v rejenčevo korist, lahko izvaja rejniško dejavnost 
tudi oseba, ki ima nižjo izobrazbo od izobrazbe, kot je določena v 
prejšnjem odstavku. 

6. člen 

Rejnik ne more biti: 
oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, 
oseba, ki živi skupaj z osebo, kateri je odvzeta roditeljska 
pravica, 
oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost. 

7. člen 

(1) Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če center 
otroka glede na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je 
to v otrokovo korist. 

(2) Za otrokove sorodnike se po tem zakonu štejejo: stara mati, 
stari oče, stric, teta, brat in sestra. 
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III. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA 
IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

8. člen 

(1) Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, vloži vlogo za 
izvajanje rejniške dejavnosti z ustreznimi dokazili pri krajevno 
pristojnem centru za socialno delo glede na njeno stalno 
prebivališče (v nadaljnjem besedilu: center rejnika). 

(2) Vlogo iz prejšnjega odstavka vloži kandidat, ki želi izvajati 
rejniško dejavnost, na posebnem obrazcu. 

9. člen 

(1) Center rejnika po prejemu vloge iz prejšnjega člena ugotovi ali 
kandidat izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega zakona in ni katerega 
od zadržkov iz 6. člena tega zakona. 

(2) Center rejnika izdela oceno o primernosti kandidata in njegove 
družine za izvajanje rejniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
ocena) ob upoštevanju kriterijev iz 31. člena tega zakona. 

13. člen 

Na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja ministrstvo izda 
kandidatom dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in jih vpiše v evidenco izdanih 
dovoljenj. 

14. člen 

(1) Otrokovemu sorodniku iz 7. člena tega zakona ni potrebno 
kandidirati za izvajanje rejniške dejavnosti po določbah tega 
zakona. 

(2) Ministrstvo izda otrokovemu sorodniku dovoljenje le na podlagi 
pisne in obrazložene ugotovitve centra otroka, da je tovrstna 
oblika rejništva v otrokovo korist in ga vpiše v evidenco izdanih 
dovoljenj. 

15. člen 

Ministrstvo vodi evidenco izdanih dovoljenj, ki vsebuje osebne 
podatke rejnikov. 

10. člen 

Ministrstvo vsako leto najkasneje do konca septembra določi, 
glede na potrebe po rejništvu, potrebno število novih rejnikov in o 
tem seznani vse centre za socialno delo. 

11. člen 

Center rejnika pošlje ministrstvu vloge in ocene za posamezne 
kandidate, ki želijo izvajati rejniško dejavnost, najkasneje do konca 
leta. 

12. člen 

(1) Komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti 
iz 3. člena tega zakona izmed vseh prejetih vlog kandidatov izbere 
določeno število kandidatov, ki ustreza potrebam iz 10. člena 
tega zakona. 

(2) Komisija iz prejšnjega odstavka napoti izbrane kandidate na 
usposabljanje za izvajanje rejništva. 

(3) Vsebino, izvajalca in trajanje usposabljanja predpiše minister. 

(4) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

16. člen 

(1) Dovoljenje preneha, če: 
rejnik odjavi izvajanje rejniške dejavnosti, 
rejnik ne začne izvajati rejniške dejavnosti v treh letih od 
pridobitve dovoljenja, 
rejnik umre. 

(2) Odvzem dovoljenja se opravi, če: 
center rejnika poda predlog za odvzem dovoljenja, ker rejnik 
izvaja rejniško dejavnost v nasprotju s koristmi otroka, 
se ugotovi, da je nastopil kateri izmed razlogov iz 6. člena 
tega zakona, 
rejnik ne opravi obveznega dopolnilnega usposabljanja v 
skladu z 28. členom tega zakona. 

(3) V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov se rejnika izbriše iz 
evidence izdanih dovoljenj. 

17. člen 

Minister predpiše vsebino vloge iz 8. člena tega zakona, vrste 
dokazil, ki jih je potrebno priložiti vlogi ter kriterije za delo komisije 
za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. % 
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IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZVAJANJE 
REJNIŠKE DEJAVNOSTI KOT POKLIC 

18. člen 

(1) Rejnik lahko Izvaja rejniško dejavnost kot edini poklic (v 
nadaljnjem besedilu: rejnlška dejavnost kot poklic), če 
Izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon, In je vpisan v reg- 
ister Iz 19. člena tega zakona. 

(2) Rejnik, ki želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, vloži 
vlogo za izvajanje re|niške dejavnosti kot poklic pri centru 
rejnika. 

(3) Rejnik, ki želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, mora 
imeti dovoljenje in ne sme biti v delovnem razmerju, biti 
družbenik zasebne družbe ali zavoda v Republiki Sloveniji, 
ki je hkrati poslovodna oseba, opravljati druge dejavnosti 
kot edini ali glavni poklic, na podlagi katere Je vključen v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu s 
predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

19. člen 

(1) Center rejnika pošlje vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti 
kot poklic, skupaj s prilogami, ministrstvu. 

(2) Ministrstvo po pregledu vloge in dokazil iz prejšnjega odstavka 
ugotovi ali rejnik izpolnjuje pogoje za izvajanje rejniške dejavnosti 
kot poklic. 

(3) Rejnike, ki izpolnjujejo pogoje, ministrstvo vpiše v register 
izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic (v nadaljnjem besedilu: 
register) ter jim izda potrdilo o vpisu. 

20. člen 

Register vodi ministrstvo, vanj pa se vpisujejo osebni podatki 
rejnika, datum začetka izvajanja in datum prenehanja izvajanja 
rejništva kot poklic. 

21. člen 

"Izbris iz registra se opravi, če: 
- rejnik ne želi več Izvajati rejniške dejavnosti kot poklic, z 

zadnjim dnem, ko še Izvaja rejniško dejavnost kot poklic, 
- se rejnik zaposli, postane družbenik zasebne družbe ali 

zavoda v Republiki Sloveniji, ki je hkrati poslovodna 
oseba, prične opravljati drugo dejavnost kot edini ali 
glavni poklic, na podlagi katerega je vključen v obvezno 
pokojninsko In Invalidsko zavarovanje v skladu s 
predpisi, ki urejajo pokojninsko In invalidsko 
zavarovanje, z dnem pred pričetkom zaposlitve oziroma 
opravljanja druge dejavnosti, 
rejnik ne izpolnjuje normativov, določenih s tem 

zakonom, z dnem, ko mu poteče pravica iz 59. člena 
tega zakona, 
rejniku preneha dovoljenje za izvajanje rejniške 
dejavnosti ali se dovoljenje odvzame, z dnem prenehanja 
oziroma odvzema dovol|enja." 

22. člen 

Vsebino vloge za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic predpiše 
minister. 

V. NORMATIVI ZA IZVAJANJE REJNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

23. člen 

(1) Rejnik ima lahko istočasno nameščene največ tri rejence. 

(2) Izjemoma ima lahko rejnik istočasno nameščene tudi večje 
število rejencev, če gre za namestitev bratov in sester ali če je 
namestitev otroka k določenemu rejniku v otrokovo posebno 
korist. 

24. člen 

(1) Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora imeti 
istočasno nameščene tri rejence. 

(2) Normativ iz prejšnjega odstavka je lahko znižan. Razlog za 
znižani normativ so specifične otrokove potrebe, kot je rejništvo 
za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem ali 
duševnem razvoju, zlorabljenega, trpinčenega, vedenjsko ali 
osebnostno motenega otroka. 

(3) Znižani normativ in trajanje znižanega normativa določi 
komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja nagrade 
na podlagi skupnega pisnega predloga centra otroka in centra 
rejnika. 

VI. DOLŽNOSTI REJNIKA 

25. člen 

Osnovne dolžnosti rejnika so: 
pripraviti sebe in družino na prihod rejenca, 

- truditi se za čim hitrejšo prilagoditev rejenca v rejnlkovem 
domu in za ustrezno ravnanje vseh članov rejnikove družine 
z rejencem, 
nuditi pomoč rejencu ob prilagajanju na novo okolje, 
rejenca pravilno negovati, vzgajati in mu nuditi primerno 
nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne 
potrebščine, 
nuditi rejencu primerne igrače, osnovne športne pripomočke 
in druge pripomočke manjše vrednosti za različne aktivnosti, 

- skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja rejenca ter mu, če je 
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to potrebno, preskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko 
izbranega osebnega zdravnika, 

- skrbeti za rejenčev pravilen odnos do učenja in dela in za 
privzgojitev delovnih navad, 

- skrbeti za vključitev rejenca v poklicno usposabljanje ali 
ustrezno zaposlitev, 
skrbeti za izoblikovanje lastne identitete rejenca, 
pripraviti rejenca na odhod iz rejniške družine. 

26. člen 

Rejnik je dolžan omogočati in vzpodbujati stike med rejencem in 
starši, razen v primeru, ko so staršem stiki omejeni ali prepovedani 
na podlagi odločbe pristojnega organa. 

27. člen 

(1) Rejnik mora vsa pomembnejša vprašanja glede rejenčeve 
oskrbe in vzgoje urejati sporazumno z rejenčevimi starši oziroma 
skrbnikom in s centrom otroka. V ta namen mora sodelovati v 
individualni projektni skupini, ki jo center otroka imenuje za 
obravnavo posameznega rejenca. 

(2) Rejnik je dolžan upoštevati navodila centra otroka, centra 
rejnika in dogovore individualne projektne skupine. 

(3) Rejnik se je dolžan vključevati tudi v dejavnosti, ki jih v zvezi 
z izvajanjem rejniške dejavnosti organizira center rejnika. 

28. člen 

(1) Rejnik se mora, dokler izvaja rejniško dejavnost, najmanj 
enkrat v petih letih udeležiti usposabljanj, katerih vsebino, izvajalca 
in trajanje predpiše minister. 

(2) Dolžnost dodatnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka 
velja tudi za sorodnika otroka, ki izvaja rejniško dejavnost. 

(3) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

VII. NALOGE CENTROV ZA SOCIALNO DELO PRI 
IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

Naloge pri izboru kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti 

29. člen 

(1) Pri pridobivanju novih rejniških družin so se centri za socialno 
delo dolžni aktivno vključiti na območju, za katerega so krajevno 
pristojni. 

(2) Vsem zainteresiranim so dolžni predstaviti namen rejništva, 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati rejniki, postopke pridobitve 

dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, način dela v rejništvu 
ter pravice in dolžnosti rejnikov. 

30. člen 

(1) Center za socialno delo je dolžan vsem, ki želijo izvajati rejniško 
dejavnost, izročiti obrazec vloge iz 8. člena tega zakona in jih 
seznaniti s postopkom za pridobitev dovoljenja. 

(2) Po prejemu vloge center rejnika postopa v skladu z 11. členom 
tega zakona. 

31. člen 

(1) Pri pripravi ocene iz 9. člena tega zakona center rejnika preveri 
motive kandidata za odločitev za izvajanje rejniške dejavnosti, pri 
čemer upošteva vse dejavnike, ki bi lahko tako pozitivno kot 
negativno vplivali na psihosocialni razvoj rejenca. 

(2) Pri pripravi ocene center rejnika ugotovi primernost bivalnih 
pogojev celotne družine, posebej pa prostorov in opreme, 
namenjene otroku oziroma otrokom, ki bi ga/jih sprejeli v rejništvo. 

(3) Pri pripravi ocene center rejnika poleg lastnih ugotovitev 
upošteva tudi morebitna potrdila ali mnenja oziroma priporočila 
drugih institucij. 

Naloge pri izvajanju rejništva 

32. člen 

(1) Po odločitvi, da se določenega otroka namesti v rejniško 
družino, je naloga centra otroka, da med rejniki, ki imajo dovoljenje, 
izbere rejniško družino, ki ustreza potrebam otroka. 

(2) Če na območju centra otroka trenutno ni moč najti ustreznega 
rejnika ali namestitev otroka na tem območju ne bi bila v korist 
otroka, mora center otroka najti rejnika na širšem območju, pri 
čemer obvezno sodeluje s centrom rejnika. 

33. člen 

Za namestitev otroka v rejniško družino je potrebno pripraviti 
tako otroka in njegove starše kot tudi rejnika in rejniško družino. 

34. člen 

(1) Center otroka je dolžan spremljati razvoj otroka v rejništvu ter 
izpolnjevanje obveznosti, dogovorjenih z rejniško pogodbo. 

(2) Center otroka po potrebi ukrepa tako, da se v vseh primerih 
in na najboljši način uresničuje namen rejništva. 
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35. člen 

Center otroka mora po namestitvi otroka v rejniško družino 
sestaviti individualno projektno skupino, v kateri sodeluje socialni 
delavec centra otroka, socialni delavec centra rejnika, rejnik, 
biološka družina in rejenec. Delo individualne projektne skupine 
koordinira socialni delavec centra otroka. Po potrebi se individualna 
projektna skupina lahko razširi. 

36. člen 

(1) Individualna projektna skupina načrtuje in predlaga ustrezno 
ravnanje in strokovno obravnavo rejenca ter neposredno spremlja 
rejenca v rejniški družini. V ta namen pripravi za vsakega rejenca 
individualni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki mora biti 
prilagojen starosti oziroma stopnji razvoja otroka, otrokovim 
potrebam in mora biti zastavljen tako, da zagotavlja celostno 
obravnavo in spremljanje otroka. 

(2) Načrt mora biti v pisni obliki in mora vsebovati razumno 
načrtovane cilje. 

(3) Načrt je potrebno dopolnjevati in po potrebi tudi spreminjati. 

37. člen 

(1) Individualna projektna skupina se sestaja v skladu z načrtom 
in konkretnimi dogovori. 

(2) Individualna projektna skupina mora najmanj enkrat letno 
centru otroka predložiti pisno poročilo, v katerem predlaga nadaljnje 
ukrepe v zvezi z otrokom. 

38. člen 

Poleg dejavnosti v okviru individualne projektne skupine spremlja 
center otroka rejenca z obiski na domu, pogovori na centru, 
obiski v šoli in sodelovanjem z drugimi institucijami. 

39. člen 

Izvajanje rejniške dejavnosti je dolžan spremljati tudi center rejnika. 

40. člen 

Če rejenec po dopolnjenem 18. letu starosti še ostane v rejniški 
družini zaradi nadaljevanja šolanja, je dolžnost centra otroka in 
centra rejnika, da pred podaljšanjem rejniške pogodbe v skladu s 
tem zakonom, skupaj z rejencem In rejnikom ugotovijo, da je 
nadaljnje bivanje rejenca v rejniški družini v korist rejenca. 

41. člen 

Po odločitvi, da se za določenega rejenca rejništvo zaključi, je 
naloga centra otroka, da na odhod pripravi rejenca, rejniško 
družino in biološko družino. 

Druge naloge pri izvajanju rejniške dejavnosti 

42. člen 

Centri za socialno delo so dolžni na območju, za katerega so 
krajevno pristojni, za vse rejnike najmanj enkrat letno organizirati 
krajše usposabljanje, vzpodbujati in organizirati skupinsko delo z 
udeleženimi v rejništvu in nuditi podporo s skupnostnimi oblikami 
dela. 

43. člen 

Če center rejnika ugotovi, da rejnik izvaja rejništvo v nasprotju s 
koristmi rejenca, mora ministrstvu podati pisni predlog za odvzem 
dovoljenja z ustrezno obrazložitvijo. 

VIII. REJNIŠKA POGODBA 

44. člen 

Rejniška pogodba je pisna pogodba, ki jo po izvršljivosti odločbe 
o oddaji otroka v rejništvo skleneta pristojni center otroka in rejnik 
za posameznega rejenca. 

45. člen 

Rejniška pogodba določa zlasti: 
obseg oskrbe rejenca, 
pravice in obveznosti pogodbenih strank, 

- višino in način plačevanja rejnine, 
način in rok prenehanja rejniške pogodbe, 
morebitne posebnosti rejništva v posameznem primeru. 

46. člen 

Center otroka lahko podaljša veljavnost rejniške pogodbe z 
rejnikom tudi po polnoletnosti rejenca: 
- če otrok zaradi motenj v telesnem ali duševnem razvoju 

nI sposoben za samostojno življenje in delo, 
- če ta ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, 

najdalj pa do dopolnjenega 26. leta starosti, če rejenec s 
tem soglaša. 
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47. člen 

Rejniška pogodba preneha: 
če je prenehalo rejništvo, 
z izbrisom rejnika iz evidence izdanih dovoljenj, 
s potekom časa, če je pogodba sklenjena za določen čas, 
razen če se podaljša, 
z odpovedjo, 

- z razvezo, 
s smrtjo rejnika ali rejenca. 

48. člen 

(1) Rejniška pogodba se lahko odpove z odpovednim rokom 
najmanj treh mesecev, če ni v pogodbi drugače določeno. 

(2) Odpoved mora biti pisna ali dana ustno na zapisnik pri centru 
otroka. 

49. člen 

Center otroka razveže rejniško pogodbo, če nastopi kateri od 
razlogov iz 6. člena tega zakona, če se rejnik ne udeleži 
usposabljanj iz 28. člena tega zakona, če rejnik ne izpolnjuje z 
rejniško pogodbo določenih dolžnosti ali če zahteva razvezo rejnik 
in se ugotovi, da ima za to utemeljene razloge. 

IX. REJNINA 

50. člen 

(1) Rejnik je za posameznega rejenca upravičen do mesečne 
rejnine, ki zajema oskrbnino In plačilo dela. 

(2) Če rejnik Izvaja rejniško dejavnosti kot poklic, mu 
Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za 
socialno varnost. 

51. člen 

(1) Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške za 
rejenca in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka, 
kot je določen za najnižji dohodkovni razred za prvega 
otroka, v skladu s posebnim predpisom, ki ureja družinske 
prejemke. 

(2) Materialni stroški za rejenca znašajo 62.000,00 tolarjev. 

(3) Višina oskrbnine je sorazmerna času bivanja rejenca v 
rejnlškl družini. 

52. člen 

(1) Oskrbnina se zniža, če rejniku ni potrebno kriti stroškov 
za obleko in obutev za rejenca. Oskrbnina se zmanjša za 
znesek v višini 25% materialnih stroškov. 

(2) Oskrbnina se zviša ob izrednih izdatkih za potrebe 
rejenca. Oskrbnina se zviša za znesek v višini 25% materialnih 
stroškov. 

(3) Znižanje ali zvišanje oskrbnine se določi v rejnlškl 
pogodbi. 

(4) Pogoje za zvišanje oskrbnine določi minister. 

53. člen 

(1) Plačilo dela rejniku znaša 22.000,00 tolar|ev za rejenca. 

(2) Glede na zahtevnost oskrbe, varstva In vzgoje rejenca 
(rejništvo za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v 
telesnem ali duševnem razvoju, zlorabljenega otroka, 
trpinčenega otroka, vedenjsko ali osebnostno motenega 
otroka) se lahko plačilo dela Iz prejšnjega odstavka začasno 
zviša za največ 50%. 

(3) Komisija za določitev znižanega normativa In zvišanja 
plačila dela Iz 3. člena tega zakona na podlagi meril, ki jih 
določi minister, odloči o odstotku zvišanja plačila dela in 
trajanju pravice do povišanga plačila dela. 

(4) Pravica do zvlšanega plačila dela se lahko dodeli za največ 
eno leto. Pravica se lahko podaljšuje toliko časa, kolikor 
trajajo razlogi za zvišanje plačila dela. 

(5) Višina plačila dela je sorazmerna času blvan|a rejenca v 
rejnlškl družini. 

54. člen 
\ 

Plačilo dela rejniku ne pripada, če za istega otroka prejema 
starševsko nadomestilo po predpisih, ki urejajo starševsko 
varstvo oziroma starševski dodatek po predpisih, ki urejajo 
družinske pre|emke. 

55. člen 

Rejnik, ki Je rejenčev sorodnik, nI upravičen do plačila dela. 
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56. člen 

(1) Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se zagotovi 
plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu s posebnimi 
predpisi, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost. 

(2) Prispevki za socialno varnost se plačujejo od zneska najnižje 
pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke, po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

57. člen 

(1) Pravica do rejnine se prizna z dnem namestitve rejenca v 
rejniško družino, določenim v rejniški pogodbi. Pri izračunu se 
upošteva, da ima mesec 30 dni. 

(2) Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se prizna 
pravica do plačila prispevkov za socialno varnost z dnem začetka 
izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic. 

58. člen 

(1) Pravica do rejnine preneha z dnem prenehanja rejniške 
pogodbe. 

(2) Pri odpovedi rejniške pogodbe rejniku pripada pravica 
do plačila dela do Izteka odpovednega roka, pravica do 
oskrbnine pa mu preneha z dnem, ko rejenec ne prebiva več 
v rejniški družini. 

(3) V primerih podaljšanja veljavnosti rejniške pogodbe Iz 
46. člena tega zakona se rejniku prizna pravica do rejnine v 
celoti. 

59. člen 

(2) Če rejnik Izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pa ne 
Izpolnjuje normativa Iz 24. člena tega zakona, vendar ne po 
njegovi krivdi, se rejniku prizna pravica do plačila prispevkov 
za socialno varnost za največ šest mesecev. 

60. člen 

Ministrstvo izplačuje rejnine najkasneje do 15. v mesecu za tekoči 
mesec. 

61. člen 

(1) Materialni stroški In plačilo dela se usklajujejo enkrat 
letno z Indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. 
Uskladitev se opravi januarja, pri čemer se upošteva 
kumulativna rast cen življenjskih potrebščin v preteklem 
letu. O uskladitvi odloča minister. 

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

(3) Usklajeni zneski se zaokrožijo na desetlce. 

(4) Usklajene zneske minister objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

X. PRIZNANJA 

62. člen 

(1) Republika Slovenija podeljuje rejnikom priznanja za 
dolgoletno in uspešno Izvajanje rejniške dejavnosti. 

(2) Minister vsako leto na predlog komisije za priznanja 
podeli največ tri priznanja iz 3. člena tega zakona. 

(3) Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije. 

63. člen 

Natančnejše pogoje za podelitev priznanj in postopek 
podeljevanja priznanj predpiše minister. 

XI. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

64. člen 

(1) Za potrebe Izvajanja, spremljanja, načrtovanja, razvoja 
rejništva, za znanstveno raziskovalne namene In za 
statistične namene vodi ministrstvo centralno zbirko 
podatkov. 

(2) Centri za socialno delo vodijo zbirke podatkov za potrebe 
izvajanja rejniške dejavnosti na območju njihove krajevne 
pristojnosti. 

65. člen 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Ministrstvo In centri za socialno delo vodijo evidence 
o: 

rejnikih, 
- rejnlšklh družinah, 
• sklenjenih rejnlšklh pogodbah, 
- rejenclh, 

bioloških družinah rejencev, 
- rejninah. 
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(2) Ministrstvo vodi poleg evidenc iz prejšnjega odstavka 
še evidence o: 

izdanih dovoljenjih, 
• odvzetih dovoljenjih, 
- rejnikih, ki izvajajo rejnlško dejavnost kot poklic, 

plačilu prispevkov za socialno varnost. 

66. člen 

(1) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja evidenc Iz 
prejšnjega člena tega zakona, so: 

ime in priimek, 
• rojstni podatki (datum in kraj rojstva), 
- enotna matična številka občana, 
- spol, 
- podatki o državljanstvu, 
- podatki o prebivališču, 
- podatki o šolanju, 

podatki o zdravstvenem stanju, 
- podatki o socialnem stanju, 
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice, 
- podatki o Izobrazbi. 
• podatki o nekaznovanju, 
- podatki o zaposlitvi, 
- davčna številka. 

(2) Ministrstvo obdeluje podatke Iz zbirke podatkov o 
Izvajanju rejnlške dejavnosti na enak način kot centri za 
socialno delo ter vzpostavi, vodi, upravlja, vzdržuje In 
nadzoruje centralno zbirko o izvajanju rejnlške dejavnosti. 

67. člen 

(1) Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za nJega 
In za njegove družinske člane ter Iz naslednjih uradnih zbirk, 
ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi 
In organizacije: 
- Ministrstva za notranje zadeve - podatke o številu 

družinskih članov In skupnem gospodinjstvu Iz 
centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, rojstne 
podatke, enotno matično številko občana, podatke o 
državljanstvu, podatke o prebivališču); 
Ministrstva za šolstvo, znanost In šport in Izvajalcev 
vzgojne In Izobraževalne dejavnosti - podatke o vključitvi 
v vzgojni ali Izobraževalni zavod; 

• Ministrstvo za pravosodje - osebni podatki o storilcih 
kaznivih dejanj; podatki o Izrečenih kaznih, varnostnih 
ukrepih, pogo|nlh obsodbah, sodnih opominih In 
obsodbah, s katerimi Je bila storilcem kaznivih dejani, o 
katerih se vodi kazenska evidenca, oproščena kazen, 

ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše spremembe 
o obsodbah, ki so bile vpisane v kazensko evidenco; 
podatki o izvršeni kazni In o razveljavitvi vpisa 
neupravičene obsodbe. 

- Zavoda za pokojninsko In invalidsko zavarovanje 
Republike Slovenije - podatke o zavarovancih, 
vključenih v pokojninsko In Invalidsko zavarovanje; 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke 
o zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje; 

- izvajalcev zdravstvene dejavnosti - podatke o 
zdravstvenem stanju; 

- Javnega jamstvenega In preživninskega sklada 
Republike Slovenije - podatke o Izplačanem nadomestilu 
preživnine; 
centrov za socialno delo - podatke o Izplačanih 
starševskih nadomestilih; 
Izvajalcev soclalnovarstvene dejavnosti • podatke o 
vključitvi v soclalnovarstveni zavod. 

(2) Podatke o zdravstvenem stanju je mogoče pridobivati le 
ob pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo, 
razen če bodo podatki uporabljeni za statistike ali 
znanstveno raziskovalne namene v obliki, ki ne omogoča 
Identifikacije posameznikov. 

(3) Upravljavci zbirk osebnih podatkov Iz prvega odstavka 
posredujejo podatke brezplačno. 

68. člen 

(1) Ministrstvo in centri za socialno delo, ki odločajo o pravicah iz 
tega zakona, lahko podatke, ki jih dobijo od zavezancev iz 
prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe postopka odločanja 
po tem zakonu. 

(2) Drugim uporabnikom lahko ministrstvo oziroma centri za 
socialno delo posredujejo podatke samo, če so za njihovo uporabo 
pooblaščeni, z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve 
osebe, na katero se podatki nanašajo. 

69. člen 

(1) Podatki iz evidenc Iz 65. člena tega zakona se hranijo 5 
let po prenehanju lzvajan|a rejnlške dejavnosti, razen 
podatkov Iz tretje in četrte alinee drugega odstavka 65. člena, 
ki se hranijo, dokler rejnik ne uveljavi pravice iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

(2) Po poteku roka Iz prejšnjega odstavka se podatki 
arhivirajo. 
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XII. KAZENSKA DOLOČBA 

70. člen 

Z denarno kaznijo 150.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki izvaja rejniško dejavnost brez dovoljenja. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

71. člen 

(1) Rejnik, ki že izvaja rejniško dejavnost ali je izvajal rejniško 
dejavnost v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona, lahko 
nadaljuje z izvajanjem rejniške dejavnosti tudi če ne izpolnjuje 
pogojev iz 5. člena tega zakona. 

(2) Center rejnika posreduje ministrstvu podatke o rejnikih iz 
prejšnjega odstavka zaradi vpisa v evidenco izdanih dovoljenj. 

