
DRŽAVNI ZBOR REP'!BU!iS SLUvfeiMIJt 
DOKUiViiN TACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 14. oktober 2002 Letnik XXVIII Št. 97/I 

POROČILI DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 
- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o uresničevanju javnega 3 

interesa za kulturo z dopolnjenim predlogom zakona (ZUJIK) - druga obravnava - EPA 477 - III 

- Poročilo Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 35 
zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi z dopolnjenim 
predlogom zakona (ZSNNPK-A) - druga obravnava - EPA 522 - 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 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 

URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA 

ZA KULTURO Z DOPOLNJENIM 

PREDLOGOM ZAKONA (ZUJIK) 

- druga obravnava - EPA 477 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR * * • 

Odbor zti kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

številka: 610-01/02-17/2 
Ljubljana, 11.10.2002 

EPA 477-III 

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 uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
- druga obravnava - 

Predlog zakona je v zakonodajni postopek 1.8.2002 vložila Vlada RS in predlagala, 
da se obravnava po rednem postopku 
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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 29.8.2002. Odbor ga je obravnaval na svoji 16. 
redni seji, 9. in 10.10.2002. 

Za obravnavo na seji so člani odbora poleg zakonskega predloga, ki je objavljen v 
Poročevalcu DZ št. 83 z dne 6.9.2002 in mnenja Zakonodajno pravne službe DZ (v 
nadaljevanju: ZPS) z dne 25.9.2002 prejeli še: 
- amandmaje poslanskega kluba LDS in poslanskih skupin ZLSD, SLS, DeSUS k 2., 

3., 8., 9., 10.. 16., 18., 20., 23., 24., 25., 28., 33., 34., 36., 38., 42., 43., 44., za nov 
44.a, 55., 58., 59., 66., 67., 72., 3. točki ill. poglavja, 83., za nov 83.a člen, 84., 
87., 88., 89., 93., 117., 131., 134., 139. 140., 141., 142., 149., in 150. členu, z dne 
3.10.2002; 

- amandma Branka Kelemine k 84. členu, z dne 3.10.2002; 
- amandmaja Janeza Cimpermana k 59. in 83. členu, z dne 3.10.2002; 
- amandma Roberta Battellija in Marie Pozsonec k 33. členu, z dne 2.10.2002; 
- amandmaji Jožefa Školča k 45., 88., 89., 100., 101., 102., 103. in 136. členu, z 

dne 3.10.2002 in popravek, z dne 4.10.2002; 
- pripombe Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, z dne 3.10.2002; 
- pripombe Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Zveze gluhih in 

naglušnih Slovenije, z dne 2.10.2002; 
- pripombe Kulturniške zbornice Slovenije, z dne 4.10.2002; 
- pripombe Sindikata Glosa, z dne 4.10.2002 
- pregled amandmajev k predlogu zakona, z dne 9.10.2002; 
- poročilo Odbora za finance in monetarno politiko, z dne 8.10.2002 o finančnih 

posledicah predloga zakona; 
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ter 
- umik amandmajev Franca Lenka K 87. in 93. členu predloga zakona. 

Na sejo Odbora so bili poleg predstavnikov predlagatelja predloga zakona in ZPS 
vabljeni tudi predstavniki Zveze kulturnih društev Slovenije, Kulturniške zbornice 
RS, Sindikata Glosa, Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Zveze 
društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveze gluhih in naglušnih Slovenije ter 
Sveta za kulturo pri Vladi RS. 

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 ministrica za kulturo Andreja Rihter. 

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 so jih Odboru predlagali Sindikat vzgoje, izobraževanja in 
znanosti Slovenije, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveza gluhih in 
naglušnih Slovenije, Sindikat kulture Slovenije GLOSA, Kulturniška zbornica 
Slovenije ter Zveza kulturnih društev Slovenije. 

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 2., 3., 8., 9., 

10., 16., 18., 20., 23., 24., 25., 28., 33., 34., 36., 42., 43., 44., nov 44.a, 55., 58., 
59., 66., 72., 3.točki III. poglavja, 83., nov 83.a, 84., 87., 93., 117., 131., 134., 139., 
140., 141., 142., 149. in 150. členu; 

- amandmaja Jožefa Školča k 88. in 89. členu 
- amandma Janeza Cimpermana k 59. členu. 

ter 
amandmaje Odbora 

K 1. členu 

Besedilo: 'Ta zakon ureja določanje javnega interesa" se spremeni, tako da se 
glasi: 
"Ta zakon določa javni interes". 
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Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 2. členu 

V prvem odstavku se črta predzadnja alinea. 

Obrazložitev: 
Amandma je uskladitveni in je posledica sprejetih amandmajev glede črtanja določb 
o pokrajinah iz zakona. 

K 8, členu 

V prvem odstavku se besedilo "Javni interes za kulturo po tem zakonu je interes za 
kulturni razvoj Slovenije," spremeni tako, da se glasi: 
"Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi 
se uresničuje kulturni razvoj Slovenije," 

V drugem odstavku se besede: "nanaša predvsem na zagotavljanje" nadomestijo z 
besedami: "uresničuje predvsem z zagotavljanjem". 

Obrazložitev: 
Amandmaje posledica pripombe ZPS. 

K 20. členu 

V prvem odstavku se doda šesta alinea, ki se glasi: 
daje mnenje za pravico do plačila prispevka iz 86. člena." 

V četrtem odstavku se črta beseda "lahko". 

Obrazložitev: 
Kulturniška zbornica naj bi po svojem poslanstvu dobila več kompetenc na strokovni 
ravni oziroma naj bi bolj čvrsto zastopala interese kulturnih delavcev. Le na ta način 
bo lahko bolje zaživela. 

Zbornica se financira iz članarine in drugih lastnih virov, pri čemer ministrstvo, 
pristojno za kulturo sofinancira tisti del programa dela, ki se nanaša na naloge iz 
prvega odstavka tega člena. 

K 21. členu 

V prvem odstavku se črta besedilo v oklepaju. 
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Obrazložitev: 
Naštevanje prispevkov v zakonu ni potrebno. 

K 27. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Država in lokalne skupnosti v javnem interesu zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, 
posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v 
zadostnem obsegu ali kakovosti, ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu 
uporabnikov (v nadaljnem besedilu: javne kulturne dobrine)." 