(3) Ministrstvo izda rejniku dovoljenje in ga vpiše v evidenco 
izdanih dovoljenj v roku šestih mesecev od dneva prejema 
posamezne vloge. 

72. člen 

(1) Rejnike, ki so pred uveljavitvijo tega zakona že izvajali rejniško 
dejavnost kot edini poklic, ministrstvo vpiše v register, če 
izpolnjujejo normative iz 24. člena tega zakona. 

(2) Komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja nagrade 
preveri izpolnjevanje normativov iz prejšnjega odstavka v roku 
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

73. člen 

Do vpisa v register se rejnikom, ki že izvajajo rejniško dejavnost 
kot edini poklic, plačujejo prispevki za socialno varnost po 
predpisih, ki veljajo do uveljavitve tega zakona. 

74. člen 

(1) Predloge za zvišanje plačila dela Iz drugega odstavka 53. 
člena tega zakona za rejnike, ki že Izvajajo rejniško dejavnost 
po predpisih, ki veljajo do uveljavitve tega zakona, je komisija 
za določitev znižanega normativa In zvišanja plačila dela 
dolžna obravnavati najkasneje v roku enega leta od 
uveljavitve tega zakona. 

(2) Zvišano plačilo dela pripada rejniku od dneva uveljavitve 
tega zakona. 

75. člen 

Minister izda izvršilne predpise iz 3., 12., 17., 22., 52., 53. in 
63. člena tega zakona v roku treh mesecev od uveljavitve 
tega zakona. 

76. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugI, tretji 
In četrti odstavek 160. člena, 162., 163., 164., 165., 166., 168., 
169. člen, drugI odstavek 170. člena, 171., 172., 173. In 174. 
člen Zakona o zakonski zvezi In družinskih razmerjih (Ur. I. 
SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo, Ur. I. RS, št. 64/01) in 
zadnja alinea 98. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. 
RS, št. 54/92, 42/94 - odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 
26/01). 

77. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 

SODELOVANJU MED REPUBLIKO 

3 SLOVENIJO IN MEDNARODNIM 

KAZENSKIM SODIŠČEM Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZSMKS) 

Predstavnik predlagatelja je uvodoma povedal, da je Republika 
Slovenija aktivno sodelovala pri ustanovitvi Mednarodnega 
kazenskega sodišča (MKS), prav tako pa je v postopku izbire 
sodnikov že prijavljen kandidat iz Republike Slovenije. Rimski 
statut, s katerim je bilo MKS ustanovljeno, določa pristojnost 
sodišča, organe sodišča in postopek, predlagani zakon pa pomeni 
le njegovo uskladitev z našim notranjim pravom. 
Podal je še mnenje o vloženih amandmajih in povedal, da se z njimi 
odpravlja pomanjkljivosti, na katere je v pisnem mnenju opozorila 
Zakonodajno - pravna služba. Z njihovim sprejetjem bo predlog 
zakona notranje usklajen. 

V nadaljevanju je odbor brez razprave sprefel vse amandmaje 
poslanske skupine SLS (k 1., 2., 6., 7., 8. členu, k naslovu V. 
poglavja, k 22., 23., 25. in 26. členu) in vse člene zakonskega 
predloga. 

Glede^na sprejete amandmaje je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo član odbora Anton 
Butolen. 

Svetovalka Predsednik 
Marija Pečjak Ferlež, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 

- druga obravnava - EPA 533 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranjo politiko 

~n Številka: 700-01 / 02 - 0069 / 0001 EPA 533 -III 
J) Ljubljana, 3. oktobra 2002 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo k 
predlogu zakona o sodelovanju med 

Republiko Slovenijo in Mednarodnim 

kazenskim sodiščem (ZSMKS) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
je na 25. redni seji 2. oktobra 2002 obravnaval predlog zakona o 
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim 
sodiščem, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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[ IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 

SODELOVANJU MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN MEDNARODNIM 
KAZENSKIM SODIŠČEM 

i. 
UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja dolžnost, pogoje in način sodelovanja Republike 
Slovenije z Mednarodnim kazenskim sodiščem. 

2. člen 

(1) Pomen izrazov v tem zakonu: 

a) "Mednarodno kazensko sodišče" (v nadaljnjem besedilu: 
Sodišče) pomeni prvo mednarodno kazensko sodišče 
univerzalnega značaja, ustanovljeno z Rimskim statutom; 

b) "Rimski statut" (v nadaljnjem besedilu: Statut) pomeni 
statut Sodišča, ki je bil sprejet na diplomatski kodlfikacijskl 
konferenci v Rimu 17.7.1998 In je pričel veljati 1.7.2002; 

c) "tožilec" pomeni tožilca Sodišča ali njegovega namestnika, ki 
ima pravico opravljati katerokoli delo, ki se po Statutu zahteva od 
tožilca; 

č) "tajnik" pomeni tajnika Sodišča, ki je glavni upravni uradnik 
Sodišča, izvoljen na podlagi 43. člena Statuta; 

d) "oseba" pomeni posameznika, ki ga je Sodišče osumilo oziroma 
obtožilo kaznivega dejanja iz svoje pristojnosti, ki v skladu s 26. 
členom Statuta ob domnevni izvršitvi kaznivega dejanja ni mlajša 
od osemnajst let; 

e) "predaja osebe" pomeni predajo osebe s strani Republike 
Slovenije Sodišču, pri čemer ne gre za klasično izročitev 
(ekstradicijo), temveč za poseben postopek predaje osebe 
Sodišču; 

f) "domače sodišče" pomeni sodišče Republike Slovenije, pristojno 
za kazenske zadeve; 

g) "dopustnost zadeve" pomeni, da je Sodišče pristojno za sojenje 
storilcem za kazniva dejanja iz svoje pristojnosti le tedaj, če država, 
ki bi bila sicer pristojna, noče ali dejansko ne more izvesti preiskave 
ali pregona oziroma so bili postopki pred domačim sodiščem 
namenjeni varovanju določene osebe pred kaz ensko 
odgovornostjo za kaznivo dejanje, ki sodi v pristojnost Sodišča; 

h) "sodnik" pomeni sodnik Sodišča; 

i) "pisanja" pomenijo zahteve za sodelovanje (zahteva za prijetje 
in predajo, zahteva za tranzit, zahteva za začasen odvzem 
prostosti, zahteve za pomoč pri preiskavah in pregonih), 
posredovane s strani Sodišča, ter dokumentacijo, dopise in 
sporočila v zvezi z njimi, posredovana s strani Republike Slovenije 
Sodišču; 

j) "predobravnavni senat" pomeni organ Sodišča, ki opravlja naloge 
predobravnavnega oddelka tega sodišča, njegove naloge pa so 
določene v 57. členu Statuta; 

k) "Pravila o postopku In dokazih" so predpis, sprejet na 
podlagi 51. člena Statuta. 

(2) V besedilu zakona se moška slovnična oblika uporablja 
kot nevtralna za moški In ženski spol. 

II. 
DOLŽNOST SODELOVANJA 

3. člen 

Republika Slovenija bo v skladu z določbami Statuta in tega zakona 
v polni meri in brez zadržkov sodelovala s Sodiščem pri preiskavi 
in pregonu kaznivih dejanj iz njegove pristojnosti. 

4. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), je pristojno za usklajeno in tekoče sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Sodiščem; v ta namen je pristojno za 
sprejem in prevajanje vseh pisanj Sodišča v zvezi s postopanjem 
po tem zakonu. 

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

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

(4) Državni organi iz drugega odstavka tega člena komunicirajo 
s Sodiščem preko ministrstva, razen če za posamezne primere 
Statut izrecno določa neposredno komuniciranje ali če je zaradi 
okoliščin primera potrebno ukrepati posebno hitro. 

(5) Ministrstvo je dolžno preveriti istovetnost in verodostojnost 
pisanj iz prvega odstavka tega člena preden jih pošlje drugim 
pristojnim organom. 
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III. 
SMISELNA UPORABA ZAKONOV 

5. člen 

(1) Glede sodelovanja s Sodiščem se za zadeve, ki jih ta zakon 
ne ureja drugače, smiselno uporabljajo zakon, ki ureja kazenski 
postopek, zakon, ki ureja odvzem premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem ter zakon, ki ureja izvrševanje 
kazenskih sankcij. 

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

IV. 
IZVAJANJE PRISTOJNOSTI SODIŠČA 

6. člen 

Državno tožilstvo in domače sodišče sta ob pogojih iz 17. člena 
Statuta primarno pristojna za pregon in sojenje storilcem kaznivih 
dejanj iz pristojnosti Sodišča, določenih v 5. do 8. členu Statuta 
(komplementarna pristojnost Sodišča). 

7. člen 

(1) Obvestila ter morebitne listine o tem, da obravnavata 
eno ali več kaznivih dejanj Iz pristojnosti Sodišča, ki na] bi 
bila stor|ena na ozemlju Republike S!ovenl|e, Generalna 
policijska uprava oziroma pristojno državno tožilstvo takoj 
posredujeta ministrstvu. 

(2) Ministrstvo naznani tožilcu, da naj bi bilo na ozemlju 
Republike Slovenije storjeno eno ali več kaznivih dejanj, ki 
sodijo v pristojnost Sodišča: 
- če o tem prejme obvestilo Iz pre|šnjega odstavka In 
• če iz podatkov, pridobljenih od drugih državnih organov, 

Izhaja nepripravljenost ali nezmožnost Republike 
Slovenije za izvedbo preiskave ali pregona po drugem 
In tretjem odstavku 17. člena Statuta. 

(3) Če tožilec odloči, da nI utemeljene podlage za začetek 
postopka v skladu z naznanitvijo, lahko ministrstvo zahteva, 
da naj predobravnavnl senat preizkusi tožllčevo odločitev." 

8. člen 

(1) Po prejemu uradnega obvestila tožilca, da je na podlagi obvestil 
Varnostnega sveta o kaznivih dejanjih, ki sodijo v pristojnost 
Sodišča, ali na lastno pobudo začel preiskavo, lahko ministrstvo 
na podlagi podatkov pristojnih državnih organov, v enem mesecu 
od prejema takega obvestila Sodišče obvesti, da Republika 
Slovenija izvaja ali je izvedla preiskavo proti svojim državljanom 
ali drugim osebam pod svojo jurisdikcijo, in zahteva, da tožilec 
preiskavo prepusti pristojnim organom Republike Slovenije. 

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

(3) Če po prejemu obvestila, da je Sodišče v skladu s tretjim 
odstavkom 20. člena Statuta začelo postopek v Isti zadevi 
in zoper Isto osebo kot domače sodišče, Republika Slovenija 
ne spodbija dopustnosti zadeve ali pristojnosti Sodišča v 
skladu z določbami naslednjega poglavja tega zakona, 
domače sodišče Izda sklep, s katerim zavrže obtožbo, če 
obtožba še nI bila vložena, pa sklep, s katerim se preiskava 
prekine. 

V. 
SPODBIJANJE DOPUSTNOSTI 

9. člen 

(1) Republika Slovenija lahko zaradi razlogov iz 17. člena Statuta, 
ob pogojih iz 19. člena Statuta spodbija dopustnost zadeve ali 
pristojnost Sodišča. 

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

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

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

VI. 
ODVZEM PROSTOSTI, PRIJETJE IN PREDAJA 

OSEBE MEDNARODNEMU KAZENSKEMU SODIŠČU 

10. člen 

(1) V primerih, ko ministrstvo od Sodišča prejme zahtevo za 
začasen odvzem prostosti osebi, za katero se zahteva predaja 
in je ta zahteva popolna v smislu 92. člena Statuta, jo ministrstvo 
pošlje okrožnemu sodišču, okrožnemu državnemu tožilstvu in 
policijski upravi, na območju katere se oseba nahaja, vselej pa 
tudi Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, Državnemu tožilstvu 
Republike Slovenije in Generalni policijski upravi. 

(2) Zahteva za začasen odvzem prostosti se izvrši v skladu 
določbami, ki v Republiki Sloveniji veljajo za izvrševanje pripora 
in ravnanje s pripomiki. 
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(3) Oseba, ki ji je odvzeta prostost, mora biti v svojem materinem 
jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščena, da ji je odvzeta 
prostost in o razlogih za odvzem prostosti. Takoj mora biti 
poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje 
pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere in o tem, 
da je pristojni organ na njeno zahtevo dolžan o odvzemu prostosti 
obvestiti njene najbližje. Če gre za osebo, ki ni državljan Republike 
Slovenije, mora biti poučena tudi o tem, da ima pravico do stika z 
diplomatsko - konzularnim predstavništvom države, katere 
državljan je. 

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

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

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

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

11. člen 

(1) Zahtevo Sodišča za prijetje in predajo, ki je popolna v smislu 
91. člena Statuta, pošlje ministrstvo skupaj s pripadajočo 
dokumentacijo okrožnemu sodišču, na območju katerega se 
oseba nahaja, in Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije. 

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

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

12. člen 

(1) Oseba, katere predaja se zahteva, mora biti predana Sodišču 
takoj, ko je mogoče. 

(2) Za uspešno izvedbo zahteve za prijetje in predajo osebe 
Sodišču lahko preiskovalni sodnik pristojnega okrožnega sodišča 

zoper osebo, katere predaja se zahteva, odredi ukrepe za 
zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za odpravo ponovitvene 
nevarnosti in za uspešno izvedbo kazenskega postopka ob 
smiselni uporabi določb zakona, ki ureja kazenski postopek. 

(3) Po sklepu preiskovalnega sodnika je lahko oseba, katere 
predaja se zahteva, v priporu največ 30 dni. 

(4) Preiskovalni sodnik osebi vroči zahtevo Sodišča za prijetje in 
predajo. 

(5) Pripor iz tretjega odstavka tega člena se lahko podaljša s 
sklepom senata Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, vendar 
skupno ne sme trajati več kot devet mesecev. Zoper sklep senata 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije se lahko v 48 urah vloži 
pritožba na senat petih sodnikov Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, ki pa ne zadrži njegove izvršitve. O pritožbi mora senat 
petih sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije odločati 
brez odlašanja. 

(6) Senat Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mora vsaka 
dva meseca po uradni dolžnosti preveriti, ali še obstajajo razlogi 
za pripor po tem členu. 

(7) Domače sodišče je o priporu osebe po tem členu dolžno 
nemudoma obvestiti tožilca in tajnika. 

(8) Določbe tega člena glede pripora se smiselno uporabljajo tudi 
za hišni pripor. 

13. člen 

(1) O predaji osebe Sodišču odloča senat Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije. Zoper odločitev senata Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije se lahko v 48 urah vloži pritožba na senat 
petih sodnikov istega sodišča, pri čemer pritožba ne zadrži 
izvršitve. O pritožbi mora senat petih sodnikov Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije odločiti brez odlašanja. 

(2) Po prejemu odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
odredi predajo brez odlašanja s sklepom minister, pristojen za 
pravosodje, izvršijo pa jo pooblaščene uradne osebe ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve, v sodelovanju s pooblaščenimi 
uradnimi osebami ministrstva. O načinu predaje se za vsak 
posamezni primer dogovorita ministrstvo in tajnik. 

(3) Šteje se, da je oseba predana Sodišču, ko to nad njo prevzame 
dejansko (fizično) oblast, ne glede na to, ali je to na ozemlju 
Republike Slovenije ali druge države. 

(4) V primeru, ko pooblaščene osebe Sodišča prevzamejo 
dejansko (fizično) oblast nad osebo na ozemlju Republike 
Slovenije, jim morajo policija oziroma pooblaščene uradne osebe 
ministrstva v skladu s svojimi pooblastili nuditi vso potrebno 
pomo£, v skladu z namenom predaje osebe Sodišču, zlasti 
spremstvo, zagotavljanje varnosti, tehnično, logistično podporo 
in drugo. 
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(5) V primeru predaje osebe Sodišču po tem zakonu se ne 
uporabljajo določbe o postopku za izročitev obdolžencev in 
obsojencev po zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

k 

14. člen 

(1) Za osebe, ki jim je na podlagi določb tega zakona odvzeta 
prostost, se glede zagovornika smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja kazenski postopek. 

(2) Zagovornik, postavljen po uradni dolžnosti, se razreši takoj, 
ko je oseba izpuščena oziroma predana Sodišču. 

15. člen 

(1) Predlogi, pravna sredstva, izjave in sporočila osebe, ki ji je 
vzeta prostost na podlagi zahteve Sodišča, se brez odlašanja 
pošljejo tajniku. Domači organi jih obravnavajo v okviru pristojnosti, 
ki jih imajo po tem zakonu in zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

(2) O vseh predlogih in pravnih sredstvih, ki jih vloži oseba, ki ji je 
vzeta prostost na podlagi tega zakona oziroma se zahteva njena 
predaja Sodišču, morajo vsi državni organi odločati prednostno 
in brez odlašanja. 

16. člen 

(1) Pri odločanju o zahtevi za odvzem prostosti ter o zahtevi za 
prijetje in predajo osebe Sodišču domači organi ne presojajo 
vsebinske pravilnosti navedenih aktov in postopkov; po zahtevah 
in nalogih Sodišča so dolžni postopati vedno, ko so za to izpolnjene 
naslednje predpostavke: 

- da so zahteve Sodišča popolne v smislu določb Statuta; 

- da je ugotovljena istovetnost osebe, zoper katero na, se 
izvršijo zahtevana dejanja; 

• da zadeva sodi v pristojnost Sodišča, kot jo priznava 
Republika Slovenija po tem zakonu. 

17. člen 

(1) Na podlagi zahteve Sodišča za tranzit, ki je popolna,v smislu 
89. člena Statuta, odloča o prevozu osebe, ki jo druga država 
predaja Sodišču, čez ozemlje Republike Slovenije, ministrstvo. 

(2) Prevoz osebe, ki jo druga država predaja Sodišču, čez ozemlje 
Republike Slovenije, se dovoli, razen če bi tranzit čez ozemlje 
Republike Slovenije kakorkoli oviral ali zavlačeval predajo. 

(3) Osebam, ki po pooblastilu ali na zahtevo Sodišča na podlagi 
dovoljenja ministrstva za tranzit potujejo preko ozemlja Republike 
Slovenije, so pristojni državni organi dolžni zagotoviti prost prehod, 
če je potrebno, prehod spremlja in varuje policija. 

VII. 
DRUGE OBLIKE SODELOVANJA IN POMOČI 

18. člen 

(1) Domača sodišča so v sodelovanju z drugimi državnimi organi 
dolžna na zahtevo Sodišča za pomoč pri preiskavah in pregonih 
opraviti vsa potrebna preiskovalna dejanja v skladu z določbami 
zakona, ki ureja kazenski postopek. 

(2) Preiskovalna dejanja iz prejšnjega odstavka sme na ozemlju 
Republike Slovenije z namenom izpolnitve zahteve opraviti tudi 
tožilec, ob izpolnitvi pogojev iz 99. člena Statuta. 

(3) Dovoljenje za zahtevana preiskovalna dejanja izda na 
obrazložen predlog tožilca preiskovalni sodnik, ki bi dejanja sicer 
opravil po pravilih krajevne pristojnosti. 

(4) Preiskovalni sodnik oziroma oseba, ki jo on določi, mora biti 
vselej navzoča pri opravljanju preiskovalnih dejanj iz drugega 
odstavka tega člena, razen, izjemoma, ko tožilec izrecno zahteva 
njegovo odsotnost; preiskovalni sodnik vedno povabi tudi 
pristojnega državnega tožilca. Z navedenim preiskovalni sodnik 
zagotovi, da je odnos drugih državnih organov in organizacij z 
javnimi pooblastili do preiskovalnih dejanj, ki jih opravlja tožilec, 
tak, kot če bi dejanja opravljalo domače sodišče. Prav tako 
preiskovalni sodnik zagotovi, da pri opravljanju preiskovalnih 
dejanj iz drugega odstavka tega člena nihče nima manj pravic, 
kot mu pripadajo po zakonu, ki ureja kazenski postopek, razen 
če ta zakon določa drugače. 

19. člen 

(1) Vsi organi Republike Slovenije, ki vodijo zbirke podatkov, so 
na obrazloženo zahtevo Sodišča temu dolžni posredovati osebne 
in druge podatke o osebi, zoper katero se vodi kazenski postopek 
pred Sodiščem. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo v skladu z 
namenom njihove uporabe. O zahtevi Sodišča za posredovanje 
podatkov odloča ministrstvo, ki ob tem določi tudi obseg in vrsto 
podatkov, ki bodo posredovani Sodišču. 

VIII. 
ODKLONITEV SODELOVANJA IN ODLOŽITEV 

IZPOLNITVE ZAHTEVE ZA SODELOVANJE 

20. člen 

(1) Republika Slovenija sme le zaradi varstva podatkov državne 
varnosti in ob pogojih, ki jih določa Statut, odkloniti sodelovanje s 
Sodiščem. 

(2) Pred odklonitvijo sodelovanja ali pomoči mora ministrstvo, v 
sodelovanju z drugimi državnimi organi Republike Slovenije, 
zadevo skušati najprej rešiti s sodelovanjem oziroma s 
posvetovanjem s Sodiščem. 
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(3) Če ministrstvo, v sodelovanju z drugimi državnimi organi, 
kljub sprejetju in izvedbi ukrepov za rešitev zadeve s sodelovanjem 
meni, da na noben način ali pod nobenimi pogoji ne more preskrbeti 
ali razkriti podatkov ali listin, ne da bi to škodovalo interesom 
državne varnosti Republike Slovenije, je dolžno o tem obvestiti 
tožilca ali Sodišče, razen če bi podroben opis razlogov sam po 
sebi nujno škodoval interesom državne varnosti. 

(4) Če bi takojšnja izpolnitev zahteve Sodišča v Republiki Sloveniji 
ovirala tekočo preiskavo ali pregon za zadevo, ki ni tista, na 
katero se nanaša zahteva, se o odložitvi izpolnitve s Sodiščem 
dogovori ministrstvo na predlog Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije ali Državnega tožilstva Republike Slovenije. 

(5) Odločitev o tem, da se odloži izpolnitev zahteve Sodišča v 
primeru, ko ta obravnava spodbijanje dopustnosti, in sicer za čas 
do odločitve Sodišča, sprejme Vrhovno sodišče Republike 
Slovenje v senatu petih sodnikov. Takšno odločitev lahko Vrhovno 
sodišče Republike Slovenje sprejme le, če to ni v nasprotju z 
izrecno odredbo Sodišča tožilcu v zvezi z nadaljevanjem zbiranja 
dokazov. 

(6) Vrhovno sodišče Republike Slovenije lahko o odložitvi izpolnitve 
zahteve Sodišča odloči hkrati z odločitvijo o spodbijanju 
dopustnosti zadeve ali pristojnosti Sodišča. 

IX. 
IMUNITETA IN PROST PREHOD ČEZ OZEMLJE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

21. člen 

(1) Pristojni državni organi so dolžni osebam, ki po pooblastilu ali 
na zahtevo Sodišča ali tožilca potujejo preko ozemlja Republike 
Slovenije, zagotoviti prost prehod. 

(2) Odredbo, s katero dovoli prehod preko ozemlja Republike 
Slovenije osebam iz prejšnjega odstavka, izda ministrstvo. Če je 
potrebno, prehod spremlja in varuje policija. 

22. člen 

Sodniki, tožilec, namestniki tožilca, tajnik, namestnik tajnika, 
osebje tožilstva In tajništva Sodišča, ki sodelujejo pri delu 
Sodišča oziroma v zvezi z njegovim delom In se nahajajo na 
ozemlju Republike Slovenije ali na njem delujejo po določbah 
tega zakona, uživajo privilegije, Imunitete in ugodnosti, 
potrebne za opravljanje njihovih nalog, kot je to določeno v 
Sporazumu o privilegijih In Imunitetah Mednarodnega 
kazenskega sodišča. 

X. 
STROŠKI 

23. člen 

(1) Za kritje stroškov sodelovanja s Sodiščem po določbah 
tega zakona velja določilo 100. člena Statuta. 

(2) Stroški, ki Jih v skladu s Statutom krije Republika 
Slovenija, se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

24. člen 

(1) Prispevek Republike Slovenije kot del enega od virov za kritje 
stroškov Sodišča in Skupščine držav pogodbenic, vključno z 
njenim uradom in pomožnimi telesi, obremenjuje proračun 
Republike Slovenije. 

(2) Prispevek iz prejšnjega odstavka se odmeri v skladu z 
dogovorjeno lestvico deležev financiranja, ki temelji na lestvici, ki 
so jo sprejeli Združeni narodi za svoj redni proračun. 

XI. 
IZVRŠEVANJE DENARNIH KAZNI, ODVZEMA 
PREMOŽENJSKE KORISTI TER UKREPOV ZA 

POVRNITEV ŠKODE ŽRTVAM 

25. člen 

(1) V primeru zahteve Sodišča za izvršitev denarne kazni ali 
odvzema premoženjske koristi, ki jih je izreklo Sodišče, izvršitev 
sodbe na podlagi določb zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje 
oziroma zakona, ki ureja kazenski postopek, dovoli pristojno 
sodišče v Republiki Sloveniji. 

(2) V primeru, ko odvzem premoženjske koristi, premoženja in 
sredstev, ki izvirajo neposredno ali posredno iz kaznivega dejanja 
ni možen, pristojno sodišče Republike Slovenije z namenom 
povrnitve vrednosti premoženjske koristi, premoženja ali 
sredstev, za katere je Sodišče odredilo odvzem, ravna v skladu 
z določbami zakona, ki ureja kazenski postopek. 

(3) Po enakem postopku kot je določen v prvem odstavku tega 
člena ravna pristojno sodišče Republike Slovenije tudi ko gre za 
uveljavitev odločitve Sodišča v zvezi s povrnitvijo škode žrtvam 
ali zanje. 

(4) Premoženje ali premoženjsko korist od prodaje nepremičnin 
oziroma od prodaje drugega premoženja, ki ga Republika Slovenija 
pridobi zaradi izvršitve sodbe Sodišča v smislu prvega, drugega 
in tretjega odstavka tega člena, so pristojni organi dolžni prenesti 
Sodišču. 
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(5) Če pristojno sodišče ugotovi, da bi izvedba zahteve Sodišča 
v smislu prejšnjega odstavka vplivala na pravice dobrovernih 
tretjih oseb, o tem obvesti ministrstvo, ki zadevo z ustrezno 
obrazložitvijo vrne Sodišču. 

XII. 
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA REPUBLIKE 

SLOVENIJE V SKUPŠČINO DRŽAV POGODBENIC 

26. člen 

Predstavnika Republike Slovenije v Skupščino držav pogodbenic 
Sodišča imenuje Vlada Republike Slovenije in o tem obvesti 

delovno telo Državnega Zbora Republike Slovenije, pristojno 
za zunanjo politiko. 

XIII. 
KONČNA DOLOČBA 

27. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 INDUSTRIJSKI LASTNINI Z 

3 DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZIL-1A) 

- skrajšani postopek - EPA 547 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

Številka: 318-01 /91 -5/12 EPA 547 -III 
Ljubljana, 7. oktober 2002 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo 
naslednje 

Q poročilo 
k predlogu zakona o spremembi zakona 

o industrijski lastnini (ZIL-1A) 

(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je 
na 30. seji, dne 2.10. 2002, kot matično delovno telo, obravnaval 
predlog zakona o spremembi zakona o industrijski lastnini, ki ga 
je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem, 
po skrajšanem postopku, predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora Republike Slovenije je dne 
16. 7. 2002 odločil, da se predloženi zakon obravnava po 
skrajšanem postopku. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona in 
Zakonodajno-pravne službe. 

Člani odbora so prejeli pisno mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki je predloženi predlog zakona proučila z vidika skladnosti 
z ustavo in pravnim sistemom, ter z zakonodajno-tehničnega 
vidika in nanj ni imela pripomb. 

Odbor je nadalje prejel pisno mnenje dr. Jureta Marna, patentnega 
zastopnika, v katerem navaja, da predlagana novela zakona 
postavlja patentne zastopnike v neenakopraven položaj v 
primerjavi z odvetniki. Nadalje predlaga, da naj Odbor za 
gospodarstvo predlagano novela zavrne fn vrne predlagatelju v 
dopolnitev tako, da bo iz predloga novele jasno razvidno, da so 
stranke patentnih zastopnikov v postopku pred sodišči izenačene 
s strankami odvetnikov, tudi glede nagrad patentnim zastopnikom. 

K predlogu obravnavanega zakona do izteka roka iz 129. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije nihče od 
kvalificiranih predlagateljev ni vložil amandmajev. 

V okviru druge obravnave je uvodoma predstavnik predlagatelja 
podal dopolnilno obrazložitev k členom predloga zakona, 
pri čemer je zlasti poudaril, da obstoječa določba Zakona o 
industrijski lastnini, ki določa, da je patentni zastopnik upravičen 
do plačila za svoje delo v višini, določeni z zastopniško tarifo in do 
povračila stroškov od nasprotne stranke (četrti odstavek 131. 
člena) odstopa od ureditve, ki velja v vseh sodnih postopkih. 
Zastopnik je upravičen do plačila za svoje delo in do nadomestila 
za stroške v zvezi s svojim delom, glede na uspeh, vendar 
stroškovno razmerje nastaja med strankami v postopku in ne 
med njihovimi zastopniki. Ni možno, da bi bil patentni zastopnik 
upravičen do povračila stroškov od nasprotne stranke. Ni pa bil 
namen predlagatelja, da bi odrekel zastopnikom pravico do 
nadomestila za stroške v zvezi s svojim delom, kot to velja za 
odvetnike. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona je bilo 
pojasnjeno, da so patentni zastopniki upravičeni do plačila nagrade 
za svoje delo in do povračila materialnih stroškov, nastalih pri 
delu, po zastopniški tarifi. 
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Odbor za gospodarstvo, je kot matično delovno telo, je na podlagi 
prejetega pisnega predloga in predlogov iz razprave, na seji 
odbora, sprejel naslednji 

amandma: 

K 1, členg: 

1. člen se spremeni tako, da se glasi: 

V zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) se v 131. 
členu besedilo drugega stavka četrtega odstavka nadomesti z 
naslednjim besedilom: "V takih primerih je zastopnik upravičen do 
plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim 
delom po zastopniški tarifi. 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se zagotovi zakonska podlaga za 
priznanje nagrade patentnih zastopnikov in zastopnikov za modele 
in znamke kot pravdne stroške in stroške postopka pred 
državnimi organi. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije glasoval o posameznih členih predloga zakona 
ter vse člene sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena, je glede na sprejet 
amandma na seji odbora, pripravljen dopolnjen predlog zakona. V 
dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila, 
je vključen sprejet amandma odbora. 

Poročilo bo na seji Državnega zbora Republike Slovenije 
predstavil predsednik Odbora za gospodarstvo, Feri Horvat. 

Podsekretarka DZ 
Adriana Hribar Milič 

Predsednik 
Feri Horvat,I.r. 

DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 

INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL-1A) 

(skrajšani postopek) 

1. člen 

V zakonu o Industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) se 
v 131. členu besedilo drugega stavka četrtega odstavka 
nadomesti z naslednjim besedilom: "V takih primerih je 

zastopnik upravičen do plačila za svoje delo In do povračila 
stroškov v zvezi z opravljenim delom po zastopniški 
tarifi. 

2. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZOFVI-B) 

- EPA 561 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

Številka: 411-01/90-16/42 
Ljubljana, 10.10.2002 EPA 561-111 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l. RS št. 35/02) daje Odbor za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport kot matično delovno telo DZ po opravljeni 
drugi obravnavi naslednje 

POROČILO 
k predlogu Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI-B) 

Navedeni predlog je v zakonodajni postopek 7.6.2002 vložila Vlada 
RS in predlagala, da se obravnava po skrajšanem postopku. 
2.8.2002 je bila vložena zahteva za izvedbo splošne razprave, ki 
je bila opravljena na seji Državnega zbora 24.9.2002. Državni 
zbor je sklenil, da je predlog zakona v prvi obravnavi primeren za 
nadaljno obravnavo. 

Predsednik Državnega zbora je zakonski predlog v drugi 
obravnavi dodelil v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, 
znanost in šport kot matičnemu delovnemu telesu z dopisom, z 
dne 25.9.2002. Odbor ga je obravnaval na svoji 16. redni seji 
9.10.2002. 

Za obravnavo na seji so člani poleg zakonskega predloga, ki je 
objavljen v Poročevalcu DZ št. 60 z dne 15. junij 2002, mnenja 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (v nadaljevanju 
ZPS) z dne 25.09.2002 in mnenja Komisije za družbene dejavnosti 
Državnega sveta RS z dne 11.09.2002 prejeli še: 
- amandmaje Poslanskega kluba LDS in Poslanskih skupin 

ZLSD in DeSUS k 2. in 4. členu, z dne 3.10.2002 ter umik 
drugega amandmaja k 2. členu, z dne 8.10.2002; 
amandmaje Poslanske skupine SLS k 2. členu, z dne 
3.10.2002; 
amandmaje poslanca Rudija Mogeta in Ane Marije Tisovic k 
2. členu, z dne 2.10.2002; 
predlog za amandma Odbora k drugemu odstavku 2. člena; 
pregled vloženih amandmajev, z dne 09.10.2002. 

Na sejo Odbora so bili poleg predstavnikov predlagatelja in ZPS 
vabljeni tudi predstavniki: Združenja ravnateljev osnovnih šol, 
Društva Ravnatelj in Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti. 

V skladu s poslovniškimi določili je odbor opravil razpravo o 
posameznih členih zakonskega predloga in o vloženih amandmajih. 
Dopolnilno obrazložitev k posameznim rešitvam v zakonskem 
predlogu je v imenu predlagatelja podala dr. Lucija Čok, ministrica 
za šolstvo, znanost in šport. 

V razpravi so sodelovali zlasti dr. Slavko Gaber, Samo Bevk in 
nadomestna člana Janez Drobnič in Franci Rokavec. Razprava 
se je nanašala predvsem na vsebino 2. člena in amandmaje k 
temu členu. Izpostavljeni sta bili dve nasprotni stališči, kako 
zadostiti odločbi Ustavnega sodišča. Prvo omenjena poslanca 
sta zastopala stališče, da konfesionalne dejavnosti v 
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koncesioniranih šolah in vrtcih ni mogoče izvajati dokler teče 
izvajanje programa, ki sodi v okvir javne službe. Menila sta, da je 
ta problem rešljiv z ustrezno organizacijo dela v vrtcu oziroma 
šoli. Po njunem prepričanju je osnovno zakonsko besedilo na tem 
mestu preohlapno, zato sta predlagala rešitev iz amandmaja treh 
poslanskih skupin. Poslanca Drobnič in Rokavec sta takemu 
pristopu nasprotovala. Zagovarjala sta rešitev, kakršna je že v 
osnovnem besedilu zakonskega predloga, brez nepotrebnih 
dodatnih omejitev, ki so po njunem mnenju v opreki z v Ustavi 
deklarirano enakopravnostjo in svobodnim izražanjem verskega 
prepričanja. 
Ob predlogu za amandma Odbora k drugemu odstavku 2. člena, 
sta predstavnika strank podpisnic amandmaja k tej določbi 
napovedala njegov umik. 
Na opozorilo predstavnice Zakonodajno-pravne službe je 
razprava tekla tudi o amandmaju Rudija Mogeta in Ane Marije 
Tisovic k tretjemu odstavku 2. člena in amandmaju treh poslanskih 
skupin k 4. členu. Omenjena poslanca sta svoj amandma popravila 
v tem smislu, da sta med besedi "sveta šole" dodala besedi 
"vrtca oziroma". 

Po zaključeni razpravi o amandmajih in o členih zakonskega 
predloga, ob upoštevanju mnenja ZPS in dopolnilne obrazložitve 
predlagatelja ter pripomb in predlogov iz razprave 

je Odbor sprejel 

amandma Poslanskega kluba LDS In Poslanskih skupin 
ZLSD In DeSUS k 4. členu 

in 

amandma Odbora: 

K drugemu odstavku 2. člena in sicer: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: 
"V vrtcih in šolah s koncesijo je konfesionalna dejavnost dovoljena, 
kadar se izvaja zunaj programa, ki se opravlja kot javna služba. 

Konfesionalna dejavnost je dovoljena v vrtcih in šolah s koncesijo, 
če časovno ne prekinja in prostorsko ne ovira programa, ki se 
izvaja kot javna služba. Izvajanje konfesionalne dejavnosti mora 
biti organizirano tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti 
omogoča nemoten prihod in odhod."" 

Obrazložitev: 
Odbor je upošteval opozorila ZPS, da določba ni povsem jasna, 
zato je ob upoštevanju razlogov v razpravi skušal določbo 
oblikovati tako, da ne dopušča dvoma. 

Odbor ni sprejel amandmaja Poslanske skupine SLS k 2. členu 
in amandmaja poslancev Rudolfa Mogeta in Ane Marije Tisovic k 
tretjemu odstavku 2- člena. 

O amandmajih Poslanskega kluba LDS in Poslanskih skupin ZLSD 
in DeSUS ter o amandmaju Rudolfa Mogeta in Ane Marije Tisovic 
k drugemu odstavku 2. člena Odbor ni glasoval. Amandmaja sta 
zaradi sprejema amandmaja Odbora postala brezpredmetna, 
skladno s 6. odstavkom 131. člena Poslovnika DZ. 

Amandmaja Poslanskega kluba LDS in Poslanskih skupin ZLSD 
in DeSUS k tretjemu odstavku 2. člena Odbor nI upošteval, ker 
je bil umaknjen. 

Odbor je sprejel tudi vse člene predloga zakona. 

Ob upoštevanju navedenih odločitev Odbora je v skladu s prvim 
odstavkom 133. člena Poslovnika DZ pripravljen dopolnjen predlog 
zakona, ki je sestavni del tega poročila. 

Za poročevalca Odbora na seji Državnega zbora je bil določen 
predsednik Rudolf Moge. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Marinka Pečjak Nemec Rudolf Moge, l.r. 
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Številka: 411-01/90-16/42 
Ljubljana, 10.10.2002 EPA 561-111 

V skladu s prvim odstavkom 133. člena Poslovnika DZ (Ur.l. RS 
št. 35/02) in ob upoštevanju odločitev, sprejetih v drugi obravnavi 
zakonskega predloga na 16. seji Odbora za kulturo, šolstvo, 

, mladino, znanost in šport, dne 9.10.2002, je pripravljen naslednji 

DOPOLNJENI PREDLOG 

Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B) 

1. člen 

V prvem odstavku 31. člena zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 23/96 - popr. in 
64/2001) se besedilo 7. alinee nadomesti z novim besedilom, ki 
se glasi: 

izdaja soglasja k sistematizaciji delovnih mest v šolah," 

2. člen 

V tretjem odstavku 72. člena se črta besedilo: "oziroma vrtcih 
In šolah s koncesijo". 
"Doda se nov drugI stavek, ki se glasi: 
"V vrtcih In šolah s koncesijo je konfesionalna dejavnost 
dovoljena, kadar se Izvaja zunaj programa, ki se opravlja 
kot javna služba. Konfesionalna dejavnost je dovol|ena v 
vrtcih In šolah s koncesijo, če časovno ne prekinja In 
prostorsko ne ovira programa, ki se Izvaja kot javna služba. 
Izvajanje konfeslonalne dejavnosti mora biti organizirano 
tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti omogoča 
nemoten prihod in odhod." 

V petem odstavku se črta besedilo: "ali vrtca in šole s 
koncesijo". 

3. člen 

V 109. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
" Delovno razmerje se lahko sklene tudi s kandidatom, ki ne 
izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če 
nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev 
in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela." 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se 
črta besedilo za vejico in nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi: 
"lahko svojo delovno oziroma učno obvezo dopolnjuje v več vrtcih 
oziroma šolah, delovno razmerje pa praviloma sklene v vrtcu ali 
šoli, kjer ima večji obseg dela. 
" Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
"Strokovni delavec ter vrtci oziroma šole iz prejšnjega odstavka 
tega člena, se morajo sporazumeti o delovnem času, o načinu 
izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Sporazum 
iz prejšnjega odstavka, ki mora obsegati tudi vse ostale sestavine, 
ki so potrebne za uresničevanje medsebojnih pravic in obveznosti, 
je sestavni del pogodbe o zaposlitvi." 

4. člen 

Šolske uprave se ustanovijo najkasneje do 1. septembra 
2005. 

Do pričetka delovanja šolskih uprav Izvaja naloge šolskih 
uprav določene s tem zakonom ministrstvo, pristojno za 
šolstvo ter posamezne upravne enote. 

Podrobnejša navodila za Izvajanje nalog ter krajevno 
pristojnost enot Iz prejšnjega odstavka določi minister. 

5. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 TEMELJNIH 

RAZVOJNIH PROGRAMIH NA 

PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN 

ZNANOSTI Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZTRPIZ) 

- EPA 562 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost In šport 

Številka: 411-09/02-12/1 
Ljubljana, 08.10.2002 EPA 562-111 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 35/02) daje Odbor za kulturo, 
šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično delovno telo DZ 
po opravl|enl drugI obravnavi naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o temeljnih razvojnih 

programih na področju izobraževanja in 

znanosti (ZTRPIZ) 

Navedeni predlog je v zakonodajni postopek 7. 6. 2002 vložila 
Vlada RS in predlagala, da se obravnava po hitrem postopku. 
Predlog za obravnavo po hitrem postopku je Vlada spremenila z 
dopisom št. 010-01/2000-14, z dne 16.07.2002 in predlagala 
obravnavo po rednem postopku. 

Predsednik Državnega zbora je predlog v drugi obravnavi 
posredoval v obravnavo Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, 
znanost in šport kot matičnemu delovnemu telesu z dopisom, z 
dne 30.08.2002. Odbor ga je obravnaval na svoji 15. redni seji, 
dne 2.10.2002. 

Za obravnavo na seji so člani poleg zakonskega predloga, ki je 
objavljen v Poročevalcu DZ št. 60 z dne 15. junij 2002 in mnenja 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (v nadaljevanju: 
ZPS) z dne 10.09.2002, prejeli še: 
- pripombe Univerze v Mariboru, z dne 26.10.2002, 
- amandmaje: Poslanskega kluba LDS in Poslanskih skupin 

ZLSD, SLS in DeSUS, z dne 26.9.2002 k naslovu, 1., 2., 3. in 
4. členu zakonskega predloga; Poslanske skupine SLS k 
prilogi 1 in 2 ter poslancev Sama Bevka, Lidije Majnik, Jožeta 
Špindlerja, mag. Majde Potrata, Jožeta Avšiča, Cvete Zalokar 
Oražem vse k prilogi 2; dopis Svetovalno izobraževalnega 
centra, Slovenske Konjice; pisni predlog Rudolfa Petana, z 
dne 1.10.2002, 
pregled vloženih amandmajev, z dne 2.10.2002 ter 

- poročilo Odbora DZ za finance in monetarno politiko, z dne 
2.10.2002 o finančnih posledicah zakonskega predloga. 

Na sejo Odbora so bili poleg predstavnikov predlagatelja in ZPS 
vabljeni tudi: Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru, Združenje 
ravnateljev osnovnih šol, Društvo ravnatelj, Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, Gospodarska zbornice Slovenije, Združenje 
raziskovalcev Slovenije, Svet za znanost in tehnologijo RS, 
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti in Koordinacija 
Raziskovalnih institucij Slovenije - KORIS. Seje se je udeležil tudi 
predstavnik Državnega sveta RS dr. Franc Vodopivec. 
V imenu predlagatelja so na seji sodelovali: dr. Lucija Čok, ministrica 
za šolstvo, znanost in šport, državni sekretarji Herman Tomažič, 
dr. Zoran Stančič in dr. Stane Pejovnik. 
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V skladu s poslovniškimi določili je Odbor opravil razpravo o 
posameznih členih zakonskega predloga in o vloženih amandmajih. 

Uvodoma ter ob razpravi o posameznih členih je ministrica za 
šolstvo, znanost in šport s sodelavci dodatno pojasnila pomen 
zakonskega predloga za področje izobraževanja in področje 
znanosti. Apelirala je na poslance, da s podporo zakonu omogočijo 
dokončanje nekaterih investicij, začetih v času izvajanja "prvega 
šolskega tolarja" in novih nujnih investicij, ki niso predvidene samo 
v prostor in opremo ampak tudi v razvojne programe. Na tem 
mestu je bil omenjen tudi prehod na spremenjen način financiranja 
visokega šolstva, ki bo še posebej zahteven. Višina sredstev za 
financiranje programov, ki je predvidena v 1. členu, je po besedah 
ministrice nastavljena na zgornjo še realno mejo, sicer bo zakon 
realiziran le v manjšem deležu. Poudarila je, da je po predlogu 
zakona global sredstev za posamezne programe iz 2. člena fiksen, 
sredstva za posamezne namene znotraj programov pa bo 
skladno z določbo 3. člena mogoče prerazporejati, upoštevaje 
trenutne potrebe in možnosti. 

Pred razpravo o amandmajih in členih zakonskega predloga je 
odbor sklenil, da bo po končanem glasovanju o amandmajih, 
skladno s tretjo alineo 128. člena Poslovnika glasoval o vseh 
členih zakonskega predloga skupaj. 

V razpravi je sodelovala večina prisotnih članov odbora in vabljeni. 
Na postavljena vprašanja in dileme so članom odbora odgovarjali 
predstavniki predlagatelja. Na samem začetku razprave je bila 
postavljena dilema, v zvezi z mnenjem Odbora za finance in 
monetarno politiko, ki je zakonski predlog obravnaval kot delovno 
telo Državnega zbora, pristojno za vprašanja javnih financ. Iz 
njegovega poročila je razvidno, da je po seznanitvi s finančnimi 
posledicami in dodatnimi obremenitvami za proračun, dal podporo 
zakonskemu predlogu. Ob tem pa ugotavlja, da v že sprejetem 
proračunu za obdobje 2002/2003 ta sredstva še niso zagotovljena. 
Do vloženih amandmajev se Odbor za finance in monetarno 
politiko ni opredeljeval. 

Razprava članov matičnega odbora je bila vsebinska in je bila 
naklonjena prizadevanjem za zagotovitev kar najboljših pogojev 
za razvoj izobraževanja in razvojno raziskovalne dejavnosti. S 
takim pristopom so člani odbora razpravljali o vsebini vseh 
amandmajev, čeprav je bilo ugotovljeno, da amandmaji, vloženi k 
1. členu - prilogi 1 in 2, ne ustrezajo poslovniškim zahtevam, saj 
ne vsebujejo navedb o posledicah za državni proračun, druga 
javna finančna sredstva in morebitne druge posledice. Večji del 
razprave se je nanašal prav na pobude za časovno 
prerazporeditev financiranja v posamezne že predvidene projekte, 
za povečanje predvidenih finančnih sredstev, pa tudi za vključitev 
povsem novih investicij. Razpravljalci so opozarjali, da so izven 
večjih centrov še vedno velike potrebe po novih šolah, ki v 
predloženem programu niso predvidene. Tako so bili dani predlogi 
za vključitev dodatnih postavk na področju investicij na primer: 
Gimnazija Slovenske Konjice, Srednja šola in Center šolstkih in 
obšolskih dejavnosti v Ribnici, Medicinska fakulteta v Mariboru, 
Gimnazija Ljutomer, Srednja kmetijska šola Ptuj, itd. Opozorjeno 
je bilo tudi na potrebe s področja raziskovalnih programov. Ob 

ugotovitvah, da ima vsako poseganje v priloge (bodisi povečevanje 
predvidenih sredstev oziroma projektov, bodisi časovna 
premestitev investicije) za posledico vpliv na sredstva v 1. členu, 
se je postavilo vprašanje o smiselnosti vnašanja novih postavk, 
ki nimajo finančnega kritja in ki jih ni mogoče časovno umestiti, 
ipd. Prevladalo je mnenje, da gre kljub izraženim pomislekom 
nekatere od predlogov podpreti, kar se odraža v sprejetem 
amandmaju odbora. Do mnenja ZPS se odbor ni opredeljeval 
posebej, pač pa ob razpravi in glasovanju o vloženih amandmajih. 

Po zaključeni razpravi se je odbor najprej opredelil do vloženih 
amandmajev in ob upoštevanju danih pripomb in predlogov 
oblikoval svoj amandma k zakonskemu predlogu. 

Odbor |e sprejel: 

vse amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin 
ZLSD, SLS In DeSUS, vložene v predpisanem roku k 1., 2., 3. in 
4. členu ter k naslovu zakonskega predloga (ob tem je upošteval 
popravek v besedilu amandmaja k 1. členu, ki zadeva napačno 
sklicevanje na neobstoječo prilogo 4) 

In 

naslednji amandma Odbora: 

K 1. člgng 

V prilogi 2 iz prvega člena "Program investicij v obdobju 2003 - 
2008 na področju izobraževanja in znanosti" se pod razdelek 
MŠZŠ - Investicije, točka lll-A SS - Investicije (6318) dodajo nove 
zaporedne številke 55 do 58 z zneski 00 kot sledi: 
"55. Srednja kmetijska šola Ptuj 
56. Gimnazija Ljutomer 
57. Gimnazija Slovenske Konjice 
58. Srednja šola Ribnica" 

Obrazložitev: 
Odbor je med več predlogi za nove investicije sprejel predlog, da 
se v program investicij na področju srednjih šol - brez navedbe 
finančnih sredstev in časovne umestitve - uvrstijo tudi navedene 
srednje šole. Pri tem je odbor upošteval pojasnila predlagatelja, 
da prihaja v času izvajanja investicij večkrat do položaja, ko le-te 
iz objektivnih razlogov ni mogoče izvesti po predvidenem 
časovnem planu. V teh primerih je smotrno prosta sredstva 
preusmeriti v naslednji načrtovan projekt. 

O nobenem od amandmajev, vloženih k prilogi 1 in 2 iz 1. člena, 
Odbor nI glasoval, ker niso zadostili zahtevam iz 5. odstavka 
129. člena Poslovnika DZ. 

Za tem je Odbor, skladno s sprejetim sklepom, glasoval še o 
vseh členih zakonskega predloga skupaj In jih sprejel. 
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Za poročevalca na seji DZ je bil soglasno določen predsednik 
Odbora Rudolf Moge. 

odstavkom 133. člena Poslovnika DZ pripravljen dopolnjeni predlog 
zakona, ki je razviden iz priloge in je sestavni del tega poročila. 

Ob upoštevanju navedenih odločitev Odbora je v skladu s prvim 
Podsekretarka DZ 
Marinka Pečjak Nemec, l.r. 

Predsednik 
Rudolf Moge,l.r. 

Številka: 411-09/02-12/1 
Ljubljana, 08.10.2002 EPA 562-III 

V skladu s prvim odstavkom 133. člena Poslovnika DZ (Ur.l. RS 
št. 35/02) in ob upoštevanju odločitev, sprejetih v drugi obravnavi 
zakonskega predloga na 15. seji Odbora za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport, dne 2.10.2002, je bil pripravljen naslednji 

DOPOLNJENI PREDLOG 
Zakona o temeljnih razvojnih programih 

na področju izobraževanja in znanosti v 

letih 2003 - 2008 (ZTRPIZ) 

1. člen 

Republika Slovenija bo za zagotavljanje skladnejšega in bolj 
uravnovešenega razvoja izobraževanja In znanosti ter za 
posodobitev šolske in raziskovalne infrastrukture v okviru 
načrta razvojnih programov v letih 2003 - 2008 z 
vsakokratnimi letnimi proračuni zagotovila sredstva, ki v 
skupni višini ne bodo manjša od 167.722.653.000 SIT. Letna 
višina sredstev posameznih razvojnih programov Je 
opredeljena v prilogi 1 zakona in je njegov sestavni del. 
Sredstva za leta 2003 do 2008 so v prilogi 1 Izračunana po 
cenah na dan 1.1.2002 in se bodo letno valorizirala skladno 
s povprečno rastjo drobnoprodajnlh cen. Prilogi 2 In 3 
podrobneje opredeljujeta posamezne razvojne programe 
in sta tudi sestavni del zakona. 

2. člen 

Razvojni programi po tem zakonu so: 
- raziskovalna in razvojna dejavnost 

izobraževanje odraslih s ciljem večje zaposljivosti 
informacijsko - komunikacijska pismenost 

- regionalna mreža višjih in visokih šol in njihove 
povezanosti z gospodarstvom 
razvoj zdrave prehrane 
investicije na področju izobraževanja In znanosti. 

3. člen 

Sredstva iz prvega člena se oblikujejo v finančnem načrtu 
ministrstva, pristojnem za področje šolstva in znanosti (v 
nadaljevanju: ministrstvo) tako, da bodo zagotovila izvedbo 
vseh predvidenih programov. 

O spremembah znotraj razvojnega programa Iz zadnje alinee 
2. člena odloča Vlada Republike Slovenije. O višini potrebnih 
sredstev za Izvedbo posameznih Investicij, ki jih vsebuj« ta 
razvojni program, odloča ministrstvo. 

4. člen 

Zaradi skupnega Interesa tako države kot lokalnih skupnosti 
in gospodarstva za pospešeno Investicijsko dejavnost na 
področju izgradnje šolskih ob|ektov In raziskovalne 
infrastrukture bodo v okviru strokovno enakovrednih 
programov prednostno obravnavani programi, pri katerih 
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bo lokalna skupnost Iz lastnih sredstev sodelovala pri 
Investiciji z zagotavljanjem komunalno opremljenega 
zemljišča, gospodarstvo pa z nepovratnim vlaganjem, pri 
čemer morajo nepovratna finančna vlaganja, vrednost 
zemljišča ali pripadajoče komunalne opreme dosegati vsaj 
15 % vrednosti celotne Investicije. 