V drugem odstavku se za besedama "v obliki" dodajo besede: "oziroma na način". 
Na koncu stavka se doda besedilo "ter javnim kulturnim programom.". 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje opredeli kulturne dobrine kot javne dobrine. Javne dobrine so 
v tem členu opredeljene le kot javna služba in kulturni projekti, zato je treba v tem 
členu opredeliti tudi kulturne programe. 

K 34. členu 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Javni zavod ima lahko tudi svet delavcev." 

Obrazložitev: 
Svet delavcev je organ soupravljanja po Zakonu o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju, predvideva pa jih tudi predlog zakona o soupravljanju delavcev v javnih 
zavodih, ki je v parlamentarni proceduri. 

K 37. členu 

V drugem odstavku se besedi: "nadzorni odbor" zamenjata za besedo "svet". 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna zaradi povezanosti z amandmajem k 34. členu. 

K 38. členu 

V prvem in četrtem odstavku se besedi: "nadzorni odbor"' zamenjata z besedami: 
"strokovni svet". 

Doda se nov predzadnji odstavek, ki se glasi: 
"Če je ustanovitelj javnega zavoda država, opravi razpis in imenuje direktorja 
minister, pristojen za kulturo. Če je ustanovitelj javnega zavoda lokalna skupnost, 
opravi javni razpis in imenuje direktorja pristojni organ razen, če zakon, ki ureja 

14. oktober 2002 7 poročevalec, št. 97/1 



n IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

posamezno področje kulture ne določa drugače." 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna zaradi povezanosti z amandmaji k 34., 42. in 43. členu. 

V zakonu je tudi potrebno opredeliti imenovanje direktorja, ki je lahko za posamezna 
področja kulture različno urejeno. 

K 43. členu 

Beseda "svet" se v celotnem členu zamenja z besedama "strokovni svet". 

V drugem stavku se beseda "imenujejo" zamenja z besedo "izvolijo". 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna zaradi povezanosti z amandmajem k 42. členu. 
Izvolitev zagotavlja demokratičen način izbire, pri čemer je mogoče smiselno 
uporabljati postopek izvolitve, ki ga določa zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju. 

K 44. členu 

V peti alinei drugega odstavka se besede "h kolektivni zavodski" nadomestijo z 
besedami "k zavodski kolektivni". 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijski popravek. 

K 45, členu 

V prvem odstavku se za besedo "se" doda beseda "lahko". 

Obrazložitev: 
Amandma razširja možnosti glede prenosa javne kulturne infrastrukture. 

K 56. členu 

V petem odstavku se črta beseda "polne". 

Obrazložitev: 
Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne določa "polnih 
pogojev za upokojitev". Določa zgolj pogoja (kombinacijo minimalne potrebne 
upokojitvene starosti in potrebno dolžino pokojninske dobe), ki morata biti hkrati 
izpolnjena, da sme zavarovanec uveljaviti pravico do starostne ali invalidske 
pokojnine. 
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K 67. členu 

Doda se četrta alinea drugega odstavka, ki se glasi: 
potrebam slepih, gluhonemih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi 

potrebami." 

Obrazložitev: 
V zakon je potrebno vstaviti tudi določbo, ki bi ustrezno zagotavljala posebne 
kulturne potrebe slepih, gluhih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami. 

K 87. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"O zagotavljanju sredstev iz prejšnjega odstavka v posameznih primerih odloča 
minister z odločbo." 

Obrazložitev 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja ZPS. 

K 90. členu 

Na koncu stavka se dodajo besede: "in Kulturniško zbornico." 

Obrazložitev: 
Dodatek je potreben v smislu razširitve pristojnosti Kulturniške zbornice. 

K 100. členu 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"če je bil znesek javnih sredstev v pogodbi določen glede na predvidevanje, da 
sredstva proračuna, namenjena za kulturo v času veljavnosti pogodbe ne bodo manjša 
kot so bila v letu podpisa pogodbe, pa so se kasneje zmanjšala v takšnem obsegu, da 
kulturnega programa oziroma projekta ni več mogoče izpolniti v dogovorjenem obsegu, 
se večletna pogodba iz tega razloga v javnem interesu spremeni. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan ja podlagi mnenja ZPS. 

K 101. členu 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"če se v letih po podpisu pogodbe zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu 
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namenjen za kulturo do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega 
kulturnega programa oziroma projekta ni več mogoča, se pogodba na predlog 
ministrstva razveže. 

V drugem odstavku se črta prvi stavek. 

V drugem stavku pa se besedilo "ali razveljavitve plačanim" nadomesti z besedo 
"prejetim". 

Obrazložitev: 
Amandmaje predlagan na podlagi mnenja ZPS. 

K 102. členu 

člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja ZPS. 

K 103. členu 

člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja ZPS. 

K 104. členu 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja ZPS. 

K1Q5- členu 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je predlagan na podlagi mnenja ZPS. 

K 136. členu 

V prvem stavku se besedi "zveza občin" nadomestijo z besedami: "občine 
soustanoviteljice zavoda", beseda "dogovorita" pa se nadomesti z besedo 
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"dogovorijo". 

Obrazložitev: 
Izraz se nadomešča z ustreznejšim izrazom. 

K 138. členu 

V prvem stavku se za besedo "Določbe" dodajo besede: "prvega odstavka 136. 
člena". 

Obrazložitev: 
Natančneje je potrebno opredeliti na kateri člen se nanašajo določbe. 

K 144. členq 

Za besedo "zakona" se doda beseda "lahko". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se razširi možnost glede nadaljne zaposlitve direktorjev. 

Odbor ni podpri amandmajev naslednjih predlagateljev: 
- Jožefa Školča k 45. in 136. členu 

O amandmajih Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin ZLSD, SLS, DeSUS k 
38., 67., 88. in 89. členu; Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne 
skupnosti k 33. členu; Janeza Cimpermana k 83. členu; Branka Kelemine k 84. 
členu ter Jožefa Školča k 100., 101., 102. in 103. členu Odbor ni glasoval, ker so 
le-ti poslali brezpredmetni, skladno s šestim odstavkom 131. člena Poslovnika DZ. 

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

* * * 

Ob upoštevanju navedenih odločitev Odbora je v skladu s pn/im odstavkom 133. 
člena Poslovnika DZ pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega 
poročila. 
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Za poročevalca na seji DZ je bil določen podpredsednik Odbora Peter Levič. 