5. člen 

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

V. PRILOGE K ZAKONU: 

1. Preglednica potrebnih sredstev v letih 2003-2008 za izvedbo 
zakona 

2. Program investicij v obdobju 2003- 2008 na področju 
Izobraževanja in znanosti 

3. Preglednice drugih razvojnih programov po tem zakonu 

Sradatva 
2003 

Sradatva 2004 Sredstva 2006 Sredstva 
2008 

Sradatva 
2007 

Sradatva 
2008 

Stopaj 
arad. 
2009-2009 

Prano* znanja in razvof podpomaga 
okolja v raztakovalno-razvojnl 
dajavnoao 

1.908.350 1.988 350 2100.000 2150.000 2200.000 2273.812 12790.312 

tzooraiavanja adraailft 1.882903 1.882.583 1950.000 2030.000 2150.000 2254 529 12149.888 

Informacij »ko komunikacijska 
ptamanoat 

3.378219 2788.219 4.100.000 4.500000 5.157.214 8.048.131 28.S88.7B 

Rogtonalna *r«2a vtijth m vtooklh 
flot 

2.144.489 4.503.912 4.5iaooo 4.515400 5.000.500 8.305354 27.089254 

Razvoj zdrava prehrana 1.780.300 2000.000 2100.000 2140.000 2200.000 2205529 12428-929 

tavasOcga na podredju vzgoja, 
tzobrai »vanja in znanatvana 
dajavnoatt 

11.528.808 14.428.792 13.800.538 13.817.573 12831.158 10.345.955 78.438.820 

SKUPAJ 22.898.739 29.880.838 28.480.838 29.182873 29.338.870 29.821.110 187.722853 
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Prpgrem Investicij v obdobiu 2003-2008 na področju 
izobraževanja in znanosti 
Liubliana. 4.6.2002 
PRILOGA 2 

v 000 sit 

ftaal.do 
vMJočno 

RaaKzadja Znižan 
plan 

Ptan Plan Plan PUn Plan Plan SKupaJ 

KŠZŠ- 
INVEST1CUE 

lata 2000 2001 3002 200» 3004 2009 3006 2007 2006 2003-2006 

l Šolstvo 
narodnosti 
(«17) 

0 18*576 121.662 716.604 «61.06* 610*00 276.500 270.000 116.500 1066.660 

1.SŠ PlStTD Coppo tzoi« 0 156.575 0 

2. SŠ Landava 33662 507.604 311.066 
30.000 

636.660 

3- OŠ Vincanzo da Cactro Piran 230.000 60.000 260.000 

4. OŠ Landava 
80.000 216.500 2S3.500 530.000 

5. PšSadovlja pitOŠV.te 
Caatro. Piran 

16.500 96.500 116.000 

6. OŠDofcrovnNt 60.000 162000 60.000 272.000 

7 PŠ Kodo* pri OŠ 
Prosanjatono. 

30-000 20.000 20.000 

6 . OŠ 
Pios»n|awci. Moravska 
Toplica 

20.000 20.000 

H. OŠ na dam. 
a®r. področjih 
(6324) 

•34 411 N7JU 430.000 160l666 36.000 13.000 0 6 0 206.660 

1. OŠ Grahovo. Cartcnica 83. (11 06.560 • 0 

2. Oš Oastrmh. 
Oattm* 216.711 21,000 13.000 6 

3 Oš Sodrslioa, 
Ribnica 

•0.077 1306 6 

4 OŠOutarfja. 
Satena 134.444 6.620 0 

S. OŠ 9*. Jurij. RooaiOMo 4o.m 171.306 126.766 6.226 6-226 
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« OlAi»to. Gor. Radgona 80 000 170.730 10.030 
• 

19.890 

7. OŠKoMJa 10.000 0 0 

8. Od BUnca 
Savnica 110.470 30 522 13.000 48.522 

0. Oš Oatorevka. 
Ltfja 96 000 22000 

13.000 
190.000 

m. 
Si-mvastlci}a 
In InvasUcljako 
vadrlavanfa 
(«10> 

9.117 M 
9 

5.972.421 7.090.099 7.121.490 4.970.001 9^490.900 9.990.90« 94.907/479 

MLA 
SŠ-Imnstfc^a 
Wl 

4.037.913 4.936.090 2907.70 
9 

9.810.000 7.949.790 0.714.710 4.970.099 9.197.901 2192071 9X497.970 

1. Poki/cm kt 
tkhntika 
kmttgiko 
iMtukiioh AfovaOorfca 

910.961 4401740 193.30Š 0 0 

lSra<^a«oa Krika 
m m 204-»« 44.144 0 0 

XQ*rvMZ#a 4*2.291 7U.0S6 00.000 0 0 

4. Gimnazija 
Ormot 11J66 442771 190000 0 0 

5 Gannazfca 
u*. 9.100 407.202 140.024 0 0 

6 Poklicna 
tfctakaftola 
gubana 

469 5.100 107.300 706.200 639 000 
51.000 

1.504200 

7. Sr*dr4a 
xdravctvana *da Izola 

70.997 200.004 00.011 0 

& 
SfdhurtkM 
iofcMfr 

900.499 70*447 947M 
* 

0 

9. Oftnnarfa 
KOČWVJ9 19J04 400984 4941U «2070 4.494 

106.006 930.906 
969.909 

10. Siadnja 
zdravatvana kota Martbor 

' 91.10T 491.003 207 001 0 

11. Sradr^a 
kmatljfcka *o<a Orni Nm marto 

0 1.021 0 60000 
370 000 407.000 

12 Gimnazija šantvtd ■proator.Mttav 
G*nn ln 00 

t2.f1 S 01.000 300.020 06 374 304 000 512025 911.309 
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13. Sredn>a stoojna in ataktTO 
i-Trborfja 

902.929 204.220 799 0 

14. Srednja kXi 
Satana 9319 12253 83296 299.152 57 000 388.182 

15. Srednja 
akonomcka iola Kranj 

0 1.723 »000 411.747 817.500 
308.500 1627.747 

16. Srednja 
biotahniika Wa Krantfmlakatmka in kmatijska) 

0 2.177 25000 581.672 672930 251.500 1,476311 

17. Srednja 
zdravctvana iola Ca*a 

0 1.2*2 091610 072137 229517 991.964 

16. Srednja 
afconomaka lata Muraka Sobota 

0 2.070 32000 388.107 816.000 
446l000 

1.419.107 

ID. Srednja tota 
Stoventka 
BUrica 

0 2160 43.977 462001 457 062 9191963 

20. Srednja 
akonomcka iola Maribor 

0 «00 19.487 412973 520.246 
220.000 

1.183219 

21. Gimnazija 
Moata 0 2040 22406 500.000 424.124 

12834 1.026969 

22 Srednja 
bgovaka iola 
Ljubljana 

0 91.000 838.000 
278.030 

1209.030 

23. Gimnazija J. Juritt bančna 
Godca 

0 104464 
246.000 

439.444 

24. Srednja 
gradbana iotm Uubdana 

0 10000 300.886 
226.116 

144.000 990.000 

25.SradMfc iola 
Kopar(SKPi) 42L01S 4000 41.000 535.000 

370 128 256412 
1.204.839 

2®. Srednja 
laaarakaioia škofla toka 

0 122000 236.545 
115.466 

474609 

27 Srednja 
giaabin balatna iola Ljubljana 

72900 228730 410.500 
830.406 

M79.726 

26 Gimnazija 
tdnja • 300 129 470 206.000 61.463 

426.963 

29 Srednja iola xa oblikovanja la 
totogr Ljubljana 

30000 167.087 
960.726 296000 

160161C 

30. ŠoMd cantar 
Valanja 0 100.000 100.000 

31. športna dteranav 
Mariboru 

0 
200.000 ooaooo 

246.000 1.048.000 

32. Srednja 
bfovakaiola Kren< 

32000 
300.000 

632060 «12090 
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36. Oimmrija A*ana 112.000 166.000 2974)00 

34. Siadrya to* na Aikarčavl 
U -ŠD 30.000 690000 217.000 »37 000 

39. Sradnja KSP&CJfr 115.000 200.562 
69106 413.669 

36. Gimnazija BrWic* 12-000 
200.000 245.000 467.000 

37. Sladica •kotlin 
toyo*.io4a 
Bratfca 

15.000 211.600 61.400 299.000 

34. Mrala 
MB-4oHa*no-S 
matvw*a-l.faza 

42.077 42.077 

30. Mraia 
MB-4ol-Tacno-8 
m«avMi-l.(aza 

50.000 926 000 979.000 

tOioutaliat dvorana Nova 
Gorica 

246.862 
515 666 

794.640 

41. 
Sred upr.adminia trftota Ljub^ana 15.000 191500 

207.800 

42 športna 
d*orana-Ro6ka. gubana 40 000 

560.000 160.000 600.000 

43 Lgimnaitia 
Cafla 209.750 62.750 292.500 

44. Sradnja kola 
Jaatnlca 52.727 82.727 

46 Sradnja ftota 
tataiftkih strok &i*a.U. 

10000 10.000 

49.lgannazija Maribor 220 001 
637.000 437 909 

1.296000 

47 Sndnia lota 
Oomlala 113.669 200 372 314.929 

46 Sradnja 
kmatljtka Aota Manbor 24 000 677166 

65.104 169012 946.261 

49. Gimnazija 
J.Pladn*a. 
gubana 203000 147 400 

960.400 

80 Gimnazija Tatmtn 215.000 218.000 

51 L gimnazija 
Maribor • * .• v » 56.000 146 960 991.960 

SI ftolaMoonter 
NaaOonoa 136.000 

536 300 246.666 920.186 

53. Gimnazija tiftka IJabtana 
• 291 200 261.200 

54 Sradn,a 
sfeofr» kvrinaraka *ola Ravna na 
KoioAkam 

20000 
431 046 70.300 621.946 

MSrtdnfta 
loaattjika 4ata 
** 

0 
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9«. Gimnazija 
Ljutomer 

0 

87. Oimrtazija 
9tovanska 
Konjic* 

0 

M. Srednja lota 
Ribnica v 0 

OLB.SŠ- 
ImtttcifaMovzd rt*wij+631$- 
(tdnd. v$31M) 

888.318 88.812 729.718 453.815 282.737 409.734 500.023 
310.949 345.837 2.308*89 

IV. 
Invantortzacija 
aradnjaioi. 
prostora 
(2394) 

0 45J04 11147 43.848 42.941 42.941 42J41 42.941 42.541 299.393 

V. Priprava 
dokumumantad Mi 
(1918) 

0 18.841 38.888 30.000 37.300 37.300 37.300 37.300 37.300 219J00 

VL 
intarvardjaka 
aradstvsza tavaat-sA 
(1818) 

0 120.187 73.402 88.788 93.899 99.998 99.59« 99.508 99J98 383.581 

VI. VM|a In 
visoko iotetvo 
(«21) 

3*31.780 418.187 977.290 1.800.908 1.988.483 1.791 J08 4.939.329 3J7&409 4.039.177 17.312J89 

1.Ur*rvfv 
LJ. (Kongr—rJ 
m 

211.301 7.748 71.714 71M0 f3&088 
47.745 

394.748 

1 Untvnsv m. (StomlAov 
n* 

818.888 8P.787 88.000 88.000 uum 411.388 

x «)vg. 1 >481.848 1*M7 0 0 179.758 
150.000 928.788 

4. Rlotofeka 
Mukata 0 

C Atft safcrm 
U -Štora MrKU 

0 0 129.000 
100.000 200.000 428 008 

&AMia8L 71000 0 iooo f88.000 300.008 
392.000 303.000 

1.114400 

T Bum. tok. U. 882 57 783 8.312 0 200.000 543.888 789.999 

8 Fakca 
kam*>y. 10.000 0 200000 443.081 1.940000 

1.509.019 1.000.000 4.990.000 

8. Vlaok idr 
loJaU 2.828 72377 7.000 0 112.249 800000 712J348 

10 Vlaok. idr 
AotoMb 0 20 848 348.800 300000 308.080 

11 Fakia 
kraot Mk 

83.808 8.172 02.000 190.000 972.710 
350.000 100000 872.718 

14. oktober2002 125 poročevalec, št. 97 



I 

l IEL0VNA TELESi \ 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

12. 
Vfcotoioteko Koper 

0 0 74.149 90007 197.095 100.044 17.000 491.740 

13. Vtfja 
gostinska toia 
Btod-AsM 

203.000 46.208 7.030 50 000 0 
t 

00.000 

14. Akademija 
a giaebo Lj. 0 0 5.000 154.000 310.000 

200.705 300.704 
291.391 1.394J00 

15. 
Poalov.efconoma ka fak-Meribor 

0 0 zooo 0 
• • 

200000 501 400 701 >400 

14 AOftFTg. 0 0 5.000 155000 330 000 
507.250 417.000 

100960 1.009200 

17. Fakultete za matematiko ki lloko Lj. 
0 0 0 0 233.311 

300.000 • 533.311 

10. Fakulteta trn 
ponvvetvoin 
promet 

0 2.075 0 0 

19. Fakulteta a 
raiunalnitavo u\ 
informatiko g. 

0 55503 100.000 00.000 000.000 700.000 

20. Biotehmika fakulteta 
LJubljana 

0 0 190000 100.000 

21. šport *or.Un-UŠD 707 7.M 0 

nJV0XQf*H« UrtMa 0 0 

2XPrwvrm 
JMutoa 
Uutffana 

ML40f 

34. VHjiiohkt 
tnOiisf MacfonaM KOflram; 

150.000 150.000 400.000 
400.000 400000 1900.000 

Maribor 

ttFNbfoto 
MrufTtta 
Maribor-aanacf 
• 

90000 50000 
104.000 36100 

VOL fcvdeftaj^J 
domovi («322) 

1.141.0M 010.714 •70.414 1.049.000 1470400 1J00.000 1JOO.OOO . 002.000 , 591.790 7.291.700 

IX. Dtjaiki 
4omovi (23*1) 20.037 •9.000 00.100 00.100 00.100 8 i 00.100 020 500 

X Priprava 
dekumumented 

(4920) 
0 30.900 20.912 23 941 27300 27.390 77.340 27 300 

 
 

i 109.741 
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XL 
Intervencijska 
aradstva a 
lnv**t-VŠ 
(4828) 

0 uro 27.044 30.000 30.200 90300 30.200 30.200 30J00 181.000 

XJI. Zavodi a 
usposabljanj« 
(8123) 

108.883 104.887 48.878 181.844 740.473 318.148 284.800 08.000 0 1.818.085 

1. Vzgojni zavod 
Preddvor 108.889 48.711 0 0 0 

2. Zavod Vipava 38.000 0 0 0 

3. Vzgojni zavod 
- NUJNI MANJŠI 
1NV, POSEGI 

18.298 0 

4. Vzgojni zavod 
Smladnik 10.322 0 

5 Vzgojni zavod 
logatac 11.000 

85.148 200812 
85.000 430.880 

8. Vzgojni zavod Vitnja Oora 20000 140.35« 203.781 
113.000 547.137 

7. Zavoda 
invalidno 
mladino Kamnik 

5 857 41.288 436.802 
138.000 25.288 840.288 

a. Vzgojni zavod Planina 900 0 

XM. Strokovni 
a vodi in centri 
(4827) 

t04Qg 111.788 28.728 10.800 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 245.000 

XIV. cioo 116.000 280.880 292.210 197.090 • 282.797 214.000 219.991 241.109 190.000 1.399.071 

1. Dom Radenci 83.000 147.099 8 

2. VeAnamenaki 
objeta v Zračah 

110.080 101.091 0 

3 Oom 
Koro8ka. Ravna 38.480 19.000 90.000 80.000 

4 Dom Burje s bazanomvSad '« • • 
1.119 10.294 70.910 99.000 

36 000 
188J18 

6. Oom Planica 0 90.000 JOjOOO 97.707 
28 000 10700 

U1M7 

0 Oom 
BreJanka. Ftaaa, Piran 

0 IOJOOO 
20000 

10.000 

7 Oom Rak. 
Cerknica 19.999 80.000 

25000 
130 858 

8 Oom 
k^advad ktadved) 
a Brdo, Logatec 

10.999 90.000 
50.000 

80.886 

t. Oom Bohinj 100.000 0 50.000 80M0 
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10. DomOap 0 76.000 
24 000 30.000 160.000 

11. Dom PU«k<MCO. 
S«hM 

0 
55.000 100.000 165.000 

HOfcj* 
Moravsko toplico 20.000 

117.163 137.163 

13. 
12.651 100000 112.661 

14. Dom 
feoipion 

10M0 10.000 

IS. Uwortcfrfco 
tvktmanio 
6omo»C$00 

6.707 110000 110.000 

SKUP AJ L- 
XTV. htv—thH* 
nap*dmtju *0MN 

ft.7Df.60f 6*71.272 ft.fOO.6V 
7 

fOlf 66.646 f2.669.36f ii.trr.2P6 10ML1H 6.766.632 rn.eia.43s 

XV. 
INVESTICUf . 
2MANOST nov« 

1.261.626 4*0.264 661.586 746.061 •17.441 666.664 1.060.276 766.060 760.676 4.660.362 

1.Kom(jota 
InMbit LjuMtana -1650 

78.000 105.096 110.516 245.796 137 286 
• • 

0 363.064 

iMorako 
biototko 
•rodHtto PSrmn ■ 
1653 

26.116 164671 366446 342322 166 400 
270.000 440.000 

1.236.722 

1 
Zn*r\ -rmxS»kw.*i 
odOCoKotor. 1834 

1266 176.706 0 35.000 
- • 

0 16.000 

4. Utboniobčni 
mftttut -1526 74400 27 064 0 0 

• • 
0 0 

S. 
DP-Oružbootom oaredittovll. 1664 

1.176.811 60.6H 30000 0 

l.Mtwa 
molortolo mi tehnologijo U. 

36.364 20 000 0 
• 

20.000 

7. InAMut J«4«l 
•teta« 44.416 71000 100.000 

. 
176.000 

1. Kmotij»*i 
MtMut 8k*oniJo 0 66.600 50 000 116.000 

6 8tevon*kj 
InMMDiinai 11.000 • 

10JKC-SAZU 5.000 

11 Kno6|»*o 
iMinovi 0wi|j 22.000 

12 U*¥0«t}cij*to oMftovonJO 106 746 633 664 660 276 
766 000 760676 2622.666 
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SKUPAJ M*Z* L*XV.( 
volnznšnott) 

10.M3.t90 7.3396*0 4M2.fl 
2 10.H9.02t ixm.m 12.790.83t 1ZM7.C73 11.7H.18t 8L8U710 7l.t00.79t 

xvm. 
UntvorziUtna 
knjOnlca 
guWJan»(1852J 

1.424.714 204.15? 274.000 270.000 279.400 

XIX. 3313 Ura* 
za 
mUdlno-MItd. 
pnnoiliii 
(•132) 

113.444 24372 29.444 30.437 90.000 
90.000 90.000 

90.000 11923 344.420 

XX. Urada 
Mtodlno^nvMt v Mted.eantr« ( 
•234) 

0 3.481 43.444 90.000 
90.000 90.000 

90.000 32.000 279.446 

XXL UfWM2a 
m Primorskem 
(1522) 

15.873 0 283 307 740.000 900.000 900000 900.000 734.322 4.142J19 

SKUPAJ 1 
MVCBTICIJ 
e Miz* 

12.424234 7MTJ»m 7.287.7» 
7 

11.424.404 14,424.742 13.440.934 13J17.973 12.431.194 10.349.999 7C434.420 

Herman 
Tomažič 

DRŽAVNI SEKRETAR 
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PROJEKCIJA PORABE SREDSTEV IZ ZAKONA O TEMELJNIH RAZVOJNIH 
PROGRAMIH NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Priloga 3 

L SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
* 

Lato 2003 2004 2006 2006 2007 200« SKOPAJ 

Storilo vtdtfučanih 479.004 460.001 503 606 517.605 531.602 531.002 

Dalal vtijučanth odraslih 25* • v % 34 55 36 37 38 38 

Potratna vodstva (v mk> siQ(1) 1784.6 1637.1 1660.6 1042.1 1004.5 1004,6 0446.1 

Od tog« srodstva tz proračuna mi 267,6 2S7.4 230,5 200.2 200,1 1007,6 

N. DVIGOVANJE IZOBRAZBENE RAVNI 

L«0 2003 2004 2009 2006 2007 2006 SKUPAJ 

štovllo vključenih v sradnfa Ms 17007 20 005 24 347 20.568 30 332 30.332 

od toga vfcljučonih po tam zakonu 12.007 16J06 10.347 34.666 26.322 26.332 

vkjfodmn po 3000' 5.000 5.000 5000 5.000 5.000 5.000 

dm/mt od vaa/» brmr 5SŠ - v% 5.2 6.3 7.5 60 6.2 6.2 

1061.2 2624.4 3102.3 4053.7 4170.0 4170.0 16031.3 

Od toga skupaj sradatva Iz proračuna 1210.0 1000.0 1302.2 1500.2 1570,1 1030,3 6630,5 

m. POTREBNE INFRASTRUKTURNE 
DEJAVNOSTI - v **> s* 

-• • * - v - ' . . . SKUPAJ 

1. JAVNA MREŽA: 0.5 0.3 6.3 0.3 

šmvib ur d^/eno b 5000 fcraf zrtosrt btne ptedm 
stoAovnsga dstavca 120 J 120.2 137,1 146,1 1S2.0 162.7 666,0 

2. SVETOVALNA MREŽA: 

jr«vstova*»vvfc***NA«v«t Sred, ZfiSZ 00.4 00.6 03.5 57,2 50.0 67.0 307,0 

t INFORMACIJSKE IN PRONOCUSKE 
DEJAVNOSTI: 

obvičmojm. ponoo(h 1*4 M 0.2 7,4 7,7 0,0 11.6 

4. RAZISKAVI IN RAZVOJ: 
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min kava, evaluacija •J 7.0 M « 0.7 44.0 

5. USPOSABLJANJE IZVAJALCEV: 

1230 ur *mt 9000 ad 7,0 M 8.5 5* 5.5 5,1 34.4 

C. UČNA POMOČ (Mizi, M0D3Z, 2H5Z 

40 mmntarjm krat znmek birm pteie 
skokov naga dat*vca 00.7 77.5 70* 04,1 00,0 74,5 443* 

7. RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO: 

ram/ gradiv m programov HI 17* •.1 4.7 M 7.1 74* 

SKUPAJ ilFRASTRUKTURA - v nto aH 151,1 114,4 300.1 200* 111,7 310.1 1011.0 

ZBIRNA PREOLEOMCA POTREBNIH 
SREDSTEV 

Lan 200) »004 »04 2004 2007 2004 SKUPAJ 

L SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE mi 207.3 VTA 210* 200.2 mi 1007J 

(L DVIGOVANJE IZOBRAZBENE RAVNI 131M 1300,« 1302.1 1800J 1070.1 1035.3 0030.5 

».INFRASTRUKTURA W,l 114.4 300.1 mi 111,7 335.3 1011* 

da/at »to4kov za nknakvkturo v % 1V 10.7 1*4 H* 14.5 17.3 

SKUPAJ- v Rtfostt 1002* 1002* 1000.0 2030.0 2150.0 2254.5 12140* 

Lj.26.4.2002 
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Projekcija porabe sredstev iz Zakona o temeljnih razvojnih programih na 
področju izobraževanja in znanosti 
informacijsko-komunikacijska pismenost 

Priloga 3 

Lato 

2002 2003 2004 2005 2000 2007 2000 2003-2008 

Strojna oprema 488.240 1.282-983 1.428 503 1.556.000 1.710000 1.858.741 2.287.530 10.238 738 

Omre$e In internet 404.820 810.283 002.213 084.000 1.080.000 1437.731 1.451.071 6485 306 

Programska oprema 280.280 571067 838.087 687.000 786 000 876.720 1.027.642 4.578.583 

Izobraževanje učiteljev 280.280 500 433 583 863 818.000 875.000 773.582 008820 4040.617 

Raziskave In razvoj 01420 202573 225 553 248.000 270000 308 433 362.708 1.618.327 

SKUPAJ 1.557.000 1378418 3.768410 4.100.000 4.800.000 8.167414 8.048.131 2S 838.783 

Kontrola 1 557 000 3.378.210 3.788210 4.100 000 4.500.000 5.157.214 6.046.131 28 836.783 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VARSTVU 

TOPOGRAFIJE POLPREVODNIKIH 

VEZIJ Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM 

ZAKONA (ZVTPPV-A) 

- druga obravnava - EPA 567 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

Številka: 318-01/93-6/6 EPA 567-III 
Ljubljana, 3.10.2002 

Na podlagi 42., 131. in 133. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

Odbor se je seznanil z mnenjem Zakonodajno-pravne službe 
v katerem opozarja na 4. člen predloga zakona, ki določa, da 
minister pristojen za področje intelektualne lastnine, s 
podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino in postopek 
vpisa spremembe v register. V zvezi s tem je odbor za 
gospodarstvo oblikoval in sprejel amandma za novi 5a. člen. 

Uvodoma je predstavnica predlagatelja obrazložila namen 
predloga zakona, kjer gre za manj zahtevne spremembe zakona 
in uskladitve z drugimi zakoni. 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o varstvu 

topografije polprevodniških vezij 

(ZVTPPV-A) - druga obravnava 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je 
na 30. seji dne 1. 10. 2002 obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije 
polprevodniških vezij, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je dne 16. 7. 2002 sprejel 
odločitev, da se predloženi zakon obravnava po rednem postopku. 

Odbor za gospodarstvo je na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne 
službe oblikoval in sprejel naslednji 

amandma: 

Z9 o<?vi 5,(i člen; 

Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi: 

"5.a člen 

Minister, pristojen za področje intelektualne lastnine, izda 
podzakonski predpis iz 4. člena tega zakona v roku treh mesecev 
od uveljavitve tega zakona." 
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Obrazložitev: 
Predlagani amandma upošteva mnenje Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora Republike Slovenije. Tako je dodan nov 
5.a člen, s katerim se določa rok, v katerem mora pristojni minis- 
ter izdati podzakonski predpis, s katerim bo natančneje določena 
vsebina registra in postopek vpisa spremembe v register topografij 
polprevodniških vezij. 

Na podlagi 133. člena je pripravljen dopolnjen predlog zakona, 
ki je sestavni del tega poročila. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Feri Horvat. 

Svetovalec DZ Predsednik 
Tomo Malnarič l.r. Feri Horvat, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O VARSTVU TOPOGRAFIJE 
POLPREVODNIŠKIH VEZIJ (ZVTPPV-A) 

(druga obravnava) 

1. člen 

V zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list 
RS, št. 21/95) se v 4. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"V postopkih pred uradom lahko zastopajo fizične in pravne osebe 
samo zastopniki, ki so vpisani v register patentnih zastopnikov 
po Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v 
nadaljnjem besedilu ZIL-1)" 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

2. člen 

V četrtem odstavku 9. člena se besedilo "znanost in tehnologijo" 
nadomesti z besedilom "področje intelektualne lastnine". 

3. člen 

V 11. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
"Urad na vsaki prijavi označi datum vložitve in številko prijave ter 
izda prijavitelju potrdilo o prejemu prijave." 

Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, 
tretji, četrti, peti in šesti odstavek. 

4. člen 

Za 11. členom se doda nov 11 .a člen, ki se glasi: 

datum vpisa v register, podatki o nosilcu (priimek, ime in naslov 
oziroma firma in sedež), podatki o ustvarjalcu (priimek, ime, 
naslov, pri katerem zadostuje navedbo kraja in države) in datum 
prenehanja pravice. 

V register topografij se vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih 
je urad obveščen, in pravnomočnih sodbah. 

Minister, pristojen za področje intelektualne lastnine, s 
podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino registra in 
postopek vpisa spremembe v register." 

5. člen 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe 
prvega odstavka 7. člena (posredovanje informacij), prvega, 
drugega in tretjega odstavka 8. člena (tajnost in vpogled v prijave), 
71. člena (upravni spor), 72. člena (postopek v zvezi s tožbami), 
prvega in drugega odstavka 75. člena (prenos in licenca pravic), 
107. člena (vpis sprememb v register), 108. člena (postopek za 
vpis sprememb), tretjega odstavka 121. člena (tožba zaradi kršitve 
pravic), 123. člena (začasne odredbe), 124. člena (zavarovanje 
dokazov), 128. člena (zastopanje pred uradom), 129. člena 
(zastopanje tujih oseb) in 130. člena (preklic ali odpoved pooblastila) 
ZIL-1" 

5a. člen 

Minister, pristojen za področje Intelektualne lastnine, Izda 
podzakonski predpis Iz 4. člena tega zakona v roku treh 
mesecev od uveljavitve tega zakona. 

6. člen 

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

"11.a člen 

V register topografij se vpišejo predvsem naslednji podatki: 
registrska številka, datum vložitve in številka prijave, datum objave, 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 TRGOVINI 

> Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

CZT-A) 

- skrajšani postopek - EPA 588 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

Številka: 311-01/92-4/27 EPA 588 -III 
Ljubljana, 7. oktober 2002 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo 
naslednje 

) Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A) 

(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je 
na 30. seji, dne 2. 10. 2002, kot matično delovno telo obravnaval 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini, 
ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Kolegij predsednika državnega zbora je 16. 7. 2002 sprejel 
odločitev, da se predloženi zakon obravnava v skrajšanem 
postopku. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, 
Zakonodajno-pravne službe, Združenja za trgovino Gospodarske 
zbornice Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve z dne 9.7.2002 in dodatnim mnenjem Zakonodajno- 
pravne službe z dne 10. 9. 2002, z dopisom Ministrstva za 
gospodarstvo, ki se nanaša na potek dela strokovne delovne 
skupine za vprašanja, povezana z obratovalnim časom trgovin, 
s predlogom za amandma Sindikata delavcev trgovine Slovenije 
k 1. členu, s stališči Združenja za trgovino GZS do predloga 
zakona vključno s predlogi za amandmaje k 1., 2., 3., 4., 6., 7. in 
8. členu in s stališči Ekonomsko socialnega sveta do predloga 
zakona vključno s predlogom za amandma k 1. členu 

Odboru so bili posredovani amandmaji poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS In DeSUS k 1., 2., 3., 4., 6. in 8. členu, ki so bili na 
podlagi 129. člena poslovnika državnega zbora vloženi k 
predloženemu zakonu. 

Odbor je bil seznanjen z dodatnim mnenjem Zakonodajno- 
pravne službe, ki je navedeni predlog zakona proučila z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno- 
tehničnega vidika. ZPS opozarja na poglavitni razlog in hkrati tudi 
cilj predlaganega zakona, to je predpisati obratovalni čas prodajaln 
ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
št. U-l-16/98-32 z dne 5.7.2001 (Uradni list RS, št. 62/2001), s 
katero je to razveljavilo 17. člen zakona o trgovini, ki je določal 
način določanja obratovalnega časa prodajaln. V skladu s 
stališčem ustavnega sodišča, izraženim predvsem v 15. in 21. 
točki obrazložitve navedene odločbe, je zakonodajalec dolžan 
zavarovati javno korist tako, da predpiše pogoje in način za 
opravljanje trgovinske dejavnosti. Pri tem lahko, v skladu z 
ustavnim načelom sorazmernosti, ustavno pravico iz prvega 
odstavka 74. člena ustave ("gospodarska pobuda je svobodna") 
omeii le toliko, kolikor je zaradi varovanja javne koristi, zaradi 
katere je ustavno dopustno poseči v pravico (varstvo zdravja in 
življenja ljudi, varstvo narave, potrošnikov, zaposlenih in 
podobno), treba najmanj poseči v ustavno pravico. 
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Ob upoštevanju navedenega izhodišča je ZPS v svojem mnenju 
podala nekatere splošne in tudi konkretne pripombe oziroma 
predloge k 1., 2., 4., 7. in 8. členu. Posamezne pripombe ZPS so 
bile upoštevane v amandmajih poslanskih skupin LDS, ZLSD, 
SLS in DeSUS, nekatere pa v predlogih za amandmaje odbora (k 
6. in 7. členu). Odbor je v okviru razprave in glasovanja o 
posameznih členih predloga zakona te amandmaje in predloga 
za amandmaja tudi sprejel. 

V okviru druge obravnave je uvodoma predstavnica 
predlagatelja podala dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona, pri čemer je zlasti poudarila, da je predloženi zakon 
vlada pripravljala v sodelovanju s socialnimi partnerji. Po tem, ko 
predlog zakona ni bil obravnavan na seji državnega zbora že v 
mesecu juliju, kot je bilo prvotno predvideno, so se konec julija na 
seji Ekonomsko socialnega sveta predstavniki delodajalcev in 
delojemalcev dogovorili, da se še enkrat sestane strokovna 
delovna skupina za vprašanja, povezana z obratovalnim časom 
trgovin, ter poiskuša poiskati usklajeno rešitev. Skupina, v kateri 
so sodelovali tudi predstavniki Sindikata delavcev trgovine 
Slovenije in Združenja za trgovino GZS, se je v začetku avgusta 
res sestala ter oblikovala predlog za amandma k 1. členu, ki so 
ga v svojih amandmajih povzele poslanske skupine LDS, ZLSD, 
SLS in DeSUS. S temi amandmaji, v katerih so upoštevane tudi 
pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS, se 
zato strinja tudi vlada. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona je bila 
temeljna pozornost posvečena določbi 1. člena predloga zakona 
oziroma amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS In 
DeSUS k temu členu. Uvodoma je bilo izraženo stališče, da bi 
kazalo amandma poslanskih skupin k 1. členu sprejeti le v primeru, 
da se z njim strinja tudi Sindikat delavcev trgovine Slovenije. 
Predstavniki sindikata so bili neposredno izvani, da podajo mnenje 
o tem, ali bo v praksi takšno določbo sploh mogoče izvajati, in 
sicer v tem smislu, da bodo delavci v trgovini resnično (brez 
pritiskov) lahko vplivali na določanje obratovalnega časa trgovin 
ob nedeljah in praznikih. 

Predstavnik Sindikata delavcev trgovine Slovenije je poudaril, 
da je sindikat k obravnavanemu amandmaju prvotno podal 
soglasje, vendar pogojno. To pomeni le v primeru, če bi se začela 
pogojanja med predstavniki delodajalcev in delojemalcev o 
spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe dejavnosti 
trgovine v delu, ki opredeljuje dodatke za delo ob nedeljah, praznikih 
In drugih z zakonom določenih dela prostih dnevih, kot manj 
ugodnem delovnem času. Glede na to, da ta pogoj ni podan, ima 
do amandmaja poslanskih skupin sindikat negativno stališče. 
Poudaril je tudi, da je vprašljivo, kako bi se takšna določba izvajala 
v praksi zlasti v tistem delu, ki se nanaša na soglasje delavcev. 
Dejstvo namreč je, da je zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju fakultativni zakon in se pač ne izvaja povsod, zato 
pravega (avtentičnega) soglasja delavcev, ki bi dejansko izražal 
voljo zaposlenih, ne bo treba oziroma ne bo mogoče zagotoviti v 
vseh prodajalnah.V tem smislu bi bilo treba sindikate, kot prave 
(legalne) zastopnike delavcev, na nek način vključiti v postopke 

pridobivanja soglasja. Glede na vse navedeno je sindikat pripravil 
svoj predlog amandmaja k temu členu. 

V nadaljevanju so mnenju sindikate pritrdili še nekateri razpravljalci, 
saj so menili, da predlagana rešitev iz amandmaja poslanskih 
skupin ni dovolj jasna in nedvoumna ter ne bo omogočila delavcem 
takšne vloge pri določanju obratovalnega časa prodajaln, kot bi 
bilo to potrebno. Poudarjeno je tudi bilo, da je pri reševanju tako 
občutljive zadeve kot je obratovalni čas treba zagotoviti soglasje 
vseh partnerjev, kar pa glede na stališča sindikata v tem primeru 
ni bilo storjeno. 

Glede na tako izražena stališča je bilo opozorjeno, da vlada na 
obravnavanem področju že od konca meseca julija pravna 
praznina, zato je v tem trenutku primarnega pomena čimprejšnje 
sprejetje predloženega zakona. Nadaljnje odlaganje sprejetja 
predloženega zakona s ponovnim iskanjem soglasja bi namreč 
lahko imelo še večje negativne posledice za položaj zaposlenih v 
trgovski dejavnosti. Poleg tega tudi ne držijo trditve, da soglasje ni 
bilo doseženo. Dejstvo je, da je bilo o rešitvi, ki jo vsebuje amandma 
poslanskih skupin, doseženo soglasje (kar je razvidno tudi iz 
dopisa Ekonomsko socialnega sveta), vendar je ena stran 
(sindikalna) svoje soglasje kasneje umaknila, ker po njenem 
mnenju ni bil izpolnjen ustrezen pogoj - to je začetek pogajanj o 
spremembi kolektivne pogodbe. Dejstvo je, da so ta pogajanja že 
v teku, nesmiselno pa bi bilo s sprejemom predloga zakona 
počakati, da se tudi zaključijo, saj glede na odločbo ustavnega 
sodišča državni zbor pri tem že tako zamuja. 

Predstavnik Združenja za trgovino GZS je poudaril, da je na 
13. sejah strokovna delovna skupina za vprašanja, povezana z 
obratovalnim časom trgovskih prodajaln (v kateri so sodelovali 
predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, Urada za varstvo potoršnikov, štirje 
sindikati ter Gospodarska zbornica Slovenije), opravila veliko 
delo. Njen končni izdelek je bila rešitev, ki so jo povzele poslanske 
skupine LDS, ZLSD, SLS in DeSUS v svojem amandmaju k 1. 
členu. Po mnenju zbornice je takšen amandma ustrezen, saj 
zajema vse potrebno, zato ga zbornica tudi podpira v vloženem 
besedilu. V zvezi s pogajanji o spremembi kolektivne pogodbe je 
še opozoril, da so se pogajalci dosedaj sestali le enkrat ter da se 
še niso uspeli dogovoriti, saj predstavniki delodajalcev res niso 
sprejeli ultimativnega predloga, da se dodatek za nedeljsko delo 
poveča od sedanjih 50% na 130%, kot je predlagal zgolj eden od 
sindikatov. Se bodo pa pogajanja nadaljevala, saj je naslednji 
sestanek 12. oktobra. 

Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je v okviru razprave 
o 1. členu še ustno opozoril na pisno mnenje ZPS, in sicer zlasti 
na odločbo ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavljen 17. 
člen zakona o trgovini. V skladu s stališči ustavnega sodišča, 
navedenimi v obrazložitvi te odločbe, je zakonodajalec dolžan 
zavarovati javno korist tako, da predpiše pogoje in način za 
opravljanje trgovinske dejavnosti. Obratovalni čas pa je nedvomno 
eden od objektivnih, pomembnih pogojev za opravljanje trgovinske 
dejavnosti. Pri tem predpisovanju pogojev pa je zakonodajalec 
dolžan v skladu z ustavnim načelom sorazmernosti ustavno 
pravico iz 74. člena ustave, to je pravico do svobodne gospodarske 
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pobude, omejiti le toliko, kolikor je zaradi varovanja javne koristi 
(varstva zaposlenih), treba naimani poseči na ustavno pravico. 
Služba je tako že v svojem pisnem mnenju k 1. členu podala 
stališče, da je to varstvo zaposlenih zagotovljeno v delovno pravni 
zakonodaji, zato so omejitve, določene v prvem odstavku 
predloga zakona, zadosten normativni okvir za varstvo javne 
koristi pri določanju obratovalnega časa prodajaln. Predlagano 
soglasje zaposlenih za delo ob nedeljah in drugih dela prostih 
dnevih (vključeno v amandma poslanskih skupin LDS, ZLSD, 
SLS in DeSUS) je tako nedvomno dodaten pogoi. Delodajalec je 
namreč dolžan zagotoviti vse omejitve, ki izhajajo iz delovno- 
pravne zakonodaje (tudi glede tedenskega, dnevnega počitka 
itd), glede na rešitve iz amandmaja pa bo poleg tega dolžan pridobiti 
še posebno soglasje za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih 
dnevih. Po mnenju ZPS gre s tem za dodaten poseg v ustavno 
pravico svobodne gospodarske pobude. 

Poleg navedenega je predstavnik ZPS še opozoril, da soglasje 
zaposlenih v tem predlogu zakona ni vezano na nikakršne 
objektivne kriterije za presojo javne koristi. Gre za povsem 
subjektivno odločitev sveta delavcev, ki je po zakonu o 
sodelovanju delavcev pristojen za to dajanje soglasja. Iz tega pa 
izhaja nevarnost, da bodo trgovci postavljeni v različen položaj 
znotraj trgovinske dejavnosti. To pomeni, da bo sprejetje takšne 
rešitve privedlo do možnosti neenakopravnega položaja 
posameznih trgovcev v odvisnosti od subjektivne presoje javne 
koristi. Glede na vse navedeno ZPS opozarja na posebno skrbno 
presojo amandmaja, in sicer zlasti z vidika upoštevanje načela 
sorazmernosti pri poseganju v ustavno pravico iz 74. člena ustave. 

V zvezi z določbo 1. člena oziroma amandmajem k temu členu je 
bilo v nadaljevanju med drugim opozorjeno tudi na sledeče: 
• opredeljevanje obratovalnega časa trgovin je občutljivo 

vprašanje, zato je potrebno soglasje vseh socialnih partnerjev; 
- predlagane rešitve opredeljavanja obratovalnega časa so v 

nasprotju z načeli sodobne trgovine. Po eni strani zato, ker 
bodo omogočale izigravanje šibkejšega partnerja (delavcev), 
po drugi pa zato, ker bodo delavci odločali o tem, kdaj naj 
bodo trgovine odprte. Slednje bo lahko določene trgovine 
pripeljalo v neeknakopraven položaj, zato bi morale biti 
omejitve bolj objektivno določene (za vse trgovce popolnoma 
enake); 
glede na dejanski položaj zaposlenih v trgovini je nemogoče 
pričakovati njihovo aktivno udeležbo pri določanju 
obratovalnega časa. Predstavnikom vlade ja bilo zato 
postavljeno vprašanje, kakšen je trenutno dejanski nivo 
soupravljanja delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, 
saj je podpora obravnavanemu amandmaju odvisna od 
odgovora. Glede na razpoložljive informacije je namreč 
mogoče predvidevati, da sodelovanja delavcev pri upravljanju 
praktično ni. 
V odgovoru je predstavnica vlade poudarila, da bi bilo treba to 
vprašanje nasloviti na predstavnike sindikata, ki je sodeloval 
pri pripravi besedila amandmaja ter kot predstavnik zaposlenih 
zagotovo najbolje ve, kako se izvaja zakon o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju v trgovski dejavnosti. Poudarila je še, 

da je soglasje k navedenmu amandmaju umaknil en sam 
sindikat, ostali sindikati, ki so prisotvovali seji Ekonomsko 
socilanega sveta, pa ga podpirajo. Opozorila je, da so se 
pogajanja o spremembi kolektivne pogodbe šele začela ter 
da je Sindikat delavcev trgovine Slovenije v njih zaenkrat 
nastopil preveč ultimativno. Za uspešen nadaljni potek pogajanj 
je zato nujno oblikovati izhodišča v razumnih mejah; 

- upoštevati je treba tudi dejstvo, da mali trgovici tekme 
koncentracije trgovske dejavnosti ne bodo zdržali, kar bo 
imelo negativne posledice za oskrbo prebivalstva na podežeju, 
kar bo nenazadnje vplivalo na dodatno povečanje razlik med 
regijami Slovenije; 
pri obravnavi navedene problematike je treba imeti v oziru 
tudi interesno skupino brezposelnih. K odpiralnem času 
namreč dajejo soglasje le tisti, ki so že zaposleni - tisti, ki bi 
morebiti imeli drugačno mnenje, pa sploh nimajo nobene 
možnosti vpliva. Dejstvo namreč je, da bi podaljšanje 
obratovalnega časa trgovin moralo iti v smeri povečanja potreb 
po novih delovnih mestih, zato je treba vzeti v obzir tudi 
brezposelne kot morebitne interesente za ta nova delovna 
mesta; 

- z opredeljevanjem načina določanja obratovalnega časa 
trgovin vplivamo na kakovost življenja ne le zaposlenih v tej 
dejavnosti, ampak tudi kupcev. Z razvojem trgovske dejavnosti 
v zadnjih letih je namreč slovenski kupec dobil kakovostnejšo 
ponudbo, ki je bolj prilagojena njegovemu načinu življenja. To 
pa je treba upoštevati tudi v prihodnje; 

- vloženi amandma poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in 
DeSUS k 1. členu ne predstavlja idealne rešitve, je pa v tem 
trenutku edini možni kompromis in ga zato kaže podpreti; 

- nakatere od predlaganih rešietv v zvezi s predloženim 
zakonom so že zajete v obstoječi zakonodaji, zato pomenijo 
le dodatno nepotrebno podvajanje. Sindikati kot predstavniki 
zaposlenih bi si zato morali prizadevati le za striktno izvajanje 
že veljavne zakonodaje. 

V okviru obravnave amandmaja poslanskih skupin LDS, ZLSD, 
SLS in DeSUS k 1. členu je bilo opozorjeno, da sindikati v 
posameznih podjetij velikokrat ne odigrajo takšne vloge kot bi jo 
morali, saj ne zastopajo vedno dejanskih interesov zaposlenih, 
zato bi kazalo razmisliti o tem, da bi predvideno soglasje iz 
amandmaja poslanskih skupin vezali na zbor delavcev, kot najbolj 
reprezentativnega in kompetentnega organa zaposlenih. Vrsto 
trgovin namreč nima delavskega sveta, niti predstavnikov 
sindikata. 

V zvezi s tem predlogom je več razpravljalcev Izrazilo svoje 
nestrinjanje. Predstavnik gospodarske zbornice je poudaril, da je 
zbornica tudi to rešitev proučila, da pa meni, da je besedilo 
amandmaja poslanskih skupin bolj široko, saj zajema vse vidike. 
Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je izrazil bojazen, da 
tudi ta predlog ne rešuje pomislekov ustavno-pravne narave, 
hkrati pa je opozoril na bojazen, da zbor delavcev kot pravni 
institut v veljavni zakonodaji ni dovolj definiran, da bi mu lahko 
prepustili odločanje o tako pomembnem vprašanju kot je 
opredeljevanje obratovalnega časa trgovin. 
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Še pred glasovanjem o navedenem amandmaju je tako odbor v 
skladu s predlogom člana odbora Stanislava Brenčiča glasoval o 
naslednjem predlogu za amandma odbora na amandma k 1. členu: 

V novem drugem odstavku se za besedno zvezo "samo v 
soglasju z zaposlenimi," doda besedilo, ki se glasi: "o čemer 
se le ti izrekajo na zborih delavcev (zaposlenih)". 
Preostalo besedilo v nadaljevanju se črta. 

Odbor navedenega predloga za amandma odbora ni sprejel. 

Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika 
državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin 
LDS, ZLSD, SLS In DeSUS k 1., 2., 3., 4., 6. in 8. členu ter jih 
razen amandmaja k 6. členu SPREJEL. Amandma k 6. členu je 
zaradi sprejetja amandmaja odbora k istemu členu namreč postal 
brezpredmeten. 

Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednja 

amandmaja: 

K 6, Členg; 

V drugem odstavku 6. člena se beseda "tretjega" nadomesti z 
besedo "drugega". 

Tretji in četrti odstavek 6. člena se črtata. 

Obrazložitev; 
Gre za uskladitev besedila 6. člena predloga zakona z 
amandmajem poslanskih skupin LDS, ZLSD, DeSUS in SLS 
k 1. členu. Od amandmaja teh poslanskih skupin k 6. členu se 
ta amandma razlikuje v tem, da je nekoliko natančnejši, saj 
predvideva sankcioniranje le določbe drugega odstavka 17. 
člena, ker je vsebina določbe prvega odstavka že 
sankcionirana z ustreznimi materialnimi predpisi. Poleg tega 
pa vključuje tudi črtanje četrtega odstavka 6. člena, kar je 
posledica črtanja tretjega odstavka. 

K 7. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

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

Do prijave urnika obratovalnega časa i? prejšnjega odstavka 
lahko trgovec posluje po urniku obratovalnega časa, veljavnem 
na dan uveljavitve tega zakona." 
i 

Obrazložitev; 
Glede na to, da spremembe zakona o trgovini niso bile 
uveljavljene do 28. 7. 2002, kot je bilo glede na določbo 
Ustavnega sodišča RS predvideno, je treba rok za prijavo 
urnika obratovalnega časa (1. januar 2003) ustrezno 
spremeniti. Amandma pa je pripravljen tudi na podlagi mnenja 
Zakonodajno-pravne službe, ki opozarja, da je dikcija druge 
alinee 7. člena nekoliko nejasna.in bi jo bilo smotrno nadomestiti 
z določnejšo opredelitvijo ("urnik, veljaven na dan uveljavitve 
zakona"), ki je navedena tudi v sami obrazložitvi tega člena. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona ter vse člene 
sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete 
amandmaje na seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. 
V dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila, 
so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Feri Horvat. 

Svetovalka DZ Predsednik 
Jerneja Bergoč Feri Horvat 

V vednost: 
- Združenje za trgovino GZS 
- Sindikat delavcev trgovine Slovenije 
- Ekonomsko socialni svet 
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DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA 

O TRGOVINI (ZT-A) 

(skrajšani postopek) 

1. člen 

17. člen zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) se 
spremeni tako, da se glasi: 

"17. člen 

Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob 
upoštevanju potreb potrošnikov ter števila zaposlenih 
delavcev v prodajalni In njihovih pravic, obveznosti In 
odgovornosti iz delovnega razmerja, določenih z zakonom, 
ki ureja delovna razmerja, zlasti glede razporejanja 
delovnega časa in nadurnega dela, nočnega dela, odmorov 
In počitkov, letnega dopusta ter drugih odsotnosti z dela, 
In v skladu z omejitvami, določenimi s predpisi s področja 
varstva pred hrupom. 

Trgovec sme določiti tedenski obratovalni čas prodajalne 
za delovne dni med ponedeljkom In soboto. Ob nedeljah, 
praznikih in drugih z zakonom določenih dela pjostlh dneh, 
kot manj ugodnem delovnem času, sme trgovec določiti 
obratovanje prodajalne samo v soglasju z zaposlenimi, pri 
čemer v gospodarski družbi soglasje pridobi na način, ki ga 
za sodelovanje delavcev pri upravljanju določajo zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju in predpisi, ki urejajo 
pravice In obveznosti delavcev." 

2. člen 

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

"17. a člen 

Upravne enote vodijo uradno evidenco obratovalnega časa 
prodajaln, ki poslujejo na območju njihove pristojnosti. 

Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti pristojni 
upravni enoti največ petinštirideset in najmanj petnajst dni 
pred začetkom poslovanja prodajalne in pred spremembo 
urnika obratovalnega časa prodajalne. 

Urnik iz prejšnjega odstavka trgovec prijavi upravni enoti, 
ki Je pristojna na območju, kjer prodajalna obratuje. 

V primeru objektivnih razlogov, ki zahtevajo zaprtje 
prodajalne ali spremembo obratovalnega časa In na katere 
trgovec ne more vplivati, sme trgovec prodajalno zapreti 

oziroma spremeniti njen obratovalni čas, ne da bi upošteval 
obveznost iz drugega odstavka prejšnjega člena. O tem je 
dolžan v petih dneh obvestiti pristojno upravno enoto. 

Prijavo vloži trgovec na obrazcu določitve urnika 
obratovalnega časa. 

Vsebino In obliko obrazca določitve urnika obratovalnega 
časa v šestdesetih dneh od uveljavitve zakona predpiše z 
odredbo minister, pristojen za trgovino." 

3. člen 

V 19. členu se besedilo "sanitarni Inšpekcijski organ," 
nadomesti z besedilom "zdravstveni inšpekcijski organ," 
ter za tem besedilom za vejico doda besedilo "določbe 
drugega odstavka 17. člena, katere uresničevanje nadzoruje 
pristojni Inšpekcijski organ za delo". 

4. člen 

V prvem odstavku 22. člena se v napovednem stavku pred 
besedama "Inšpekcijski organ" črta beseda "tržni". 

Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
"■ da trgovec nima prijavljenega urnika obratovalnega časa 
prodajalne skladno z določbami 17.a člena tega zakona, ali 
da prodajalna ne obratuje v prijavljenem obratovalnem času 
oziroma obratuje izven tega časa ali da trgovec ne upošteva 
pogoja iz drugega odstavka 17. člena,". 

Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea. 

V končnem delu besedila odstavka se za besedama 
"trgovinsko dejavnost" doda besedilo "v prodajalni ali 
drugem prodajnem objektu". 

5. člen 

Prvi odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi: 
"Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da 
prodajalec ali trgovski poslovodja ne izpolnjuje predpisane 
minimalne stopnje izobrazbe (16. člen), izda odločbo, s katero 
prepove trgovcu ali osebi pri trgovcu nadaljnje opravljanje 
trgovinske dejavnosti.". 

6. člen 

V prvem odstavku 27. člena se v napovednem stavku znesek 
1.000.000 tolarjev nadomesti z zneskom 3.000.000 tolarjev. 

Sedma alinea se spremeni, tako da se glasi: 
"• če nima prijavljenega urnika obratovalnega časa prodajalne 
iz 17.a člena tega zakona, če prodajalna ne obratuje v 
prijavljenem obratovalnem času oziroma če obratuje Izven 
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tega časa ali če trgovec ne upošteva obveznosti Iz drugega 
odstavka 17. člena tega zakona (17. člen),". 

V drugem odstavku 27. člena se znesek 75.000 tolarjev 
nadomesti z zneskom 300.000 tolarjev. 

7. člen 

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

Do prijave urnika obratovalnega časa Iz prejšnjega odstavka 
lahko trgovec posluje po urniku obratovalnega časa, 
veljavnem na dan uveljavitve tega zakona. 

8. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

VRAČANJU VLAGANJ V 

JAVNOTELEKOMUNIKACIJSKO 

OMREŽJE (ZVVJTO-A) 

- druga obravnava - EPA 596 - III 

n IEL0VNA TELES/ \ 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

Številka: 326-08/02-13/2 EPA 596-III 
Ljubljana, 3.10.2002 

Na podlagi 42. in 128. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v 

javnotelekomunikacijsko omrežje 

(ZVVJTO-A) 

(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je 
na 30. seji dne 1. 10. 2002 obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v 
javnotelekomunikacijsko omrežje, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložila skupina poslancev - prvopodpisani 
Franc Pukšič. 

Kolegij predsednika Državnega zbora je dne 16. 7. 2002 sprejel 
odločitev, da se predloženi zakon obravnava po rednem postopku. 

K predloženemu zakonu je pisno mnenje podala Vlada Republike 
Slovenije in Zakonodajno-pravna služba. Odboru je bilo naknadno 
posredovano tudi mnenje Komisije Državnega svete Republike 
Slovenije za gospodarstvo in poročilo Odbora Državnega zbora 
Republike Slovenije za finance in monetarno politiko, ki ugotavlja, 
da dejanske finančne posledice predloga zakona presegajo 
predvidene finančne posledice s strani predlagatelja zakona in 
so s stališča upravljanja državnega proračuna nesprejemljive. 
Tako odbor za finance in monetarno politiko predlaga odboru za 
gospodarstvo da sklene, da predloženi zakon ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

Predstavnik predlagatelja v obrazložitvi namena predloga 
zakona opozarja, da že sprejeti zakon o vračanju vlaganj v 
javnotelekomunikacijsko omrežje odstopa od zastavljenih ciljev 
in načel ter da se enotno uredi način in postopek vračanja vlaganj 
ne glede ne geografsko lego in čas pridobitve priključka. Nekatere 
določbe sprejetega zakona pa celo pomenijo, da bodo vlagatelji 
sredstev oškodovani, kar je v nasprotju z načeli pravne države. 