Podsekretar DZ Predsednik 
Uroš Pirnat 

Rudolf Moge, l.r. 
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Številka: 610-01/02-17/2 
Ljubljana, 11.10.2002 EPA 477-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 16. seji Odbora za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport, dne 9. in 10.10.2002, je bil pripravljen 
naslednji 

DOPOLNJENI PREDLOG ZAKONA O 

URESNIČEVANJU JAVNEGA 
INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

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

2. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 

- Javni Interes na področju kulture je Interes za 
ustvarjan|e, posredovanje In varovanje kulturnih dobrin 
na državni In lokalnih ravneh, ki se uresničuje z 
zagotavljanjem pogojev zanje (v nadaljevanju: |avnl 
interes za kulturo). 

Nosilci lavnega Interesa so pristojni organi (Državni zbor, 
Vlada RS, ministrstva, organi lokalnih oblasti) In osebe 
Javnega prava (Javni skladi, Javne agencije), na katere je 
z |avnlm pooblastilom preneseno Izvajanje posameznih 
nalog. Nosilci javnega Interesa Izvajajo svoje naloge v 
sodelovanju s civilno družbo, ki Jo predstavljajo 
Nacionalni svet za kulturo In sveti lokalnih skupnosti, 
Kulturniška zbornica Slovenl|e In strokovne komisije 
ministra oziroma pristojnega organa lokalnih skupnosti. 

Nacionalni oz. lokalni program za kulturo Je strateški 
dokument razvojnega načrtovanja države oziroma 
lokalne skupnosti, ki postavi cilje In prioritete kulturne 
politike. 

Kulturna dobrina Je kulturni proizvod ali storitev, ki je 
namenjena zadovoljevanju človekovih potreb na 
področju kulture. 

- Javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v 
javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna 
skupnost kot javno službo oziroma v obliki podpore 
posamičnim kulturnim projektom. 

Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, 
ki niso Javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna 
skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot 
javne zavode. 

Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih 
izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, 
gledališka predstava, koncert, štipendija...), ki jo financira 
država oziroma lokalna skupnost. 

Financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, 
tako financiranje kot sofinanciranje. 

- Javna kulturna Infrastruktura so nepremičnine in 
oprema, namenjeni kulturi. 

Samozaposlenl v kulturi so osebe, ki samostojno kot 
poklic opravljajo kulturno dejavnost In so kot taki 
registrirani v posebnem razvidu pri ministrstvu, 
pristojnem za kulturo. 

3. člen 
(drugi pravni predpisi) 

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

4. člen 
(kulturne dejavnosti) 

Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, 
uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in 
drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva in 
knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. 

V dvomu, ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost po tem 
zakonu, odloči minister, pristojen za kulturo (v nadaljevanju mi- 
nister). 

5. člen 
(izvajanje kulturnih dejavnosti) 

Delovanje na področju kulture je svobodno razen, če niso za 
opravljanje posamezne dejavnosti na področju kulture predpisani 
posebni pogoji. 
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6. člen 
(spoštovanje jezika) 

Kulturne prireditve se morajo najavljati, oglaševati in pojasnjevati 
v slovenščini. 

Kulturne prireditve na območjih, ki so določena kot narodnostno 
mešana, pa se morajo najavljati (plakati, uradna vabila ipd.) tudi v 
italijanščini oziroma madžarščini. 

Filmi se predvajajo v slovenščini ali s slovenskimi podnaslovi. 

Izjeme od določb tega člena lahko dovoli minister. 

7. člen 
(uporaba izrazov) 

V zakonu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški 
spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

II. DOLOČANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO 

1. Izhodišča in dokumenti za določanje javnega 
interesa za kulturo 

8. člen 
(izhodišča) 

Javril Interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih 
kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj 
Slovenije In slovenskega naroda, za katerega skrbijo 
Republika Slovenija (v nadaljevanju država) In lokalne 
skupnosti. 

Javni Interes za kulturo se uresničuje predvsem z 
zagotavljanjem pogojev za: 

- kulturno ustvarjalnost 
- dostopnost kulturnih dobrin 
- kulturno raznolikost 
- slovensko kulturno Identiteto 
- skupen slovenski kulturni prostor. 

9. člen 
(dokumenti, ki določajo javni interes za kulturo) 

Javni Interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim 
In lokalnimi programi za kulturo. 

Javni interes Iz prejšnjega odstavka se udejanja predvsem 
na podlagi 

letnih Izvedbenih načrtov nosilcev javnega Interesa Iz 
24. člena tega zakona, 
javnih razpisov In javnih pozivov za financiranje javnih 

kulturnih programov In kulturnih projektov, 
aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških 
načrtov in letnih programov dela, 

- javnih razpisov za oddajo Javne kulturne infrastrukture, 
- upravnih odločb. 

1.1. Nacionalni program za kulturo 

10. člen 
(nacionalni program za kulturo) 

Nacionalni progam za kulturo je strateški dokument 
razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz 
zgodovinsko doseženega položaja kulture in s katerim se 
ugotovi vlogo kulture v razvoju Slovenije In slovenskega 
naroda ter Javni Interes zanjo, opredeli področja kulture, 
kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, 
postavi cilje In prioritete kulturne politike in določi čas za 
njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo 
njihovo doseganje. 

Nacionalni program za kulturo predvidi pravne, finančne In 
organizacijske usmeritve, ki so potrebne za njegovo 
uresničitev na državni In lokalnih ravneh. 

Nacionalni program za kulturo se sprejema za obdobje 4 
let. 

11. člen 
(priprava in sprejemanje) 

Nacionalni program za kulturo sprejme državni zbor na predlog 
vlade. Predlog nacionalnega programa za kulturo pripravi 
ministrstvo, pristojno za kulturo, v sodelovanju z ministrstvi, katerih 
naloge segajo »udi na področje kulture, in nacionalnim svetom za 
kulturo iz 16. člena tega zakona. 

12. člen 
(izvajanje nacionalnega programa za kulturo) 

Za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo kot celote je 
odgovorna vlada, za njegovo izvajanje pa skrbijo v okviru svojih 
pristojnosti ministrstvo, pristojno za kulturo, in druga ministrstva 
ter ostali pristojni organi in organizacije. 