Predstavnik Vseslovenskega združenja upravičencev do 
vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje prav tako meni, 
da sprejeti zakon ni ustrezen ter podpira predlagane spremembe 
in dopolnitve zakona. 
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Predstavnik Vlade Republike Slovenije opozarja na rok, to je 
1.1.1995, ko je bila izdelana otvoritvena bilanca podjetja Telekom 
Slovenije in po katerem zavezanec za vračilo vlaganj ni Republika 
Slovenija, temveč samo družba Telekom Slovenije, d.d.. Enakega 
mnenja v zvezi z datumom 1.1. 1995 je tudi Zakonodajno- 
pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije. Nadalje 
predstavnik vlade opozarja na osnovni princip vračanja, ki izhaja 
iz narave pogodb, kjer je z vračilom v obliki odstotka od osnove 
zagotovljena pravičnost vračanja, poleg tega pa je lestvica vračil 
naraščajoča, kar je odraz izrabljenosti sredstev oziroma predmet 
amortizacije. Vlada Republike Slovenije predlaganih sprememb in 
dopolnitev zakona tako ne podpira in se ne strinja, da bi trenutni 
znesek vračanj v višini 10 mia SIT povečali še za dodatnih 14 mia 
SIT. 

Odklonilno stališče do predlaganih sprememb in dopolnitev zakona 
je v svojem mnenju izrazila tudi Komisija Državnega sveta 
Republike Slovenije za gospodarstvo. 

Glede na mnenja Vlade Republike Slovenije, Odbora Državnega 
zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko ter 
komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo 
je Odbor Državnega zbora za gospodarstvo sprejel (9 ZA, 5 

PROTI) sklep, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Na podlagi 128. in 134. člena poslovnika odbor za gospodarstvo 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme 
naslednji 

sklep: 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju 
vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje - druga obravnava 
(EPA 596-II), ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Feri Horvat. 

Svetovalec DZ Predsednik 
Tomo Malnarič Feri Horvat, l.r. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

, IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 PRAVICAH 

INDUSTRIJSKE LASTNINE IZ 

DELOVNEGA RAZMERJA Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZPILDR-A) 

- skrajšani postopek - EPA 604 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za gospodarstvo 

Številka: 318-01/94-8/5 EPA 604 -III 
Ljubljana, 3. oktober 2002 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pravicah 

industrijske lastnine iz delovnega 

razmerja (ZPILDR-A) 

(skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je 
na 30. seji, dne 2.10. 2002, kot matično delovno telo obravnaval 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah 
industrijske lastnine iz delovnega razmerja, ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po skrajšanem 
postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 

Kolegij predsednika državnega zbora je 16. 7. 2002 sprejel 
odločitev, da se predloženi zakon obravnava v skrajšanem 
postopku. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona in 
Zakonodajno-pravne službe. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
ki je predloženi zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. V svojem 
mnenju je podala konkretne pripombe na besedila 3., 5., 6., 7., 8. 
in 9. člena, v skladu s katerimi so bili pripravljeni in odboru 
posredovani ustrezni predlogi za amandmaje odbora, ki jih je 
v razpravi o posameznih členih odbor tudi sprejel. 

K predlogu zakona do izteka roka iz 129. člena poslovnika 
državnega zbora nihče od kvalificiranih predlagateljev ni vložil 
amandmajev. 

* * * 

14. oktober2002 145 poročevalec, št. 97 



n IEL0VNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

V okviru druge obravnave je uvodoma predstavnica 
predlagatelja podala dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona, pri čemer je zlasti poudarila, da gre za manj zahtevno 
spremembo zakona, saj je njegov temeljni namen uskladitev 
zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja z 
zakonom o industrijski lastnini (ZIL-1), zakonom o delovnih 
razmerjih (ZDR) ter s spremembami v ureditvi državne uprave, 
na podlagi katerih je za področje intelektualne lastnine postalo 
pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona so 
bila izpostavljena naslednja vprašanja: 
- v zvezi z določbo 1. člena je bilo postavljeno vprašanje, ali je 

sploh primerno zamenjati termin "delojemalec" z nazivom 
"delavec" ter ali je slednji termin sploh dovolj širok, da zavzame 
vse kategorije (napr. namestnika direktorja). Pojasnjeno je 
bilo, da gre le za uskladitev terminologije zakona o pravicah 
industrijske lastnine iz delovnega razmerja z nedavno 
sprejetim zakonom o delovnih razmerjih, ki opredeljuje vse 
pojme, tako da je predlagana določba 1. člena dovoj ustrezna; 

- v zvezi z določbo 7. člena je bil izražen pomislek, da prvi del 
predlaganega besedila prvega odstavka 23. člena ni dovolj 
natančno zapisan in bi lahko pri izvajanju zakona privedel do 
različnih tolmačenj, saj predlagana dikcija zajema različne 
vidike. V skadu s tem pomislekom, bi bilo mogoče primerno 
spremeniti dikcijo te določbe na ta način, da se izrecno 
opredeli, da ne gre za "videz izdelka", ampak za "oblikovanje 
videza izdelka". Glede na to, da se je tudi predstavnica 
predlagatelja strinjala, da bi navedeni predlog prispeval k 
izboljšanju besedila predloženega zakona, predstavica 
Zakonodajno-pravne službe pa ni izrazila nikakršnih 
pomislekov, je odbor navedeni predlog povzel v svojem 
amandmaju k 7. členu. 

Člani odbora so predstavnikom predlagatelja postavili tudi vrsto 
vprašanj, ki niso bila neposredno vezana na besedilo 
predloženega zakona, saj so se v veliki meri nanašala na nakatere 
določbe osnovnega zakona oziroma na izvajanje zakona o 
pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja na splošno.. 
Predstavnica predlagatelja je na navedena vprašanja ustrezno 
odgovorila. 

Odbor je na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe in 
predloga iz razprave sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 3. členu: 

V 3. členu se za besedo "podelitev" pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo, ki se glasi: "v drugem odstavku se črta beseda 
"pravic". 

Obrazložitev; 
Upoštevano je mnenje Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora Republike Slovenije, in sicer je jasneje 

opredeljeno, da gre za postopek podelitve patenta in ne za 
morebitni drugačen postopek. 

K 6. členu: 

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V drugem odstavku 21. člena se besedilo: "pristojno za znanost 
in tehnologijo" nadomesti z besedilom: "pristojno za znanost, v 
soglasju z ministrstvom, -pristojnim za visoko šolstvo, in 
ministrstvom, pristojnim za tehnologijo,"." 

Obrazložitev: 
V skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe je natančneje 
določena pristojnost ministrstev, ki ugotavljajo izpolnjevanje 
pogojev iz prvega odstavka 21. člena zakona o pravicah 
industrijske lastnine iz delovnega razmerja. Področje 
ustvarjanja izumov visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev v javnih visokošolskih 
zavodih ter raziskovalcev v javnih raziskovalnih zavodih je 
multidisciplinarno, kar terja povezavo vseh ministrstev, 
katerih delovno področje je povezano z znanostjo, tehnologijo 
ali visokim šolstvom. Glede na to je predlagano, da se besedilo 
6. člena predloga zakona spremeni tako, da se kot pristojno 
ministrstvo določi ministrstvo, pristojno za znanost, ki bo 
odločitev o izpolnjevanju pogojev iz 21. člena omenjenega 
zakona sprejelo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za 
visoko šolstvo in ministrstvom, pristojnim za tehnologijo. 

K 7. členu: 

1. V 7. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

"Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: "Posebne 
določbe za videze izdelkov". 

Prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

Obrazložitev; 
Upoštevano je mnenje Zakonodajno-pravne službe, zato 
je glede na 2. člen predloga zakona poleg besedila 23. 
člena zakona popravljen tudi naslov poglavja, ki se sedaj 
nanaša na videze izdelkov ter ne več na nove oblike 
teles, slike in risbe. 

2 Besedilo predlaganega prvega odstavka 23. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

"(1) Če oblikovanje videza izdelka spada v delovo področje 
delodajalca In je delavec v času trajanja delovnega razmerja 
ustvaril videz izdelka v okviru izpolnjevanja pogodbe o 
zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi 
posebne pogodbe med delodajalcem in delavcem, pripada 
pravica do varstva z modelom delodajalcu, razen če nI s 
pogodbo o zaposlitvi ali s posebno pogodbo določeno 
drugače." 
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Obrazložitev: 
Z amandmajem se natančneje opredeljuje določbo prvega 
odstavka 23. člena, saj bi predlagano besedilo pri izvajanju 
zakona lahko privedlo do različnih tolmačenj, ker zajema 
različne vidike, vezane na videz izdelka.. Glede na to je 
smiselno natančno opredeliti, da ne gre za "videz izdelka", 
ampak za "oblikovanje videza izdelka". 

K 8. členu: 

V 8. členu se besedilo "naloge sekretariata poravnalnega sveta" 
nadomesti z besedilom "administrativno-tehnične naloge za 
poravnalni svet". 

Obrazložitev: 
Upoštevano je mnenje Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora Republike Slovenije, tako da so z 
amandmajem jasneje določene naloge urada v odnosu do 
poravnalnega sveta. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona ter vse člene 
sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete 
amandmaje na seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. 
V dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila, 
so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

• •• - 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Feri Horvat. 

Svetovalka DZ Predsednik 
Jerneja Bergoč Feri Horvat, l.r. 

DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVICAH 

INDUSTRIJSKE LASTNINE IZ 

DELOVNEGA RAZMERJA (ZPILDR-A) 

(skrajšani postopek) 

1. člen 

V celotnem besedilu Zakona o pravicah industrijske lastnine iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95, v nadaljnjem 
besedilu: zakon) se beseda delojemalec v določenem sklonu in 
številu nadomesti z besedo delavec v ustreznem sklonu in številu. 

4. člen 

V prvem odstavku 13. člena se besedilo: "po določbah 80. in 86. 
člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/ 
93)" nadomesti z besedilom: "po predpisih o industrijski lastnini". 

5. člen 

V prvem odstavku 17. člena zakona se besedilo: "pristojen za 
znanost in tehnologijo" nadomesti z besedilom: "pristojen za 
področje industrijske lastnine". 

Besedilo drugega odstavka 17. člena se nadomesti z besedilom: 
"(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja samo pri 
neposrednem službenem izumu in le, če je za delavca ugodnejši 
kot določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o zaposlitvi." 

2. člen 

Besedilo točke b) 2. člena se nadomesti z besedilom: "videzi 
izdelkov, ki po predpisih o industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje 
za varstvo z modeli". 

3. člen 

V peti vrstici prvega odstavka In prvi vrstici drugega odstavka 
11. člena se beseda: "priznanje" nadomesti z besedo: 
"podelitev", v drugem odstavku se črta beseda "pravic". 

6. člen 

V drugem odstavku 21. člena se besedilo: "prlsto|no za 
znanost In tehnologijo" nadomesti z besedilom: "pristojno 
za znanost, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za visoko 
šolstvo, In ministrstvom, pristojnim za tehnologijo." 

7. člen 

Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi. "Posebne 
določbe za videze Izdelkov". 
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Besedilo prvega odstavka 23. člena se nadomesti z 
besedilom: 
"(1) Če oblikovanje videza Izdelka spada v delovo področje 
delodajalca In je delavec v času trajanja delovnega razmerja 
ustvaril videz Izdelka v okviru izpolnjevanja pogodbe o 
zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi 
posebne pogodbe med delodajalcem In delavcem, pripada 
pravica do varstva z modelom delodajalcu, razen če nI s 
pogodbo o zaposlitvi ali s posebno pogodbo določeno 
drugače." 

V drugem odstavku 23. člena se besedilo: "novo obliko 
telesa, sliko ali risbo, ki Je zavarovana z modelom oziroma 
vzorcem, če njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenih 
predmetov ali njihov" nadomesti z besedilom: "videz izdelka, 
ki Je zavarovan z modelom, če njegov osebni prispevek pri 
ustvaritvi omenjenega videza ali njegov". 

8. člen 

V 25. členu se doda nov drugI odstavek, ki se glasi: 
"(2) Urad opravlja administratlvno-tehnlčne naloge za 
poravnalni svet." 

9. člen 

V drugem odstavku 26. člena se besedilo: "pristojen za znanost 
in tehnologijo" nadomesti z besedilom: "pristojen za področje 
industrijske lastnine". 

10. člen 

V 28. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da zahteva ne 
izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, pozove vložnika, naj v 
določenem roku zahtevo dopolni." 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da se zahteva 
ne nanaša na pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, ki 
izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, vložnika 
obvesti, da poravnalni svet ni pristojen za obravnavanje zahteve." 

11. člen 

Postopki pred poravnalnim svetom začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po določbah tega zakona. 

12. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

} IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE 

SLOVENIJE Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZDRS-Č) 

- druga obravnava - EPA 607 ■ III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranjo politiko 

Številka: 213-11/90-2/121 
Ljubljana, 10.10.2002 EPA 607-111 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 
k Predlogu zakona o spremembah In 

dopolnitvah zakona o državljanstvu 

Republike Slovenije (ZDRS-Č) 

- druga obravnava 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notrano politiko 
je na 1. nadaljevanju 26. redne seje, dne 10.10.2002 obravnaval 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
državljsntvu Republike Slovenije (ZDRS-Č), ki ga je v drugo 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

Odbor je bil ob tem seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne 
službe ter mnenjem Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu 

in po svetu, ki je predlog zakona obravnavala kot zainteresirano 
delovno telo. 

Odbor je v okviru druge obravnave opravil razpravo in glasovanje 
o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih. 

Amandmaje so vložili: 
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu k 1., 
2. in 10. členu; 

- poslanka Majda Zupan k 2. členu; 
poslanka Maria Pozsonec k 7. členu; 
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije k 7. in 18. členu. 

Odboru je stališče do vloženih amandmajev posredovala Vlada 
Republike Slovenije in podprla le amandma k 7. členu Poslanske 
skupine Stranke mladih Slovenije, ostalih amandmajev pa vlada 
ni podprla. 

Na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne službe je Ministrstvo 
za notranje zadeve pripravilo predloge za amandmaje k 3., 5., 6., 
7. in 13. členu z zaprosilom, naj se obravnavajo kot amandmaji 
odbora za notranjo politiko. Na ostale pripombe Zakonodajno- 
pravne službe k 3. in 5. členu pa je v odgovoru ministrstva dano 
pojasnilo oz. razlogi, zakaj jih ni upoštevalo. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da predlogi 
za amandmaje v pretežni meri sledijo pripombam ZPS. Ne glede 
na razloge za neupoštevanje ostalih pripomb je bilo v zvezi s 3. 
členom ponovno opozorjeno na ustreznost uporabe besedne 
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zveze "urejen status tujca", ki bi jo bilo treba jasneje opredeliti, saj 
zakon o tujcih kot temeljni predpis na tem področju, te besedne 
zveze ne definira. V zvezi s 5. členom pa ostaja vprašanje uporabe 
pojma "nacionalni interes" (kot tudi s tem povezana diskrecijska 
pravica upravnega organa za sprejem v državlajnstvo RS z 
naturalizacijo), ki zakonsko ni definiran. 

Predstavnik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po 
svetu je dodatno še obrazložil razloge za oblikovanje amandmajev, 
ki jih je komisija posredovala matičnemu delovnemu telesu, da se 
o njih opredeli. 

Glede na to, da je odbor pripravil svoj amandma k 2. členu, je 
poslanka Majda Zupan umaknila svoj vloženi amandma k 2. členu. 

Odbor je nadaljeval z razpravo o posameznih členih zakona in 
vloženih amandmajih in sicer: 

- Je sprejel amandma k 7. členu - Poslanske skupine Stranke 
mladih Slovenije; 

- nI sprejel amandmajev: 
k 1., 2. in 10. členu Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu; 
k 7. členu poslanke Marie Pozsonec ter 
k 18. členu Poslanske skupine Stranke mladih Slovenije. 

Odbor je sprejel naslednje svoje 

amandmaje: 

K 2, členu; 

V drugem členu se številka "30." nadomesti s številko "36.". 

Obrazložitev: Z amandmajem se dviguje možnost priglasitve v 
državljanstvo Republike Slovenije polnoletnih oseb do 36. leta 
starosti. 

K 3. členu; 

Sedmi in osmi odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se 
glasita: 

Šteje se, da je pogoj iz 5. točke prejšnjega odstavka izpolnjen: 
1. če je oseba končala osnovno šolo v Republiki Sloveniji; 
2. če je oseba končala srednjo šolo v Republiki Sloveniji; 
3. če je oseba v Republiki Sloveniji pridobila izobrazbo na VI. ali 

VII. stopnji oz. končala visokošolski ali univerzitetni študij po 
25.06.1991; 

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

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

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombi Zakonodajno-prvne službe in glede na 
zakon o osnovni šoli ošpušča v zadnjem delu 1. točke predlagane 
novele četrtega odstavka navajanje tudi pozitivne ocene iz 
slovenskega jezika. Prav tako ustrezneje navaja stopnje 
strokovne izobrazbe glede na veljavni sistem izobraževanja kot 
tudi sistem, ki je veljal pred njim; ustrezno sta preoblikovani tudi 
besedili 5. in 6. točke četrtega odstavka, ki predstavljata izjemi od 
splošne določbe. 

K 5- Členu: 

V novem šestem odstavku 12. člena se za besedo "upošteva" 
črta besedilo "dolžino prebivanja osebe v državi, njene", za 
besedami "druge vezi, ki" črta beseda "jo", za besedo "vežejo" 
vstavi beseda "osebo", za besedama "bi jih" pa črtata besedi "za 
osebo". 

Obrazložitev: 
Glede na to, da sta v novem petem odstavku 12. člena kot pogoja 
za pridobitev slovenskega državljanstva z olajšavo predvidena 
tako rojstvo osebe na območju Republike Slovenije kot tudi njeno 
prebivanje v Sloveniji od rojstva dalje, poštevanje dolžine prebivanja 
pri odločanju v skladu z novim šestim odstavkom 12. člena izgubi 
smisel. Z amandmajem smo sledili pobudi Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora Republike Slovenije. 

K g, členu; 

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Z naturalizacijo lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije 
polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znanstvenih, 
gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod 
pogojem, da dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto 
pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter izpolnjuje 
pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega 
zakona.". 

Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombo Zakonodajno-prvne službe in v določbi 
novega prvega odstavka navaja le pogoje, za katere naj bi glede 
na 10. člen veljavnega zakona veljala izjema in jih prosilcu za 
sprejem v državljanstvo ne bi bilo potrebno Izpolnjevati. 
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K 7. členu: 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije otrok, ki je rojen v Sloveniji in še ni dopolnil 
leto dni starosti, če za to zaprosi roditelj, ki pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije z naturalizacijo.". 

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

Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombi Zakonodajno-pravne službe in ureja 
pridobitev državljanstva Republike Slovenije tudi za otroka, ki je 
rojen v Sloveniji in še ni dopolnil leto dni starosti, če za to zaprosi 
roditelj, ki pridobi državljanstvo RS z naturalizacijo. 

K 13. členu 

V drugem odstavku se številka "29." nadomesti s številko "37.", 
številka "37." pa nadomesti s številko "44.". 

V tretjem odstavku se za besedilom "43. členu" črta besedilo "in 
v 44. členu". 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijsko uskladitev z navedbo veljavnih členov 
zakona. 

Za novi 13.a člen 

Za 13. členom se doda nov 13. a člen, ki se glasi: 

V 29. členu se besede "za notranje zadeve pristojni upravni or- 
gan občine" nadomestijo z besedami "upravna enota", besedi 
"dolžan" pa nadomestita z besedama "dolžna". 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijsko uskladitev z navedbo veljavnih členov 
zakona. 

Odbor je po končani razpravi o členih predloga zakona ter razrpavi 
in glasovanju o vloženih amandmajih in amandmajih odbora sprejel 
še vse člene predloga zakona. 

• * * 

Odbor je glede na sprejete amandmaje določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo podpredsednik odbora 
Pavel Rupar. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Nataša Sotelšek l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 

N 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU 

REPUBLIKE SLOVENIJE - DRUGA 
OBRAVNAVA 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
1/91-1, 30/91-1, 61/92 - odločba US, 61/92 - odločba US, 38/92, 
13/94 in 59/99 - odločba US) se v četrtem odstavku 5. člena 
besede "občinskega organa, pristojnega za socialno varstvo" 
nadomestijo z besedami "centra za socialno delo". 

2. člen 

V prvem odstavku 6. člena se številka "23." nadomesti s 
številko "36". 

3. člen 

V 3. točki prvega odstavka 10. člena se za besedo "prošnje" 
dodajo besede "In Ima urejen status tujca". 

V 4. točki se črtajo besede: "da Ima zagotovljeno stanovanje 
In". 

5. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega 
sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno 
opravljenem Izpitu Iz znanja slovenščine na osnovni ravni;" 

V 7. točki se beseda "prepoved" nadomesti z besedo 
"odpoved". 

V 9. točki prvega odstavka se za besedo "obveznosti" pika 
nadomesti s podpičjem. 

Za 9. točko se doda nova, 10. točka, ki se glasi: 
"10. da poda Izjavo, da s prldobltvl|o državljanstva Republike 
Slovenije soglaša s pravnim redom Republike Slovenije.". 

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti In peti odstavek, 
ki se glasita: 

""-šteje se, da je pogoj Iz 5. točke prejšnjega odstavka 
Izpolnjen: 
1. če je oseba končala osnovno šolo v Republiki Sloveniji; 
2. če je oseba končala sredn|o šolo v Republiki Sloveniji; 
3. če je oseba v Republiki Sloveniji pridobila izobrazbo na 

VI. ali VII. stopnji oz. končala visokošolski ali univerzitetni 
študij po 25.06.1991; 

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

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

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

Sedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi: 

"Šteje se, da je pogoj iz 6. točke prvega odstavka tega člena 
izpolnjen, če so podani pogoji za izbris obsodbe iz kazenske 
evidence.". 

4. člen 

V prvem odstavku 11. člena se za številko "7." postavi vejica in 
črta beseda "in", za številko "8." pa postavi vejica in doda besedilo 
"9. in 10.". 

5. člen 

V prvem odstavku 12. člena se za besedo "leto" dodajo 
besede "pred vložitvijo prošnje, če Ima urejen status tujca", 
za številko "7." postavi vejica In črta beseda "In", za številko 
"8." pa postavi vejica In doda besedilo "9. in 10.". 

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se 
glasi: 
"Pristojni organ lahko, če Je to v skladu z nacionalnim 
interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije osebo, ki Je Izgubila državljanstvo 
Republike Slovenl|e na podlagi odpusta ali odreka 
državljanstvu v skladu z določbami tega zakona ali v skladu 
s predpisi, ki so urejali državljanstvo na območ|u Republike 
Slovenije pred spre|emom tega zakona, če oseba de|ansko 
živi v Sloveniji neprekinjeno šest mesecev pred vložitvijo 
prošnje, če Ima urejen status tujca in če Izpolnjuje pogoje Iz 
1., 4., 6., 7., 8., 9. In 10. točke prvega odstavka 10. člena tega 
zakona.". 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
za besedo "leto" dodajo besede "pred vložitvijo prošnje, če 
Ima ure|en status tu|ca", za številko "7." postavi vejica In 
črta beseda "In", za številko "8." pa postavi vejica In doda 
besedilo "9. In 10.". 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
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Za četrtim odstavkom se dodajo nov peti, šesti, sedmi in 
osmi odstavek, ki se glasijo: 
"Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim 
Interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije polnoletno osebo, rojeno na območju 
Republike Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji od rojstva 
dalje In če Izpolnjuje pogoje Iz 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega 
odstavka 10. člena tega zakona. 

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

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim 
interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije osebo s statusom begunca, priznanega 
po Zakonu o azilu, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 
5 let pred vložitvijo prošnje In če Izpolnjuje pogoje Iz 1., 4., 
S., 6., 7., 8., 9. In 10. točke prvega odstavka 10. člena tega 
zakona. Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim 
Interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije osebo brez državljanstva (apatrida), če 
dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo 
prošnje, če Ima urejen status tujca In če izpolnjuje pogoje iz 
1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. In 10. točke prvega odstavka 10. člena 
tega zakona.". 

6. člen 

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Z naturalizacijo lahko pridobi državljanstvo Republike 
Slovenije polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi 
znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali 
podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živi v 
Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje 
In Ima urejen status tujca ter izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. 
In 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.". 

Doda se nov, drugI odstavek, ki se glasi: 
"Osebi Iz prejšnjega odstavka, ki uveljavlja korist države Iz 
nacionalnih razlogov, ni potrebno izpolnjevati pogoja 
dejanskega bivanja v Sloveniji.". 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
za besedo "Slovenije" vejica nadomesti s piko, ostalo 
besedilo tega odstavka pa črta. 

7. člen 

V drugem odstavku 14. člena se pika na koncu črta In doda 
besedilo: "neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje 
ter Ima urejen status tujca". 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pridobi 
državljanstvo Republike Slovenije otrok, ki je rojen v 
Sloveniji In še ni dopolnil leto dni starosti, če za to zaprosi 
roditelj, ki pridobi državljanstvo Republike Slovenije z 
naturalizacijo. 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 

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

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek 
se besede "republiški upravni organ, pristojen za socialno 
varstvo" nadomestijo z besedami "ministrstvo, pristojno 
za družino In socialne zadeve". 

Dosedanji četrti In peti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek. 

8. člen 

V 15. členu se za številko "40." črta beseda "ali" in številka "41". 

9. člen 

V prvem odstavku 16. člena se za besedama "razveljavi odločbo" 
črtajo besede "v treh letih po njeni vročitvi". 

Tretji odstavek se črta. Sedanji četrti odstavek postane tretji 
odstavek. 

10. člen 

V drugem odstavku 18. člena se besede "republiški upravni or- 
gan, pristojen za obrambne zadeve" nadomestijo z besedami 
"ministrstvo, pristojno za obrambne zadeve". 

11. člen 

V tretjem odstavku 22. člena se besede "republiški upravni or- 
gan, pristojen za socialno varstvo" nadomestijo z besedami 
"ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve". 

12. člen 

V prvem odstavku 27. člena, v 32. členu, v prvem odstavku 36. 
člena, v 42. členu in v prvem odstavku 45. člena se besede 
"republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve" 
nadomestijo z besedami "ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve". 

14. oktober 2002 153 poročevalec, št. 97 



I lELOVNA TELESI 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

V tretjem odstavku 27. člena se besede "republiškem upravnem 
organu, pristojnem za notranje zadeve" nadomestijo z besedami 
"ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve". 

13. člen 

V drugem odstavku 27. člena se besede "za notranje zadeve 
pristojnem upravnem organu občine" nadomestijo z 
besedami "upravni enoti". 

V 37. členu In v 44. členu se besede "za notranje zadeve 
pristojni upravni organ občine" nadomestijo z besedama 
"upravna enota". 

V 43. členu se besede "pristojni občinski organ" nadomestijo 
z besedami "pristojna upravna enota". 

13.a člen 

V 29. členu se besede "za notranje zadeve pristojni upravni 
organ občine" nadomestijo z besedami "upravna enota", 
besedi "dolžan" pa nadomestita z besedama "dolžna". 

14. člen 

V prvem odstavku 35. člena se besede "organov za notranje 
zadeve" nadomestijo z besedo "policije". 