13. člen 
(poročanje) 

Vlada vsako leto najkasneje junija predloži Državnemu zboru 
poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo v preteklem 
letu z oceno rezultatov, in predlogi sprememb in dopolnitev. Državni 
zbor poročilo obravnava In se do njega opredeli. 
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14. člen 
(smiselna uporaba) 

Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka 
lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona v zvezi z nacionalnim programom za kulturo. 

2. Sodelovanje civilne družbe 

15. člen 
(udeležba civilne družbe pri odločanju) 

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

2.1. Nacionalni svet za kulturo 

16. člen 
(sestava sveta) 

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja 
nacionalno strategijo za kulturo. 

Predsednika In šest članov sveta Imenuje Državni zbor RS 
na predlog Vlade izmed strokovnjakov, ki uživajo javni ugled 
na področju kulturne dejavnosti, za obdobje 5 let In so lahko 
ponovno Imenovani. 

Vlada zagotovi administrativno In tehnično podporo ter 
sredstva za delovanje sveta. 

Način svojega dela uredi svet s poslovnikom. 

17. člen 
(naloge) 

Nacionalni svet za kulturo: 

- spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, 
daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim 
poročilom o njegovem izvajanju, 
obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja 
kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture, 
daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na 
področju kulture. 

Vlada In pristojno delovno telo Državnega zbora obravnavata 
mnenja, pobude in predloge sveta ter se do njih opredelita in ga o 
tem seznanita najkasneje v roku 60 dni potem, ko jih prejmeta. 

18. člen 

Člen se črta. 

2.2. Kulturniška zbornica Slovenije 

19. člen 
(sestava) 

Kulturniška zbornica Slovenije je prostovoljna organizacija 
stanovskih društev, v katero se lahko včlanijo tudi civilne pravne 
in fizične osebe, če so izvajalci kulturnih dejavnosti. 

Zbornica deluje po predpisih o društvih. 

20. člen 
(naloge) 

Kulturniška zbornica Slovenije: 

- spremlja In ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni 
razvoj, 

- daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo In 
letnim poročilom o njegovem Izvajanju, 

- obravnava predloge zakonov In drugih predpisov s 
področja kulture ter tistih, kl zadevajo tudi področje 
kulture, 
daje pobude In predloge za urejanje posameznih 
vprašanj na področju kulture, 

• predlaga člane svetov javnih zavodov Iz 44.a člena, 
daje mnenje za pravico do plačila prispevka iz 86. člena. 

Mnenje iz druge in tretje alinee prejšnjega člena se lahko 
pridobi tudi tako, da se predstavnika Kulturniške zbornice 
Slovenije povabi na zasedanje pristojnega delovnega telesa 
Državnega zbora. 

Zbornica v svojem temeljnem aktu določi tudi vse druge 
naloge, ki jih opravlja za svoje člane. 

Zbornica se financira iz članarine In drugih lastnih virov, pri 
čemer ministrstvo, pristojno za kulturo, sofinancira tisti del 
njenega programa dela, ki se nanaša na naloge Iz prvega 
odstavka tega člena. 

2.3. Strokovne komisije ministra 

21. člen 
(naloge) 

Minister Ima za obravnavo najpomembnejših vprašan), kl 
se nanašajo na zakonsko urejanje, organlzacl|o javne službe, 
razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje pravic Iz tega 
zakona strokovne komlsl|e. 

Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministra za 
posamezna področja oziroma vidike kulture. 
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22. člen 
(sestava) 

Minister imenuje člane strokovnih komisij z njihovim soglasjem 
izmed uglednih strokovnjakov s področja dela posamezne 
komisije. 

Minister podrobneje določi število strokovnih komisij, njihovo 
financiranje, sestavo, trajanje mandata, naloge in način dela s 
pravilnikom. 

23. člen 

Člen se črta. 

Država uresničuje javni interes za kulturo tudi 
z zagotavljanjem enotnosti delovanja javne službe, 
s podpiranjem občin, ki so ustanoviteljice občinskih javnih 
zavodov širšega pomena, 
s podeljevanjem statusa organizacije v javnem interesu na 
področju kulture, 
z registracijo samozaposlenih v kulturi v razvidu ministrstva, 
pristojnega za kulturo, 
s priznavanjem socialnih pravic (prispevek za plačilo 
socialnega in zdravstvenega zavarovanja in republiška 
priznavalnina). 

1. Zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin 

III. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA 
KULTURO 

24. člen 
(nosilec javnega interesa) 

Javni Interes Iz 8. člena tega zakona uresničujejo država In 
lokalne skupnosti samostojno ali pa ustanovijo za izvajanje 
posamičnih nalog javne sklade ali Javne agencije. 

Nosilci javnega interesa delujejo na podlagi zakonodaje, 
nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, 
programa dela ter letnega izvedbenega načrta, ki obsega 
finančni načrt z obrazložitvijo. 

25. člen 
(financiranje javnih skladov oziroma javnih agencij) 

Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja Javna sredstva 
javnim skladom ali javnim agencijam na podlagi 
ustanovitvenega akta po postopku, kot ga določa zakon, ki 
ureja javne finance za posredne proračunske uporabnike. 
Višino Javnih sredstev za financiranje javnega sklada 
oziroma javne agencije določi ustanovitelj v skladu s 
potrjenim programom dela in letnim izvedbenim načrtom, 
ki je tudi podlaga za transfer sredstev Iz proračuna države 
oziroma lokalne skupnosti. 

26. člen 
(načini uresničevanja javnega interesa) 

Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo 
po tem zakonu zlasti: 
- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, 

z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture. 

27. člen 
(kulturne dobrine kot javne dobrine) 

Država in lokalne skupnosti v Javnem interesu zagotavljajo 
pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih 
dobrin, ki se na trgu ne zagotavljajo v zadostnem obsegu 
ali kakovosti, ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu 
uporabnikov (v nadal|njem besedilu: Javne kulturne dobrine). 

Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja Javne kulturne 
dobrine v obliki oziroma na način Javne službe In s podporo 
posamičnim kulturnim projektom ter javnim kulturnim 
programom. 

1.1. Zagotavljanje javnih kulturnih dobrin na način 
javne službe 

28. člen 
(oblike zagotavljanja javnih kulturnih dobrin na način 

javne službe) 

Kadar je v javnem Interesu potrebno zagotavljati javne 
kulturne dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavl|a država 
oziroma lokalna skupnost neposredno ali na način Javne 
službe tako, da ustanovi Javni zavod na področju kulture. 