15. člen 

V drugem odstavku 36. člena se besede "republiški upravni or- 
gan, pristojen za mednarodno sodelovanje" nadomestijo z 
besedami "ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve". 

16. člen 

V 42. členu se za številko "40." črta beseda "in" in številka "41". 

17. člen 

V 46. členu se besede "predstojnik republiškega upravnega 
organa, pristojnega za notranje zadeve" nadomestijo z besedami 
"minister, pristojen za notranje zadeve". 

18. člen 

Za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije lahko v roku 
enega leta od dneva uveljavitve tega zakona zaprosi polnoletna 
oseba, ki je imela na dan 23.12.1990 na območju Republike 
Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in od tega dne dalje v 
Republiki Sloveniji tudi neprekinjeno živi, če izpolnjuje pogoje iz 
5., 6., 8. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona. 

Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka lahko pristojni or- 
gan glede izpolnjevanja pogoja 6. točke prvega odstavka 10. člena 
tega zakona in izpolnjevanja pogoja 8. točke prvega odstavka 10. 
člena tega zakona upošteva dolžino prebivanja osebe v državi, 
njene osebne, družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki 
jo vežejo na Republiko Slovenijo ter posledice, ki bi jih za osebo 
povzročila zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo Republike 
Slovenije. 

Vlogo vloži prosilec pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. 

Prosilec je v postopku po tem členu oproščen plačila vseh stroškov 
postopka. 

19. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 INVALIDSKIH 

ORGANIZACIJAH Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZlnvO) 

- druga obravnava - EPA 615 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR • ♦ ■« 

Odbor xi ztlmvslvn, tlela, dniiino, socialno politiko in invnlitlc 

Številka: 172-01/94-07/07 
Ljubljana, 9.10.2 002 EPA 615-11 

za sejo DZ 

Na podlagi 42., 126., 131. in 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o invalidskih organizacijah (ZlnvO) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 23. seji, dne 3.10.2002 in na nadaljevanju seje, dne 
8.10.2002 obravnaval predlog zakona o invalidskih organizacijah - druga 
obravnava, ki ga je državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem ZPS, z mnenjem Komisije Državnega sveta za 
družbene dejavnosti, s pobudo KlOS-a za zavrnitev predloga zakona, z zbranimi 
referendumskimi podpisi in odstopom od izvedbe referenduma SlOS-a, s predlogi za 
amandmaje Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij -PIC in YHD- Društva 
za teorijo in kulturo hendikepa ter amandmaji Poslanskih skupin LDS in ZLSD, 
amandmaji Franceta Cukjatija in Janeza Drobniča. 

Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju ugotavlja, da je predlagatelj v 
strokovnih utemeljitvah sledil usmeritvam državnega zbora v smeri konceptualnih, 
normativnih in redakcijskih izboljšav posameznih zakonskih rešitev, kar zagotavlja 
strukturno preglednejšo zakonsko ureditev tega področja. Opozorila je tudi, da je 
potrebno s pravno-sistemskega oziroma pravno-normativnega vidika proučiti 
določbe 14., 15., 16., 17.,18., 23. in 37. člena, kjer gre večinoma za dopolnitev 
določb v zvezi s pristojnostjo ministra, in redakcijske popravke. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja, predstavnik Zakonodajno 
pravne službe (ZPS), predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije, predstavniki 
Urada Vlade RS za invalide in bolnike ter predstavniki zainteresiranih invalidskih 
organizacij in društev. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je v skladu s 126. in 131. členom poslovnika opravil razpravo in 
glasovanje o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih. 

Amandmaje so vložili: 
- poslanska skupina LDS in ZLSD k 3., 7., 11., 13., 19., 26., 28. in 37. členu; 
- poslanec mag. Janez Drobnič k 3., 7., 11., 13., 19., 20.,22., 27., 28., 30., 31., 32., 
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za novi 33 a. člen in k 34. členu ter popravek amandmaja k 30. členu ; 
- poslanec France Cukjati k 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 16., 18.,19., 20., 21., 22., 

23., 24., 25., 26., 27. in 28. členu. 

V razpravi o 3. členu predloga zakona in vloženih amandmajih je bilo najpogosteje 
izpostavljeno vprašanje ali lahko invalidska organizacija deluje in zastopa interese 
invalidov na državni in lokalni ravni ali lahko zastopa le interese svojih članov. 
Sprejet je bil amandma, ki določa, da invalidska organizacija pri svojem delovanju 
upošteva načela državne strategije razvoja invalidskega varstva in mednarodne 
standarde na področju invalidskega varstva. Glede razvidnosti invalidske 
organizacije je v razpravi k 7. členu in vloženih amandmajih prevladalo mnenje, da 
iz imena društev ali zveze društev ni potrebno biti razvidno, katerim invalidom je 
dejavnost invalidske organizacije namenjena. V razpravi o 9. členu je odbor, na 
podlagi predloga za amandma odbora poslanca Drobniča, oblikoval svoj amandma, 
člani odbora so bili enotnega mnenja, da invalidska organizacija ne sme ustanoviti 
podjetja, katerega dejavnost je pridobitna. 

široka razprava se je odvijala glede reprezentativnosti invalidskih organizacij in 
ustanovitve nacionalnega sveta o 19. in 20. in 27. členu in vloženih amandmajev k 
njim. Naloga vsake invalidske organizacije je zastopanje interesov invalidov na lokalni 
ali državni ravni. Zastopanje invalidov in njihovih interesov v dialogu z državnimi organi 
in na mednarodni ravni pa je naloga reprezentativnih invalidskih organizacij. Nacionalni 
svet invalidskih organizacij se ustanovi s pogodbo med invalidskimi organizacijami, ki 
delujejo na državni ravni. V okviru razprave k 19. in 20. členu Odbor ni sprejel predloga 
poslanca Janeza Drobniča, da bi z amandmajem odbora črtali IV. poglavje, ki ureja 
reprezentativnost invalidske organizacije. V razpravi o 26. členu in predlaganem 
amandmaju k njemu so člani odbora soglasno podprli amandma, s katerim se v 
nacionalni svet lahko vključi vsaka invalidska organizacija, ki to želi in deluje na državni 
ravni. Prav tako so podprli popravek amandmaja k 30. členu, ki po mnenju predlagatelja 
amandmaja omogoča pregledno in varno poslovanje invalidskih organizacij. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih je 
odbor: 
- sprejel amandmaje poslanskih skupin LDS in ZLSD k 3., 11., 19., 26., 28., 37. 

členu 
in amandmaje Janeza Drobniča k 7., k 13., 30. (popravek amandmaja) 
in Franceta Cukjatija k 11., 12., 18. členu; 

- ni sprejel amandmajev Janeza Drobniča k 3., 11. 19, 20., 22., 27., 28., 31., 32., za 
novi 33 a. člen, 34.člen, 
in Franceta Cukjatija k 5., 8..11., 12., 16., 22., 26., 27., 28.; 

- France Cukjati je umaknil amandmaje k6., 9.,12. in 19., 21., 23. in 24., členu; 
- ostali amandmaji so postali brezpredmetni. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na podlagi mnenja ZPS in predlogov iz razprave sprejel tudi 

svoje amandmaje: 
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K 9. členu 
Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
"Invalidska organizacija ne sme ustanoviti podjetja, katerega dejavnost je pridobitna." 

Obrazložitev: 
Odbor je amandma oblikoval na podlagi predloga za amandma odbora poslanca 
Drobniča. Z amandmajem se glede ustanavljanja novih organizacijskih oblik invalidski 
organizaciji preprečuje, da bi ustanavljala podjetja, katerih dejavnost je pridobitna. 

K 14. členu 
V 1. točki prvega odstavka se črta besedilo »(odločbe)«. 

Obrazložitev: 
Na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe DZ ni jasno razbrati, katere odločbe bi 
bilo potrebno priložiti k vlogi za pridobitev statusa invalidske organizacije. S pred 
laganim amandmajem je besedilo jasnejše. 

K 15. členu 
V prvem odstavku se za besedo »Minister« doda vejica in besedilo »pristojen za 
invalidsko varstvo,«. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe DZ in je 
pravno tehnične narave. 

K 16. členu 
Za besedo »minister« se doda vejica in besedilo »pristojen za invalidsko varstvo,«. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe DZ in je 
pravno tehnične narave. 

K 17. členu 
V prvem odstavku se za besedo »Minister« doda vejica in besedilo »pristojen za 
invalidsko varstvo,«. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe DZ in je 
pravno tehnične narave. 

K 18. členu 
četrti odstavek se črta. 
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Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe, ki meni, da je 
vsebina četrtega odstavka smiselno zajeta že v četrtem odstavku 15. člena. 

K 23. členu 
V prvem odstavku se za besedo »Minister« doda vejica in besedilo »pristojen za 
invjalidsko varstvo,«. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja Zakonodajno - pravne službe DZ in je 
pravno tehnične narave. 

K 31. členu 
V drugem odstavku se besedilo "v rokih kot jih le ti sami določijo" nadomesti z 
naslednjim besedilom: 
"o porabi teh sredstev invalidska organizacija poroča v rokih, kot jih le ti sami določijo" 

Obrazložitev: 
Ni potrebno, da bi invalidska organizacija morala posredovati celotno letno poročilo o 
svojem poslovanju tudi vsem pravnim in fizičnim osebam, ki namenjajo sredstva 
invalidski organizaciji, vsekakor pa je potrebno, da jim poroča o porabi tistih sredstev, 
ki so ji jih ti namenili. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora glasoval tudi o 
posameznih členih predloga zakona ter vse člene sprejel. 

Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, 
v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni 
del tega poročila. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora Stanislav Brenčič. 

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K Premik Stanislav firenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 
O INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH (ZlnvO) 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja status, področje delovanja, financiranje in lastnino invalidskih 
organizacij. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na fizične osebe, veljajo enako za ženske in za 
moške. 

2. člen 
(invalidska organizacija) 

Invalidska organizacija je društvo ali zveza društev, ki deluje v javnem interesu na 
področju Invalidskega varstva (v nadaljnjem besedilu: invalidska organizacija) v skladu 
s tem zakonom. 

Za invalidske organizacije veljajo predpisi, ki urejajo društva, če ta zakon ne določa 
drugače. 

3. člen 
(namen) 

Namen Invalidske organizacije je prostovoljno in neodvisno združevanje 
interesno povezanih invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov, da ugotavljajo, 
zagovarjajo in zadovoljujejo posebne potrebe invalidov ter zastopajo Interese 
invalidov. 

Invalidska organizacija pri svojem delovanju upošteva načela državne strategije 
razvoja Invalidskega varstva in mednarodne standarde na področju Invalidskega 
varstva. 

Invalidska organizacija lahko deluje na državni ali lokalni ravni. 

4. člen 
l v." >1Q " • 

\ 
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(obveznost posvetovanja z invalidskimi organizacijami) 

Invalidske organizacije sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih politik in ukrepov za 
zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave invalidov. 

Državni organi se o vseh zadevah iz prejšnjega odstavka posvetujejo z invalidskimi 
organizacijami. 

5. člen 
(članstvo) 

člani invalidske organizacije so invalidi in njihovi zakoniti zastopniki. 

člani Invalidske organizacije so lahko tudi druge fizične osebe, ki na različne načine 
podpirajo delovanje invalidske organizacije. 

Invalid po tem zakonu je posameznik, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in 
oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne more sam 
delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v 
okolju, v katerem živi, v skladu z mednarodno klasifikacijo. 

6. člen 
(javnost) 

Delovanje in poslovanje invalidske organizacije je javno. 

Podatki, vpisani v register invalidskih organizacij, so javni. 

7. člen 
člen se črta. 

II. DEJAVNOST 

8. člen 
(pridobitna in nepridobitna dejavnost) 

Dejavnost, ki jo opravlja invalidska organizacija, je nepridobitna. 

Ne glede na načelo nepridobitnosti, lahko invalidska organizacija opravlja tudi 
pridobitno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo društva. 

Invalidska organizacija ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svojo pretežno 
dejavnost. 
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9. člen 
(ustanavljanje novih organizacijskih oblik) 

Invalidska organizacija lahko ustanovi invalidsko podjetje, ustanovo ali zavod, če 
je ustanovitev povezana z namenom delovanja invalidske organizacije in 
opredeljena v temeljnem aktu invalidske organizacije. 

Invalidska organizacija ne sme ustanoviti podjetja, katerega dejavnost je 
pridobitna. 

10. člen 
(cilji) 

Cilji delovanja invalidske organizacije za doseganje kakovosti življenja invalidov so 
zlasti: 

- uveljavljanje človekovih pravic invalidov, 
- vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, 
- nediskriminacija invalidov, 
- vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, 
- avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, 
- ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, 
- socialna pravičnost in enake možnosti. 

11. člen 
(naloge) 

Invalidske organizacije opravljajo v okviru svoje dejavnosti naslednje naloge: 

1. ugotavljajo interese in zagovarjajo potrebe invalidov na vseh področjih, ki 
zadevajo življenje invalidov, prispevajo k osveščanju javnosti in vplivajo na 
spremembe v prid invalidom; 

2. načrtujejo, organizirajo In izvajajo programe, ki posameznim skupinam 
invalidov omogočijo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju 
ovir in bolj neodvisnemu življenju (usposabljanje za aktivno življenje in delo, 
prevozi, oskrba s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, nega, fizična 
pomoč, dnevni centri, klubi, programi za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, programi za starše in svojce, tolmačenje in spremljanje, programi 
za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, informativna, 
založniška in kulturna dejavnost, rekreacija in šport ter podobno); 

3. sodelujejo pri preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem 
okolju; 

4. nudijo pomoč pri uveljavljanju potreb invalidov na področju varovanja zdravja, 
medicinske in socialne rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, 
zaposlovanja, bivanja (stanovanja, domovi), socialne varnosti, kulture, športa 
in rekreacije; 
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5. preprečujejo in blažijo socialne ter psihične posledice invalidnosti; 
6. usposabljajo invalide za samopomoč ter svojce in prostovoljce za življenje in 

delo z invalidi; , 
7. razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih 

področjih življenja; 
8. vzpodbujajo aktivnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše 

reševanje vprašanj invalidov; 
9. sodelujejo pri oblikovanju državnih ukrepov in predlagajo sprejem predpisov 

in ukrepov na področju invalidskega varstva; 
10. predstavljajo, varujejo in uveljavljajo pravice in interese invalidov na državni 

ali lokalni ravni; 
11. zagotavljajo zagovomištvo, ustvarjajo možnosti za razvijanje samopomoči in 

dobrodelnosti; 
12.se povezujejo z drugimi invalidskimi organizacijami doma in v tujini. 

Za izvajanje nalog iz 2., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka lahko invalidske 
organizacije oblikujejo posebne socialne programe, ki dopolnjujejo javno službo 
in pravice, ki jih določajo zakoni na področju Invalidskega varstva. 

Invalidske organizacije lahko izvajajo tudi druge naloge,-ki so kot skupni interesi 
opredeljene v temeljnem aktu invalidske organizacije. 

III. STATUS INVALIDSKE ORGANIZACIJE 

12. člen 
(merila za podelitev statusa invalidske organizacije) 

Društvu ali zvezi društev se podeli status invalidske organizacije, če: 

1. ima v temeljnem aktu opredeljene in opravlja posamezne naloge iz 2., 4., 5., 6., 
7. in 10. točke 11. člena tega zakona na državni ali lokalni ravni; 

2. so redni člani društva invalidi in njihovi zakoniti zastopniki; 
3. uspešno izvaja vsaj en posebni socialni program, ki podpira neodvisno 

življenje določene skupine invalidov; 
4. ima strokovno usposobljen kader za vodenje posebnih socialnih programov; 
5. izvaja posebne socialne programe za včlanjene in nevčlanjene invalide. 

13. člen 
(vloga za pridobitev statusa invalidske organizacije) 

Vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije lahko vloži društvo ali zveza 
društev na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 
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14. člen 
(dokazila za pridobitev statusa invalidske organizacije) 

Vlogi za pridobitev statusa invalidske organizacije je treba priložiti: 

1. dokazila o registraciji, nazivu, sedežu in zastopniku društva ali zveze društev; 
2. temeljni akt društva ali zveze društev, potrjen na pristojni upravni enoti; 
3. poročilo o delovanju in materialno finančnem poslovanju društva ali zveze 

društev v preteklih treh letih; 
4. poročilo o izvajanju posebnih socialnih programov za invalide v preteklih treh 

letih; 
5. dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi, opravljenem ustreznem 

strokovnem izpitu in referencah za vodenje posebnih socialnih programov. 

Kadar vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije vloži zveza društev, 
mora vlogi priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju meril za pridobitev statusa 
invalidske organizacije za društva, ki so povezana v zvezo društev. 

15. člen 
(postopek za podelitev statusa invalidske organizacije) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo ugotovi, ali so izpolnjena 
merila za pridobitev statusa invalidske organizacije in odloči o vpisu v register. 

Zoper odločbo je možno sprožiti upravni spor. 

Na podlagi pravnomočne odločbe o vpisu v register invalidskih organizacij, 
pridobi društvo oziroma zveza društev status invalidske organizacije. 

Društva, ki so povezana v zvezo društev in izpolnjujejo merila za podelitev 
statusa invalidske organizacije, se na podlagi skupne odločbe o podelitvi statusa 
invalidske organizacije zvezi društev, vpišejo v register invalidskih organizacij. 

16. člen 
(odvzem statusa invalidske organizacije) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, odvzame status invalidske organizacije, 
če: 

- invalidska organizacija zaprosi za odvzem statusa; 
• invalidska organizacija ne izpolnjuje več meril za pridobitev statusa invalidske 

organizacije po tem zakonu; 
- invalidska organizacija ne deluje v skladu s 3. členom tega zakona; 
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je bilo društvo ali zveza društev izbrisana iz registra društev; 
invalidska organizacija izstopi ali je izključena iz invalidske organizacije, ki je 
kot zveza društev pridobila status invalidske organizacije. 

17. člen 
(postopek odvzema statusa Invalidske organizacije) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo odvzame status invalidske 
organizacije in odloči o izbrisu Iz registra invalidskih organizacij. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možno sprožiti upravni spor. 

Na podlagi pravnomočne odločbe o izbrisu iz registra invalidskih organizacij, 
društvu ali zvezi društev preneha status invalidske organizacije. 

18. člen 
(register invalidskih organizacij) 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi register invalidskih organizacij. 

Register invalidskih organizacij vsebuje naslednje podatke: 

1. zaporedno številko vpisa; 
2. datum vpisa; 
3. ime invalidske organizacije; 
4. sedež invalidske organizacije; 
5. osebno ime zastopnika invalidske organizacije; 
6. število invalidov in število njihovih zakonitih zastopnikov, ki so včlanjeni v 

invalidsko organizacijo; 
7. številko in datum odločbe o podelitvi statusa invalidske organizacije; 
8. datum prenehanja statusa invalidske organizacije. 

Invalidske organizacije so dolžne ministrstvu, pristojnemu za Invalidsko varstvo, 
sporočiti spremembe vseh podatkov, ki se vodijo v registru invalidskih 
organizacij, najkasneje v 30 dneh od nastale spremembe. 

IV. REPREZENTATIVNE INVALIDSKE ORGANIZACIJE 

19. člen 
(vloga reprezentativnih invalidskih organizacij) 
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Reprezentativne invalidske organizacije: 

- predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v dialogu z organi na 
državni in mednarodni ravni; 

- predlagajo v skladu s predpisi predstavnike invalidov v delovna telesa pri 
državnih in drugih organih, ki obravnavajo vprašanja invalidov; 

- predlagajo ali imenujejo predstavnike invalidov v organe istovrstnih 
mednarodnih organizacij in združenj; 

- povezujejo in usklajujejo interese z drugimi invalidskimi organizacijami. 

Državni organi in druge javne institucije so dolžni tudi invalidskim organizacijam, 
ki nimajo statusa reprezentativnosti, zagotoviti možnost, da predstavijo interese 
in mnenja invalidov. 

20. člen 
(merila za priznanje reprezentativnosti invalidske organizacije) 

Invalidski organizaciji se prizna reprezentativnost, če: 

1. ima podeljen status invalidske organizacije in deluje na območju celotne države; 
2. poleg nalog iz 1. točke 12. člena tega zakona opravlja še naloge iz 1., 9. in 13. 

točke 11. člena tega zakona in 
3. vključuje več kot 33 % invalidov z enako vrsto invalidnosti v Republiki Sloveniji ali 

33% invalidov z različno vrsto invalidnosti, vendar z enakim pravnim ali družbenim 
statusom. 

če nobena invalidska organizacija v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje merila iz 3. točke 
prejšnjega odstavka, se reprezentativnost lahko prizna tisti invalidski organizaciji, ki 
vključuje največ invalidov z enako vrsto invalidnosti oziroma invalidov z različno vrsto 
invalidnosti, vendar z enakim pravnim ali družbenim statusom. 

Za enako vrsto invalidnosti se štejejo stanja, ki izhajajo iz omejitev posameznika zaradi 
enakih telesnih, intelektualnih ali senzornih okvar, povezanih z enakimi boleznimi, 
motnjami ali poškodbami, v odnosu z okoljem. 

Za enak pravni status invalidov se šteje z odločbo priznan status invalida na podlagi 
zakona. 

Za enak družbeni status invalidov se šteje družbeno priznanje enakih aktivnosti, ki jih 
opravljajo invalidi kot pripadniki družbenih skupin, v katere se vključujejo. Kot merilo za 
ugotavljanje reprezentativnosti invalidskih organizacij se upoštevajo le tisti družbeni 
statusi, za katere se vodijo uradne zbirke podatkov ali evidence. 

» 

21. člen 
(vloga za priznanje reprezentativnosti) 
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Vlogo za priznanje reprezentativnosti lahko vloži invalidska organizacija na ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo. 

22. člen 
(dokazila za priznanje reprezentativnosti) 

Vlogi za priznanje reprezentativnosti je potrebno priložiti: 

1. odločbo o pridobitvi statusa invalidske organizacije, 
2. poročilo o izvajanju nalog iz 19. in 13. točke 11. člena tega zakona in 
3. izjavo o številu včlanjenih invalidov z enako vrsto invalidnosti in njihovih zakonitih 

zastopnikov ali 
4. izjavo o številu včlanjenih invalidov z enakim pravnim ali družbenim statusom. 

23. člen 
(postopek za priznanje reprezentativnosti) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo ugotovi, ali so izpolnjena 
merila za priznanje reprezentativnosti invalidske organizacije in odloči o vpisu v 
register. 

Zoper odločbo je možno sprožiti upravni spor. 

Na podlagi pravnomočne odločbe o vpisu v register reprezentativnih invalidskih 
organizacij se invalidski organizaciji prizna reprezentativnost. 

Podatke o številu invalidov z enako vrsto invalidnosti ali enakim pravnim ali 
družbenim statusom so ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, dolžni 
brezplačno posredovati upravljavci, ki vodijo zbirko podatkov ali evidenco, iz 
katere je mogoče pridobiti podatke o vrsti invalidnosti ali pravnem ali družbenem 
statusu invalidov. 

24. člen 
(prenehanje reprezentativnosti) 

Reprezentativnost invalidske organizacije preneha z odvzemom reprezentativnosti. 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda odločbo o prenehanju reprezentativnosti 
invalidski organizaciji, če le-ta ne izpolnjuje več meril iz 20. člena tega zakona. 

25. člen 
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(register reprezentativnih invalidskih organizacij) 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi register reprezentativnih invalidskih 
organizacij. 

Register reprezentativnih invalidskih organizacij vsebuje naslednje podatke: 

- zaporedno številko vpisa; 
- datum vpisa; 
- ime reprezentativne invalidske organizacije; 
- številko in datum odločbe o priznanju reprezentativnosti; 
- datum prenehanja reprezentativnosti invalidske organizacije. 

26. čien 
(nacionalni svet invalidskih organizacij) 

Reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni, se 
lahko povezujejo v nacionalni svet invalidskih organizacij (v nadaljevanju: 
nacionalni svet). 

Nacionalni svet se ustanovi s pogodbo med invalidskimi organizacijami iz 
prejšnjega odstavka, s katero se določijo naloge nacionalnega sveta in razmerja 
med povezanimi invalidskimi organizacijami. Pogodba se predloži ministrstvu, 
pristojnem za invalidsko varstvo, ki vodi register invalidskih organizacij. V 
nacionalnem svetu invalidskih organizacij so vse članice enakopravne. V 
nacionalni svet se lahko vključi vsaka invalidska organizacija, ki to želi in deluje 
na državni ravni. 

Nacionalni svet mora ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, v 30 dneh 
posredovati vse spremembe pogodbe. 

Nacionalni svet ne more pridobiti statusa invalidske organizacije. 

27. člen 
(namen ustanovitve nacionalnega sveta) 

Nacionalni svet usklajuje interese vseh invalidov v državi ob upoštevanju avtonomnosti 
vsake invalidske organizacije in jih zastopa v dialogu med invalidskimi organizacijami 
in v dialogu s strokovnimi združenji, državnimi organi, javnimi institucijami ter drugimi 
javnostmi. 

Nacionalni svet predlaga v skladu s predpisi skupne predstavnike invalidov v organe 
državnih in drugih javnih institucij ter v organe mednarodnih organizacij in združenj in 
opravlja druge skupno dogovorjene aktivnosti. 
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V. FINANCIRANJE IN LASTNINA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 

28. člen 
(financiranje invalidske organizacije) 

Invalidska organizacija lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- s članarino, 
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti invalidske organizacije, 
- z darili in volili, 
• s prispevki donatorjev, 
- iz proračunskih in drugih javnih sredstev in 
- Iz drugih virov. 

Poleg virov iz prejšnjega odstavka lahko invalidska organizacija pridobiva 
sredstva za svoje delovanje za naložbe v osnovna sredstva tudi iz sredstev 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fundacija). 

Invalidska organizacija lahko sredstva, pridobljena na način iz prejšnjega 
odstavka, namenja tudi za sofinanciranje posebnih socialnih programov in 
naložb v osnovna sredstva pravni osebi iz 9. člena tega zakona, katero je 
invalidska organizacija sama ustanovila in je 100% lastnica, če ji je fundacija 
odobrila sredstva v ta namen. 

Status invalidske organizacije ne more biti podlaga za pridobivanje sredstev iz 
proračunov in drugih javnih virov. Reprezentativnost invalidske organizacije ne 
pomeni prednosti za pridobivanje sredstev iz fundacije (Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij). 

29. člen 
(ekonomske olajšave) 

Invalidske organizacije so po zakonih in drugih predpisih deležne posebnih oprostitev 
in olajšav, v kolikor področni zakoni ne urejajo drugače. 

30. člen 
(finančna dokumentacija) 

Invalidska organizacija mora finančno dokumentacijo za planiranje, finančno 
poslovanje in letno poročanje sestavljati tako, da so posebej razvidni finančni 
viri, stroški za redno poslovanje, za Izvajanje posebnih socialnih programov in 
storitev ter Investicijska vlaganja. Podatki se izkazujejo v skladu z 
računovodskimi standardi. 
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Invalidska organizacija začasnih presežnih prilivov sredstev ne sme nalagati v 
dvomljive in tvegane naložbe v podjetja, pač pa le v najbolj zanesljive in varne 
finančne institucije, kot so banke z državnim jamstvom. 

Višino prejemkov iz delovnega razmerja, povračil stroškov in drugih prejemkov v 
zvezi z delom v humanitarni in dobrodelni organizaciji določajo okviri višine 
prejemkov iz delovnega razmerja, povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z 
delom v javnih zavodih, upoštevaje posebnosti dela v humanitarni in dobrodelni 
organizaciji. 