Na način javne službe se zagotavljajo tudi tiste Javne kulturne 
dobrine, ki Jih na podlagi večletnega javnega kulturnega 
programa drugih kulturnih izvajalcev financira država 
oziroma lokalne skupnosti. 

Če Je potrebno Izvajati posamezno dejavnost, s katero se 
zagotavljajo Javne kulturne dobrine zaradi njihove posebne 
narave pod posebnimi pogoji, se ti določijo s področnim 
zakonom. 
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29. člen 
(osnove za izračun) 

Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe so: 

splošni stroški delovanja, 
- stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,- 

programski materialni stroški, 
- troški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. 

Podrobnejšo metodologijo za določitev osnov za izračun sredstev 
za izvajanje javne službe na posameznem področju, določi vlada 
z uredbo. 

Javna sredstva iz tega člena se zagotavljajo javnim zavodom 
na podlagi ustanovitvenega akta po postopku kot ga določa 
zakon, ki ureja Javne finance za posredne proračunske 
uporabnike. Višino javnih sredstev za financiranje javnega 
zavoda določi ustanovitelj, upoštevaje osnove za izračun 
Iz 29. člena tega zakona na podlagi strateškega načrta in Iz 
njega izhajajočega predloga letnega programa dela. Podlaga 
za transfer sredstev Iz proračuna države oziroma lokalne 
skupnosti je s strani sveta potr|en program dela. 

Javni zavod dobi javna sredstva v skupnem znesku, v okviru 
katerega v skladu z akti zavoda samostojno odloča. 

1.1.1. Javni zavodi na področju kulture 

30. člen 
(splošna ureditev) 

Za javne zavode na področju kulture se uporabljajo predpisi o 
javnih zavodih razen, če ta zakon določa drugače. 

31. člen 
(posebna ureditev) 

Ne glede na ureditev v tem zakonu lahko posebni zakon na 
področju kulture posamična vprašanja uredi tudi drugače. 

32. člen 
(evidenca javnih zavodov na področju kulture) 

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

33. člen 
(financiranje javnih zavodov) 

Javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotovijo 
njihovi ustanovitelji oziroma soustanovitelji. Sredstva za 
financiranje javnih zavodov, ki jih lahko za uresničevanje 
svojih potreb na področju kulture ustanovita Italijanska in 
madžarska narodna skupnost, zagotavlja italijanski in 
madžarski narodni skupnosti država, v okviru sredstev za 
italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost. Poleg 
tega se javni zavodi financirajo tudi iz nejavnih virov, ki jih 
'zvajalcl pridobivajo z opravljanjem javne službe In z 
opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih 
dejavnosti ne sme ogroziti izvajan|a Javne službe. 

Če Je več občin ustanovilo Javni zavod in če se ne dogovorijo 
drugače, zagotavljajo Javna sredstva v deležih, ki so 
sorazmerni številu njihovih prebivalcev. 

Posebne določbe za vodenje in upravljanje 

34. člen 
(organi javnega zavoda) 

Organi javnega zavoda so: 
- direktor 
- svet 
- strokovni svet. 

Javni zavod Ima lahko tudi svet delavcev. 

35. člen 
(direktor) 

Javni zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor. Z aktom o 
ustanovitvi javnega zavoda se lahko funkcija direktorja poimenuje 
tudi drugače. 

Akt o ustanovitvi lahko določi, da ima javni zavod za posamezna 
področja (vodenje strokovnega dela, finančne in pravne zadeve 
ipd.) tudi pomočnike direktorja in uredi način njihovega imenovanja 
ter njihove naloge in pristojnosti. 

Kadar to zahteva velikost javnega zavoda ali raznovrstnost 
njegovih dejavnosti lahko akt o ustanovitvi določi, da vodi javni 
zavod namesto direktorja uprava, ki jo sestavljajo predsednik in 
eden ali več članov. V tem primeru akt o ustanovitvi določi 
medsebojna razmerja med člani uprave, način odločanja uprave, 
zastopanje javnega zavoda ter odgovornost za zakonitost in 
strokovnost dela javnega zavoda. Če posameznemu članu uprave 
preneha mandat pred potekom roka, se imenuje nov član, vendar 
samo do izteka mandata uprave. Za upravo se smiselno 
uporabljajo vsi členi, ki se nanašajo na direktorja. 

36. člen 
(skrbnost in odgovornost direktorja) 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi 
s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika. 
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37. člen 
(naloge direktorja) 

Naloge direktorja so: 
- organizira delo javnega zavoda, 
- sprejema strateški načrt, 
- sprejema program dela, 
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju 

reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, 
sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po 
predhodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov v 
javnem zavodu, 

- sprejema kadrovski načrt, 
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev In 

Investicijskega vzdrževanja, 
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v 

zvezi z delovanjem Javnega zavoda, 
• poroča ustanovitelju In svetu o zadevah, ki lahko 

pomembno vplivajo na delovanje Javnega zavoda, 
- pripravi letno poročilo, 
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če Jo zavod ima, 

In druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom. 

K aktom druge, tret|e, četrte, pete, šeste, sedme In 
predzadnje alinee daje soglasje svet lavnega zavoda. 

Strateški načrt Iz prvega odstavka |e dokument 
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje In 
prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za 
kulturo, program dela pa je njegov letni Izvedbeni načrt, 
katerega sestavi del je finančni načrt. 

38. člen 
(imenovanje direktorja) 

Direktorja Imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj 
Javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta in 
strokovnega sveta za dobo petih let z možnostjo ponovnih 
Imenovanj. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj Javnega 
zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno. 

Za direktorja Je lahko Imenovan kdor strokovno pozna 
področje dela javnega zavoda In ima vodstvene 
sposobnosti. V primeru, da Ima Javni zavod v skladu z drugim 
odstavkom 35. člena za vodenje strokovnega dela 
pomočnika direktorja, je lahko za direktorja javnega zavoda 
Imenovan tudi, kdor Ima vodstvene izkušnje. 

Mnenje Iz prvega odstavka nI omejeno na kandidata po 
ustanovlteljevem Izboru. 

če svet oziroma strokovni svet ne da mnenja iz prejšnjega 
odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno. 

Če je ustanovitelj javnega zavoda država opravi razpis In 
Imenuje direktorja minister, pristojen za kulturo. Če Je 

ustanovitelj javnega zavoda lokalna skupnost, opravi Javni 
razpis in Imenuje direktorja pristojni organ razen, če zakon, 
ki ureja posamezno področje kulture ne določa drugače. 

Če ima javni zavod poleg ustanovitelja tudi soustanovitelje, 
Izpelje postopek Imenovanja ustanovitelj, kjer ima javni 
zavod svoj sedež. Za Imenovanje direktorja je potrebno 
soglasje soustanoviteljev, ki zagotavljajo več kot polovico 
javnih sredstev za delovanje Javnega zavoda. 

39. člen 
(razrešitev direktorja) 

Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih, se lahko 
direktorja javnega zavoda predčasno razreši tudi zaradi bistvenih 
sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere 
je javni zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva. V 
tem primeru se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo predčasno 
razrešitev iz ostalih razlogov. 

V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna razrešitev 
direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež 
presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje 
javnega zavoda. 

40. člen 
(vršilec dolžnosti) 

Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni 
postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, 
vendar največ za eno leto. 

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan 
javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma 
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran. 

41. člen 
(podrobnejša ureditev) 

Akt o ustanovitvi javnega zavoda podrobneje določi postopek 
imenovanja oziroma razrešitve direktorja, pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati ter njegove naloge, pooblastila in odgovornosti. 

42. člen 
(strokovni svet) 

Zavod Ima strokovni svet, ki Ima naslednje naloge: 

- spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda In politiko 
njegovega ustanovitelja, 

- ugotavlja ustreznost strateškega načrta In programa 
dela glede na namen, zaradi katerega je Javni zavod 
ustanovljen, 

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
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Javnega zavoda In daje direktorju mnenja, predloge In 
pobude za reševanje teh vprašanj, 

- daje predhodno mnenje ustanovitelju k Imenovanju in 
razrešitvi direktorja javnega zavoda, 

- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, 
daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem 
javnega zavoda, 

- druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi Javnega 
zavoda. 

43. člen 
(sestava) 

Strokovni svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi 
strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami In javnim 
ugledom prispevajo k boljšem delovanju javnega zavoda. 
Eno tretjino članov strokovnega sveta Izvolijo zaposleni, 
pri čemer Je najmanj eden Izvoljen izmed vseh zaposlenih, 
ostali pa, kolikor je predstavnikov delavcev več kot eden, 
izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni 
zavod ustanovljen. Preostale člane strokovnega sveta 
predlagajo Kulturniška zbornica Slovenije, društva oziroma 
druge organizacije s področja dela javnega zavoda izmed 
strokovnjakov ali uporabnikov. Katera so ta društva oziroma 
organizacije, ugotovi akt o ustanovitvi Javnega zavoda. 

44. člen 
(svet) 

Javni zavod ima svet, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, ki Jih Izmed strokovnjakov s področja dela 
lavnega zavoda, financ In pravnih zadev imenuje 
ustanovitelj. 

Svet ima naslednje naloge: 

- nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda, 
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Javnega zavoda, 
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki Jo lahko 

opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, 
■ ocenjuje delo direktorja, 
- daje soglas|e k strateškemu načrtu, programu dela, 

finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, 
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in 
k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo 
izvajanje, 

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
' daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja, 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
* opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi 

javnega zavoda. 

Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda se podrobneje določi 
sestavo In način delovanja sveta. 

44. a člen 

Ne glede na 34. člen ima zavod z manj kot dvajset 
zaposlenimi, direktorja In svet. 

Svet iz prejšnjega odstavka opravlja naloge strokovnega 
sveta Iz 42. člena in sveta iz 44. člena tega zakona. 

Svet iz tega člena sestavljajo predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti. 

Prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnih zavodov 

45. člen 
(prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti) 

V primeru prenosa ustanoviteljskih pravic med državo in 
lokalnimi skupnostmi oziroma med njimi, se lahko 
neodplačno prenese tudi javna kulturna Infrastruktura 
oziroma stvarno premoženje, s katerim ta javni zavod 
upravlja oziroma ima pravico uporabe. 

Prenos premoženja ter druge pravice in obveznosti iz tega 
naslova se uredijo S pogodbo iz 96. člena med pristojnima 
organoma prejšnjega in novega ustanovitelja. 

Novi ustanovitelj uskladi na podlagi pogodbe iz prejšnjega 
odstavka akt o ustanovitvi javnega zavoda. 

Posebne'določbe o delovnih razmerjih in o pravicah iz 
delovnih razmerij v javnih zavodih na področju kulture 

46. člen 
(splošni predpisi) 

V javnih zavodih na področju kulture se glede odločanja o delovnih 
razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi delavcev 
uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivne 
pogodbe za javne uslužbence, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

Določila zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev in 
se nanašajo na odločanje o pravicah in obveznostih ter 
odgovornostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, 
sistemizacijo in kadrovski načrt ter premestitev zaradi delovnih 
potreb (brez soglasja) znotraj istega organa, se smiselno 
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uporabljajo tudi za javne zavode na področju kulture, kolikor ta 
zakon ne določa drugače. 

Določila tega zakona glede urejanja delovnih razmerij se, razen 
prejšnjega odstavka, smiselno uporabljajo tudi za druge pravne 
osebe s področja kulture. 

47. člen 
(sistemizacija delovnih mest) 

V aktu o sistemizaciji delovnih mest so v skladu z notranjo 
organizacijo določene vrste delovnih mest, potrebnih za izvajanje 
javne službe in drugih dejavnosti javnega zavoda, ki so v skladu 
z namenom, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen. 

Kadar to terja posebna narava dela na področju umetniške ali 
druge kulturne dejavnosti, se v sistemizaciji lahko določijo delovna 
mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, 
ki ne sme biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več 
kot 5 let. Za ponovno sklepanje delovnega razmerja za določen 
čas ni omejitve. 

V sistemizaciji se določijo delovna mesta s krajšim delovnim 
časom od polnega. V sistemizaciji delovnih mest ni potrebno 
opredeliti občasnih potreb po delu, za katere je dovolj, da so 
predvidene v kadrovskem načrtu javnega zavoda. 

48. člen 
(zasedba delovnega mesta) 

Sistemizirana delovna mesta se lahko zasedejo samo v skladu s 
kadrovskim načrtom. 