31. člen 
(letno poročilo) 

Letno poročilo o poslovanju invalidske organizacije obravnava in sprejme 
pristojni organ invalidske organizacije. 

Invalidska organizacija posreduje letno poročilo o poslovanju organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu 
februarju tekočega leta, pravnim in fizičnim osebam, ki namenjajo sredstva 
invalidski organizaciji pa o porabi teh sredstev invalidska organizacija poroča v 
rokih, kot jih le ti sami določijo. 

32. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito porabo javnih 
sredstev, ki jih invalidska organizacija prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo 
njeni pristojni organi in računsko sodišče. 

Nadzor nad izvajanjem posebnih socialnih programov in naložb opravljajo poleg 
pristojnih organov invalidske organizacije tudi strokovni organi, ki jih pooblastijo pravne 
in fizične osebe, ki namenjajo sredstva invalidski organizaciji. 

Nadzor nad izpolnjevanjem meril za status invalidske organizacije in meril za 
reprezentativnost izvaja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo najmanj vsakih pet 
let. Za nadzor se smiselno uporabljajo določbe 12. in 19. člena tega zakona. 

33. člen 
(gospodarjenje z lastnino) 

Invalidska organizacija kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino, s katero 
razpolaga. 

Lastnine invalidske organizacije ni mogoče deliti med člane invalidske organizacije. 
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Taka delitev premoženja je nična. 

Lastnino invalidske organizacije, pridobljeno iz sredstev fundacije, je mogoče odtujiti le 
s soglasjem fundacije. 

34. člen 
(lastnina ob prenehanju delovanja) • ■ 

Ob prenehanju delovanja invalidske organizacije za ravnanje z njeno lastnino, 
pridobljeno v času, ko je imela status invalidske organizacije, veljajo določbe zakona o 
društvih. 

Lastnina invalidske organizacije, pridobljena v času, ko je imela status invalidske 
organizacije, ob njenem prenehanju, preide v deležu, ki ga je prispevala fundacija, v 
last fundacije. * 

Pri odločanju o premoženju iz prejšnjega odstavka fundacija prednostno upošteva 
potrebe invalidov, katerim je bilo premoženje prvotno namenjeno. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

35. člen 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje invalidska 
organizacija, ki: 

- deluje ali posluje v nasprotju s 6. členom tega zakona, 
- prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim aktom, 
- opravlja dejavnost v nasprotju z 8. členom tega zakona, 
- sredstva fundacije uporablja v nasprotju z določili trtjega odstavka 28. člena tega 

zakona, 
- finančno dokumentacijo sestavlja ali podatke izkazuje v nasprotju z 30. členom tega 

zakona in 
- ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, ne posreduje sprememb podatkov, ki 

se vodijo v registru iz 18. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba invalidske organizacije. 

36. člen 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje invalidska 
organizacija, ki: 
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- ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, ne posreduje sprememb podatkov, ki 
se vodijo v registru iz 18. člena tega zakona v predpisanem roku, 

- v pravnem prometu in javnosti ne uporablja svojega registriranega imena v skladu z 
7. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba invalidske organizacije. 

VII. PREHODNE 'N KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
(odlog veljavnosti odločb o statusu invalidske organizacije in reprezentativnosti) 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, prične s postopki za podelitev 
statusa invalidske organizacije in reprezentativnosti z dnem uveljavitve tega 
zakona. Pravnomočne odločbe, izdane v postopkih po 15. in 23. členu tega 
zakona začnejo veljati s 1.7.2003. 

38. člen 
(javni interes po drugih predpisih ) 

Društvo ali zveza društev, ki po tem zakonu pridobi status invalidske organizacije in 
ima na podlagi drugega predpisa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, 
ta status obdrži. 

39. člen 
(sprejem računovodskega standarda) 

Računovodski standard za invalidske organizacije iz drugega odstavka 30. člena tega 
zakona se sprejme v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Do sprejema računovodskega standarda iz prejšnjega odstavka se uporablja 
računovodski standard za društva. 

40. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

ZAKONA 0 PRVEM POKOJNINSKEM 

SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

PREODLIKOVANJU POOBLAŠČENIH 

INVESTICIJSKIH DRUŽD Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZPSPID-B) 

- skrajšani postopek - EPA 632 - III 

DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

A REPUBLIKA SLOVENIJA 
J DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za finance in monetarno politiko 
Številka:412-01/99-23/8 EPA 632-III 
Ljubljana 04.10.2002 

Na podlagi 42., 131., 133. in 142. člena člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor za finance In monetarno politiko kot 
matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu zakona o spremembah 

zakona o prvem pokojninskem skladu 

Republike Slovenije in preoblikovanju 

pooblaščenih investicijskih družb 
(ZPSPID-B) (skrajšani postopek) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in 
monetarno politiko je na 29. seji, dne 3. 10. 2002, kot matično 

delovno telo, obravnaval predlog zakona o spremembah zakona 
o prvem pokojninskem skladu (v nadaljevanju PPS) in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem 
po skrajšanem postopku predložila skupina poslancev Anton 
Anderlič, Janez Podobnik in Blaž Kavčič. 

Kolegij predsednika državnega zbora je dne 13. 9. 2002 sprejel 
odločitev, da se predloženi zakon obravnava v skrajšanem 
postopku. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, 
Zakonodajno-pravne službe in Vlade Republike Slovenije. 

Iz mnenja Zakonodajno-pravne Državnega zbora, ki je skladno 
s prvim odstavkom 27. člena poslovnika državnega zbora proučila 
navedeni predlog izhaja, da na predlagane spremembe veljavnega 
zakonskega besedila, s katerim se predlaga zvišanje dosedanje 
omejitve možnega obsega zamenjave pokojninskih bonov PPS 
(za posameznika) za polico dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, z vidika svoje vloge nima pomislekov. Opozorjeno 
je le na očitno pisno napako v samem besedilu zakona, ki se 
lahko odpravi v okviru obravnave predlagane spremembe. 
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K predlogu zakona do izteka roka iz 129. člena poslovnika 
državnega zbora nihče izmed kvalificiranih predlagateljev ni vložil 
amandmajev. 

V okviru druge obravnave je predstavnik predlagateljev v 
dopolnilni obrazložitvi predloga zakona poudaril, da naj bi 
spremenjeno besedilo v prvi vrsti prispevalo k povečanju števila 
zavarovancev PPS, sekundarno pa doprineslo k več jemu obsegu 
sredstev, ki bi jih zavarovanci namenili za sklenitev dodatnega 
pokojninskega zavarovanja pri PPS. Poleg tega naj bi bil na ta 
način dosežen dodatni varčevalni učinek, saj bi odprta možnost 
višje mesečne starostne rente (30.000 do 45.000 SIT), dvignila 
zanimanje pri potencialnih zavarovancih, kar bo pozitivno vplivalo 
na višji priliv dodatnih likvidnih sredstev. Zlasti kar zadeva mlajše 
generacije potencialnih zavarovancev, naj bi s tem zakonom poleg 
navedenega, dolgoročno vplivali na zvišanje stopnje osveščanja 
državljank in državljanov glede smotrnega investiranja v smislu 
lastne finančne varnosti za obdobje starosti, oziroma finančne 
varnosti družinskih članov v primeru smrti zavarovanca. Jedro 
pripravljenega besedila je, omogočiti državljanom Slovenije 
zvišanje možne pokojninske rente, kar je po mnenju predlagateljev 
državljanom naklonjena rešitev, v finančnem smislu pa pozitivna 
naložba s kvalitetnim razmerjem med vložkom in zavarovalno 
vsoto. 

Predstavnik Vlade, je v obrazložitvi mnenja z dne 3.10.2002 
navedel, da Vlada predloženemu besedilu ne nasprotuje. 

V razpravi o posameznih členih predloga zakona, so bili s 
strani posameznih čl anov odbora izraženi naslednji pomisleki: 
- navedeno je bilo, da predvideni povečani odkup pokojninskih 

bonov ne bo zajel širše populacije, pač pa le tiste, ki s finančnimi 
sredstvi razpolagajo, kar pomeni ožji krog slovenskega 
prebivalstva; 
po drugi dani oceni razpravljalca, sami pokojninski boni (glede 
na že izvedeno 5%) zamenjavo, sicer ne bodo posegali v 
socialni položaj posameznikov, vendar v končni fazi lahko 
nastopijo določeni špekulativni učinki oz. zgolj taktiziranje s 
finančnimi sredstvi, tako da je osnovni namen predlagateljev 
v smislu dosega prej poudarjene socialne komponente 
zakona, vprašljiv; 
po enem izmed izraženih mnenj, predlagana sprememba, ki 
bi bila sicer smotrna v času same uvedbe zakona, v danem 

času, nima več niti pozitivnih niti negativnih učinkov; je pa 
velika verjetnost, da bo sprejem predlaganega besedila imel 
vpliv na skorajšenj dvig cene bonov, kar bo lahko podlaga za 
prej navedene negativne učinke. 

Odbor /e na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, na 
podlagi predloga iz razprave s strani predstavnika predlagateljev, 
poslanca Blaža Kavčiča, sprejel naslednji 

amandma: 

K 1-Členu: 

V 1. členu se za besedo "člena" doda besedilo: 

"beseda "četega" nadomesti z besedo "petega ter". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in sledi mnenju Zakonodajno- 
pravne službe. 

Odbor Je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona ter vse člene 
sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejeti 
amandma k 1. členu zakonskega predloga na seji odbora 
pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega 
poročila in navedeni amandma vključuje. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil podpredsednik 
odbora Vili Trofenik. 

Svetovalka DZ Podpredsednik 
Marija Stibilj l.r. Vili Trofenik, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O 

SPREMEMBAH ZAKONA O PRVEM 

POKOJNINSKEM SKLADU IN 

PREOBLIKOVANJU INVESTICIJSKIH 
DRUŽB (ZPSPID-B)(skrajšani postopek) 

1. člen 

V zakonu o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije 
In preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 
RS, št. 50/99,106/99, 58/02) se v sedmem odstavku 28. člena 

- beseda "četega" nadomesti z besedo "petega" ter številka 
"10.000" nadomesti s številko "30.000". 

2. člen 

V prvem odstavku 30. člena se številka "10.000" nadomesti s 
številko "30.000". 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU SKLEPA 0 USTANOVITVI 

SVETA ZA SISTEM PLAČ V JAVNEM 

SEKTORJU (OdSSPJS) 
( 

- enofazni postopek - EPA 633 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

* * • 

Odbor za notranjo politiko 
Številka: 430-03/02-0017/0007 EPA - 633-in 
Ljubljana, 9.10.2002 

Na podlagi 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno 
telo naslednje: 

Poročilo 
k predlogu sklepa o ustanovitvi Sveta za sistem plač v Javnem sektorju 

(OdSSPJS) 
• enofazni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 26. redni seji 
dne 9.10.2002 kot matično delovno telo obravnaval predlog sklepa o ustanovitvi 
Sveta za sistem plač v javnem sektorju, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je v uvodoma povedal, da podpira vse amandmaje, ki so 
vsebovani v pregledu amandmajev. Ti amandmaji pa so bili pripravljeni na podlagi 
mnenja zakonodajno pravne službe. 
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Predstavnica zakonodajno pravne službe je povedala, da so s predlaganimi 
amandmaji v glavnem upoštevane pripombe iz mnenja zakonodajno pravne službe. 
Opozorila pa je, da je potreben popravek pri amandmajih k II., III. in VII. razdelku, 
kar pa bi zakonodajno pravna služba lahko naredila v končni redakciji besedila. 
Opozorila je tudi, da bi bilo glede na prečiščeno besedilo, ki ga je predložil 
predlagatelj, treba amandmirati tudi peti razdelek sklepa. 

Amandmaje k predlogu sklepa so vložile štiri poslanske skupine (LDS, ZLSD, SLS in 
DeSUS) in sicer k uvodu, naslovu ter k I., IV., VI. in IX. razdelku, besedilu vseh 
razdelkov in k I., II., III., IV. ter VII. razdelku. Odbor podpira vse navedene 
amandmaje. 

Odbor je sprejel naslednji amandma: 

K V. razdelku 

Besedilo 'z večino glasov vseh članov izvolijo člani Sveta' se črta in nadomesti z 
besedilom 's soglasjem določita obe strani'. 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijsko uskladitev s 5. odstavkom 34. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju. 

Vlada Republike Slovenije podpira navedeni amandma odbora. 
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Odbor je na podlagi 1. odstavka 171. člena v zvezi s 56. členom poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor za notranjo politiko predlaga državnemu zboru, da sprejme predlog 
sklepa o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju skupaj z 
amandmaji, ki jih odbor podpira in amandmajem, ki ga je odbor sprejel. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan Lavrinc. 

Saša Sever, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Višji svetovalec Predsednik 
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Poročilo 

K DOPOLNITVI SPREMENJENEGA IN 

DOPOLNJENEGA PROGRAMA ODPRODAJE 

DRŽAVNEGA PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003, 

SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM PROGRAMA 

PRODAJE IN/ALI ZAMENJAVE DRŽAVNEGA 

STVARNEGA PREMOŽENJA (GRADBENIH 

OBJEKTOV - POSLOVNIH PROSTOROV IN 

PREVOZNIH SREDSTEV) ZA LETO 2002, 

KATEREGA UPORABNIKI SO PRAVOSODNI 

ORGANI TER DRUGI DOPOLNITVI 

SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 

PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003 

- EPA 611 - III, EPA 636 - III In EPA 637 • III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za finance in monetarno politiko 

Številka: 411-01/01-61/11 
411-01/01-61/13 
411-01/01-61/14 

Ljubljana, 10.10.2002 

EPA 611-1 
EPA 636-1 
EPA 637-1 

Na podlagi 42. (lena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno 
politiko kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k Dopolnitvi spremenjenega in dopolnjenega 
programa odprodaje državnega premoženja za leti 
2002/2003, Spremembam in dopolnitvam programa 

prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega 
premoženja (gradbenih objektov - poslovnih 

prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2002, 
katerega uporabniki so pravosodni organi ter DrugI 

dopolnitvi spremenjenega in dopolnjenega programa 
odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance In 
monetarno politiko je na 28. seji, dne 1.10. 2002, ter na 29. nujni 
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seji, dne 10. 10. 2002, kot matično delovno telo obravnaval 
naslednje dokumente v zvezi z odprodajo državnega premoženja: 
Dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje 
državnega premoženja za leti 2002/2003, ki jo je vlada sprejela 
na 83. seji, dne 10.7.2002, ter Spremembe in dopolnitve programa 
prodaje in/ali zamenjave državnega stvarnega premoženja 
(gradbenih objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) 
za leto 2002, katerega uporabniki so pravosodni organi in Druga 
dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa odprodaje 
državnega premoženja za leti 2002/2003, ki jih je vlada sprejela 
na 162. dopisni seji, dne 10. 9. 2002. 

Vlada je navedene dokumente predložila v obravnavo državnemu 
zboru na podlagi 80. č člena zakona o javnih financah. Poglavje, ki 
ureja področje prodaje državnega in občinskega finančnega in 
stvarnega premoženja, vključno z določbo 80. č člena, na podlagi 
katere vlada lahko med izvrševanjem proračuna letni program 
prodaje spremeni ali dopolni, pri čemer mora o predlogu vlade za 
dopolnitev letnega programa prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja z vključitvijo novega premoženja odločiti 
državni zbor, vlada pa državnemu zboru poroča o zaključku 
posameznega programa prodaje, je bilo v ta zakon vključeno z 
zadnjo novelo, ki je začela veljati 20. 4. 2002. 

Hkrati z navedenimi dokumenti pa je vlada državnemu zboru 
posredovala tudi naslednja dokumenta: Spremembe programa 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 
2002 in 2003 (št. 411-01/00-65/18, EPA 634-III), ki jih je vlada 
sprejela na 161. dopisni seji, dne 3. 9. 2002, ter Druga dopolnitev 
načrta nabav in gradenj iz kupnin od prodaje državnega stvarnega 
premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za 
leto 2002 (Slovenska obveščevalno-vamostna agencija) (št. 411- 
01/01-61/12, EPA 635-III), ki jo je vlada sprejela na 162. dopisni 
seji, dne 10. 9. 2002. S prvim dokumentom je vlada državni zbor 
le seznanila, drugi dokument pa mu je posredovala v obravnavo 
na podlagi 80. č člena zakona o javnih financah. 

Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki je skladno s svojo vlogo proučila predloge sprememb 
in dopolnitev programa prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leti 2002 in 2003, katere je državnemu zboru 
predložila vlada dne 19.7 ter 11.9.2002. Pri tem navaja, da je 
Program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja 
za leti 2002 in 2003 državni zbor obravnaval hkrati s predlogom 
proračuna RS za navedeni leti, skladno s 13. členom zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01). Prvo 
spremembo in dopolnitev tega programa je vlada sprejela 
21.3.2002, drugo dopolnitev 16.4.2002 (z oznako prva dopolnitev) 
In tretjo dopolnitev dne 19.4.2002.0 navedenih dopolnitvah je bila 
vlada skladno s prvim odstavkom 26. člena zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01) 
dolžna državni zbor le obvestiti. Glede na to, da po uveljavitvi 
zadnje novele ZJF (20. 4. 2002) v skladu z določbo 80. č člena o 
dopolnitvah navedenega programa (z vključitvijo novega 
premoženja) odloča državni zbor, bodo predmet obravnave in 
odločanja državnega zbora predlogi sprememb in dopolnitev 
programa prodaje državnega premoženja za leti 2002 in 2003, ki 
so bili predloženi 19.7.2002 (določen 18.7.2002), in 11.9.2002 

(določeni 3.9. in 10.9.2002), ne glede na napačno oziroma 
neustrezno opredelitev v odnosu na predhodne spremembe in 
dopolnitve tega programa, o katerih je že odločila vlada. V zvezi z 
gradivom, ki je naslovljeno "Druga dopolnitev načrta nabav in 
gradenj iz kupnin od prodaje državnega stvarnega premoženja in 
odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za leto 2002" pa 
služba meni, da bi ga bilo možno obravnavati le kot poročilo o 
zaključku posameznih programov prodaje. Glede same 
predstavitve predlogov dopolnitev programa prodaje, ki je sicer 
zelo skopa, služba le navaja, da je predlagatelj po določbi šestega 
odstavka 80.č člena ZJF v letnem programu prodaje dolžan 
navesti le seznam finančnega in stvarnega premoženja, pri 
kapitalskih naložbah pa še - odstotni delež, pri nepremičninah in 
premičninah pa - vrsto in obseg premoženja. 

Obravnavi predloženih dokumentov na obeh sejah odbora so 
prisostvovali predstavniki predlagateljev posameznih dokumentov 
in predstavnik Ministrstva za finance. 

Zaradi nekaterih nejasnosti v zvezi z obravnavo predloženih 
dokumentov, tako s proceduralnega kot tudi z vsebinskega vidika, 
na katere deloma v svojem mnenju opozarja tudi Zakonodajno- 
pravna služba, so bili prisotni predstavniki vlade še pred pričetkom 
vsebinske obravnave posameznih dokumentov na 28. seii odbora 
oziroma pred razpravo in odločanjem odbora o posameznih 
dokumentih opozorjeni ne nekatere dileme in zaprošeni za 
pojasnitev nekaterih vprašanj.Tako so bili pred uveljavitvijo novele 
ZJF državnemu zboru s strani vlade posredovani naslednji 
dokumenti: Spremenjen in dopolnjen program odprodaje državnega 
premoženja za leti 2002/2003, ki ga je vlada sprejela 21. 3. 2002, 
Prva dopolnitev programa prodaje državnega stvarnega 
premoženja za leto 2002/2003, ki jo je vlada sprejela 16. 4. 2002 
ter Dopolnitev Programa prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za leti 2002 in 2003, ki jo je vlada sprejela 
19.4.2002.0 navedenih spremembah in dopolnitvah je bila vlada 
v skladu s prvim odstavkom 26. člena zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leto 2002 in 2003 dolžna državni zbor le obvestili. 
Ob predloženih dokumentih, ki jih vlada posreduje v obravnavo 
državnemu zboru na podlagi sprejete novele ZJF (torej določbe 
80. č člena), pa so se odboru zaradi različnih naslovov 
posameznih dokumentov in njihovih izjemno skopih obrazložitev 
še pred njihovo vsebinsko obravnavo odprla naslednja vprašanja: 
o katerih dokumentih nai državni zbor sploh odloča in kateri od 
predloženih dokumentov kot tudi kateri od krovnih dokumentov, 
na katere se predložene spremembe oziroma dopolnitve sicer 
nanašajo, so pripadajoči Programu prodaie državnega finančnega 
in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 (objavljenem v 
Poročevalcu DZI. S tega vidika in ob hkratni ugotovitvi odbora, da 
državnemu zboru (vsaj v vednost) niso bili posredovani vsi 
dokumenti, na katere se posredovane spremembe in dopolnitve 
sicer nanašajo, bi bilo smiselno tudi pojasnilo vlade, kako (oziroma 
na podlagi katerih dokumentov) se je Program prodaje državnega 
finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 
spreminjal oziroma dopolnjeval do uveljavitve novele zakona o 
javnih financah in kako kasneje. Glede na vsa odprta vprašanja, 
ob katerih ni dobil ustreznih pojasnil, je odbor še pred začetkom 
vsebinske razprave na 28. seji v skladu s 74. členom poslovnika 
državnega zbora sklenil, da obravnavo teh dokumentov preloži 
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na eno prihodnjih sej odbora, da bo vlada lahko podala potrebne 
odgovore, na podlagi katerih bo odbor lahko o posameznih 
dokumentih odločal še v roku, ki omogoča njihovo obravnavo na 
oktobrski seji državnega zbora. 

V nadaljevanju obravnave predloženih dokumentov na 29. nuini 
seii odbora so predstavniki vlade podali pojasnila v zvezi s 
povezanostjo kot tudi osnovno vsebino posameznih dokumentov, 
ki jih je vlada sprejela pred uveljavitvijo novele ZJF in so bili 
posredovani državnemu zboru v seznanitev, kot tudi dokumentov, 
ki jih je posredovala državnemu zboru v obravnavo po uveljavitvi 
novele ZJF. Pri tem je bilo poudarjeno, da osnovo predstavlja 
veljavni Program prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leto 2002 in 2003, objavljen v Poročevalcu DZ št. 
81/VII z dne 9. 10. 2001 (ki ga je vlada v skladu z določbo 13. 
člena ZJF posredovala državnemu zboru hkrati s predlogoma 
proračunov Republike Slovenije za leto 2002 in za leto 2003). 
Dokument z naslovom: Spremenjen in dopolnjen program 
odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003, ki ga 
sestavljajo posamezne tabele, predstavlja vsebinsko dopolnitev 
prej navedenega programa, vlada pa ga je državnemu zboru 
posredovala v seznanitev. Prvo dopolnitev programa prodaje 
državnega stvarnega premoženja za leto 2002/2003 je vlada 
sprejela 16. 4. 2002, upoštevan pa je predlog dopolnitve, kot jo je 
podalo Ministrstvo za notranje zadeve. Vlada je na predlog 
Ministrstva za finance dne 19.4.2002 sprejela tudi Dopolnitev 
programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja 
za leti 2002 in 2003. Po uveljavitvi novele ZJF pa je vlada sprejela 
dve dopolnitvi spremenjenega in dopolnjenega programa 
odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003, ki sta 
posredovani v obravnavo državnemu zboru, da v skladu z 
določbo 80. č člena ZJF odloči o obeh dopolnitvah. 

Ob tem je bilo v odboru sicer opozorjeno na dejstvo, da bi morala 
vlada obe posredovani dopolnitvi v skladu z isto določbo ZJF 
oblikovati kot predloga obeh dopolnitev, ker bi bilo tako povsem 
nedvoumno, da o teh dokumetnih odloča državni zbor. 

Kot je bilo že navedeno, je vlada državnemu zboru posredovala 
tudi Spremembe programa prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 ter Drugo dopolnitev 
načrta nabav in gradenj iz kupnin od prodaje državnega stvarnega 
premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja za 
leto 2002 (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija). Odbor 
je ob obravnavi obeh navedenih dokumentov in ob upoštevanju 
že omenjene določbe 80. č člena ZJF ugotovil: 

da s prvim dokumetom vlada državni zbor le seznanja, ker 
obravnava le spremembe programa, o teh pa državni zbor 
ne odloča, ter 
da je drugi dokument mogoče obravnavati le kot poročilo 
vlade o zaključku posameznega programa prodaje (ker iz 

naslova dokumenta izhaja, da se nanaša na kupnine od 
prodaje državnega stvarnega premoženja), na kar v svojem 
mnenju opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, in v tem 
primeru tudi o tem dokumentu državni zbor ne odloča. 

Ker sta bila obravnavana dokumenta uvrščena v okvir točke: 
"Predlogi sklepov v zvezi z odprodajo državneg premoženja" v 
seznamu zadev iz Terminskega programa DZ za oktober 2002 
(za pripravo sklica oktobrske seje zbora), je odbor sklenil, da 
Kolegiju predsednika državnega zbora predlaga, naj teh dveh 
dokumentov ne uvrsti na dnevni red oktobrske seje državnega 
zbora. 

Odbor je nato prešel na obravnavo posameznih predloženih 
dokumentov, o katerih odloča državni zbor. 

Ob obravnavi teh dokumentov je odbor brez razprave sprejel 
naslednje 

sklepe: 

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance 
In monetarno politiko predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme Dopolnitev 
spremenjenega In dopolnjenega programa odprodaje 
državnega premoženja za leti 2002/2003. 

2. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance 
In monetarno politiko predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme Spremembe In 
dopolnitve programa prodaje In/all zamenjave državnega 
stvarnega premoženja (gradbenih objektov • poslovnih 
prostorov In prevoznih sredstev) za leto 2002, katerega 
uporabniki so pravosodni organi. 

3. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance 
In monetarno politiko predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme Drugo dopolnitev 
spremenjenega In dopolnjenega programa odprodaje 
državnega premoženja za leti 2002/2003. 

Predlogi sklepov državnega zbora so priloženi temu poročilu. 

Odbor je za poročevalca odbora na seji državnega zbora določil 
predsednika odbora, Cirila Pucka. 

Predsednik 
Ciril Pucko, l.r. 

PRILOGA: 
- predlogi sklepov državnega zbora 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 411-01/1-61/11 

EPA 611-111 

PREDLOG 
10.10.2002 

Na podlagi 80. č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu s 112. členom 
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni 
zbor Republike Slovenije na seji, dne  sprejel 
naslednji 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 411-01/1-61/14 

EPA 637-III 

PREDLOG 
10.10.2002 

Na podlagi 80. č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu s 112. členom 
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni 
zbor Republike Slovenije na seji, dne  sprejel 
naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se Dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa 
odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003. 

SKLEP: 

Sprejme se Druga dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega 
programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003. 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 411-01/1-61/13 

EPA 636-111 

PREDLOG 
10.10.2002 

Na podlagi 80. č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu s 112. členom 
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni 
zbor Republike Slovenije na seji, dne  sprejel 
naslednji 

SKLEP: 

Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve programa prodaje in/ali 
zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih 
objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 
2002, katerega uporabniki so pravosodni organi. 
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Podjetje:    

Davčna številka:    

naročam  izvod(OV) poročevalca dz republike Slovenije 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
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