/ 
49. člen 

(delovna razmerja za določen čas) 

Delavcem, ki sklenejo delovna razmerja po drugem odstavku 47. 
člena, se lahko v pogodbi o zaposlitvi določi višja osnovna plača 
kot je s predpisi določena za delovna mesta, za katera se sklepa 
delovna razmerja za nedoločen čas. Višino osnovne plače se 
določi s kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti kolikor gre za 
minimum, ki pripada zaposlenemu za določen čas zaradi 
nestalnosti zaposlitve. 

50. člen 
(posebni pogoji za uveljavljanje pravice denarnega 

nadomestila za čas brezposelnosti) 

Delavci, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas po drugem 
odstavku 47. člena tega zakona, imajo za čas brezposelnosti 

pravico do denarnega nadomestila pod posebnimi pogoji, 
določenimi v tem zakonu. 

Delavci iz prvega odstavka tega člena imajo, če je to zanje 
ugodneje, za čas brezposelnosti pravico do denarnega 
nadomestila v trajanju ene tretjine časa zavarovanja v delovnem 
razmerju za določen čas, vendar ne več kot eno leto. 

51. člen 
(delovno razmerje direktorja) 

Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata. 

Direktorja, ki je bil pred imenovanjem zaposlen v istem javnem 
zavodu za nedoločen čas, po prenehanju funkcije premesti v 
skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na 
prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in 
za katero izpolnjuje predpisane pogoje. 

Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja javnega 
zavoda, izvaja nadzorni odbor, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi. 

52. člen 
(krajši delovni čas od polnega) 

Delovno razmerje se lahko sklene s krajšim delovnim časom od 
polnega pod pogoji in na način, določen z zakonom, kolektivno 
pogodbo in splošnim aktom. 

Delavec, ki dela na delovnem mestu, za katero je določen krajši 
delovni čas od polnega, lahko sklene delovno razmerje pri več 
delodajalcih oziroma je lahko za preostali delovni čas do polnega 
v samostojnem poklicnem statusu. 

Pri uresničevanju svojih pravic in obveznosti je delavec Iz 
prejšnjega odstavka izenačen z delavcem s polnim delovnim 
časom in jih uveljavlja v skladu s kolektivno pogodbo oz. splošnim 
aktom v obsegu kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja. 

53. člen 
(sobotno leto) 

Delavcem, ki opravljajo najzahtevnejše umetniške oziroma 
strokovne naloge s področja dela javnega zavoda, se lahko prizna 
pravico do poglobljenega usposabljanja in izpopolnjevanja, v 
skupnem trajanju največ do dvanajst mesecev, če je to v javnem 
interesu. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se delodajalec in delavec 
dogovorita o uresničevanju te pravice in o prerazporeditvi njegovih 
delovnih obveznosti. 
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54. člen 
(konkurenčna prepoved) 

Delavci javnega zavoda, ki so v delovnem razmerju za poln 
delovni čas, ne smejo brez soglasja delodajalca za svoj ali tuj 
račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost zaradi 
katere je javni zavod ustanovljen. 

Za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka direktorju je pristojen 
nadzorni odbor javnega zavoda. 

Opravljanje del iz prvega odstavka brez soglasja delodajalca 
pomeni disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. 

55. člen 
(proste zmogljivosti) 

V primeru, da javni zavod ne more zagotoviti dela delavcem, 
jih lahko angažira z njihovim soglasjem za določen čas 
oziroma najdalj za eno leto pri drugem delodajalcu na 
podlagi spremembe pogodbe o zaposlitvi. 

Javni zavod In novi delodajalec medsebojna razmerja in 
pravice delavca uredita s pogodbo o sodelovanju. 

56. člen 
(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi) 

Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas delavcu Iz poslovnega razloga na način In 
pod pogoji kot jih določa zakon. 

Za poslovni razlog se šteje tudi 

■ sprejem strateškega načrta javnega zavoda In Iz njega 
izpeljan program dela ter kadrovski načrt, iz katerega 
Izhaja, da delo pod pogoji Iz pogodbe o zaposlitvi 
posameznega delavca nI več potrebno zaradi 
nezmožnosti delodajalca, da zagotovi glede na sprejete 
dokumente vsem zaposlenim delavcem delo v polnem 
oziroma dosedanjem obsegu. 

če delavcu nI mogoče zagotavljati dela za tak obseg 
delovnega časa kot je sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi, 
mogoče pa mu je zagotoviti delo v krajšem obsegu, 
delodajalec ponudi delavcu sklenitev nove pogodbe o 
zaposlitvi s krajšim delovnim časom. 

Delavec, ki se mu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, Ima 
pravico do ustrezne odpravnine zaradi odpovedi Iz 
poslovnega razloga v skladu z zakonom in kolektivno 
Pogodbo. 

Delavec, ki Izpolnjuje pogoje za upokojitev, nima pravice do 
odpravnine iz prejšnjega odstavka. 

1.1.2. Javni kulturni programi 

57. člen 
(opredelitev pojma) 

Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in 
obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega 
ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje 
v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost 
financira na primerljiv način kot javni zavod. 

Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki 
morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, 
merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Obseg dejavnosti in 
višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na podlagi osnov za 
izračun iz 29. člena tega zakona. 

58. člen 
(financiranje javnih kulturnih programov) 

Država oziroma lokalna skupnost skleneta z Izvajalcem 
Javnega kulturnega programa pogodbo iz 96. člena na 
podlagi Javnega razpisa oziroma javnega poziva po 
postopku, določenem v tem zakonu. Pogodba se praviloma 
sklepa za več let. 

59. člen 
(izvajalci javnih kulturnih programov) 

lzva|alci javnih kulturnih programov so: 

■ pravne osebe, katerih dejavnost Je po kvaliteti ali po 
pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih 
zavodov z njihovega delovnega področja, 

• pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne 
zagotavlja v Javnih zavodih, so pa njihovi kulturni 
programi v javnem interesu., 

- samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na Javne 
kulturne programe. 

Izvajalci javnih kulturnih programov so tudi kulturna 
društva, v katerih se posamezniki združujejo z namenom, 
da v njih: 

Izvajajo kulturne dejavnosti, 

- združujejo poklice na posameznih področjih kulture, 

• se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih 
področjih kulture, 
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izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje In 
izobraževanja, 

prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin in k razvoju 
kulturnih dejavnosti. 

60. člen 
(smiselna uporaba) 

Določbe, ki se uporabljajo za zagotavljanje javnih kulturnih 
programov se smiselno uporabljajo tudi za zagotavljanje 
programov italijanske in madžarske narodne skupnosti, pri čemer 
se pogodba iz 96. člena sklepa brez javnega razpisa na podlagi 
neposrednega poziva. 

1.2. Podpora kulturnim projektom 

61. člen 
(opredelitev pojma) 

Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je 
namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih 
aktivnosti, ki so v javnem interesu. 

62. člen 
(financiranje kulturnih projektov) 

Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem kulturnega 
projekta pogodbo iz 96. člena na podlagi javnega razpisa oziroma 
javnega poziva po postopku, določenem v tem zakonu. 

Javna sredstva za financiranje kulturnih projektov zagotavljajo 
tako država kot lokalne skupnosti, pri čemer je država pristojna 
za financiranje kulturnih projektov državnega pomena, lokalne 
skupnosti pa za projekte, ki so pomembni za njihovo območje. 

63. člen 
(izvajalci kulturnih projektov) 

Za podporo kulturnim projektov lahko konkurirajo pravne osebe 
in posamezniki, ki niso javni zavodi oziroma se njihovi kulturni 
programi ne financirajo kot javni kulturni programi. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko konkurirajo tudi javni zavodi 
oziroma izvajalci javnih kulturnih programov za kulturne projekte, 
ki jih financirajo drugi javni financerji. 

Izvajalci javnih kulturnih programov pridobijo sredstva od istega 
financerja za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče vnaprej 
načrtovati, na podlagi aneksa k pogodbi o financiranju javnega 
kulturnega programa, javni zavodi pa prek spremembe programa 
dela, ki jo je potrdil nadzorni odbor javnega zavoda. 

Za izvajalca kulturnega projekta šteje tudi lastnik oziroma 
upravljavec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za 
prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti. 

64. člen 
(obvestilo) 

V primeru, da javni zavod oziroma izvajalec javnega kulturnega 
programa pridobi javna sredstva za kulturne projekte od drugega 
financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovitelja oziroma 
financerja javnega kulturnega programa. 

65. člen 
(druge aktivnosti) 

Določbe o kulturnih projektih se smiselno uporabljajo tudi za 
financiranje 

investicij, investicijskega vzdrževanja ali opreme, 
delovnih štipendij, 
nagrad, štipendij, izobraževanj, udeležbe na strokovnih 
srečanjih, strokovnih predavanj, raziskav, 

- in drugih aktivnosti na področju kulture, ki so v javnem interesu 
in se financirajo iz sredstev proračuna, namenjenih kulturi. 

Določbe o financiranju kulturnih projektov se smiselno uporabljajo 
tudi za financiranje več projektov hkrati, ki predstavljajo v enem 
letu celoto. 

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

66. člen 

Člen se črta. 

67. člen 
(pristojnosti države) 

Država ustanavlja tiste javne zavode in financira tiste javne 
kulturne programe drugih izvajalcev ter podpira kulturne 
projekte, ki pokrivajo celotno območje Slovenije ali so zaradi 
vodilne vloge na posameznem področju oziroma 
posebnega pomena za celovitost slovenskega kulturnega 
prostora, pomembni za vso Slovenijo. 

Poleg javnih kulturnih programov In kulturnih projektov Iz 
prejšnjega odstavka financira tudi tiste, ki so posebej 
namenjeni: 

- slovenskim narodnim skupnostim v Italiji, Avstriji, 
Madžarski in Hrvaški ter Slovencem po svetu, 

avtohtonima Italijanski In madžarski narodni skupnosti 
ter romski skupnosti, 

• kulturni integraciji manjšinskih skupnosti In priseljencev, 
če njihovi kulturni programi oziroma projekti presegajo 
lokalni pomen, 

- potrebam slepih, gluhonemih In drugih skupin 
prebivalstva s posebnimi potrebami. 

poročevalec, št. 97/1 22 14. oktober2002 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

68. člen 
(pristojnosti občin) 

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kjer tako 
določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, 
arhivska dejavnost..), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih 
skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe 
prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo. 

Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne 
dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne 
umetnosti, novi mediji...), če je to mogoče glede na objektivne 
okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske 
in kadrovske kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne 
tradicije občine. 

69. člen 
(občinski javni zavodi širšega pomena) 

Občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, ki presega občinski 
pomen oziroma zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev sosednjih 
občin, in je to v javnem interesu države, se zagotovijo v okviru 
sistema financiranja občin ustrezna dodatna sredstva. 

Javni interes države iz prejšnjega odstavka ugotovi vlada na 
predlog ministra potem ko ta dobi pobudo občine iz prvega 
odstavka. 

Na podlagi sklepa vlade iz prejšnjega odstavka se minister in 
pristojni organ občine dogovorita o višini sredstev države in 
obsegu obveznosti občine s pogodbo iz 96. člena tega zakona. 

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za 
občinske javne kulturne programe širšega pomena. 

70. člen 
(občinska podpora javnim zavodom države) 

Občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega ustanovitelj je 
država, njegovo delovanje pa je pomembno za občino, kjer ima 
tak zavod svoj sedež, ustrezna dodatna sredstva za bogatitev 
njegovega delovanja oziroma del svoje javne kulturne 
infrastrukture na podlagi sklepa pristojnega organa občine, s 
katerim ta ugotovi trajni interes občine za delovanje tega zavoda. 

O višini sredstev iz prejšnjega odstavka in o medsebojnih 
obveznostih se dogovorita občina in javni zavod s pogodbo iz 96. 
člena tega zakona. 

71. člen 
(zagotavljanje enotnega izvajanja javne službe) 

Država zagotavlja enotnost Izvajanja javne službe na 
Posameznem področju kulture oziroma območju prek podpiranja 
Posebnih nalog povezovanja, svetovanja, usklajevanja in drugih. 

Minister določi s sklepom javne zavode, ki bodo opravljali naloge 
iz prejšnjega odstavka, pri čemer se o obsegu teh nalog in o višini 
javnih sredstev države dogovori s posameznim zavodom s 
pogodbo iz 96. člena tega zakona. 

72. člen 

Člen če črta. 

2. Javna infrastruktura na področju kulture 

73. člen 
(določitev javne infrastrukture) 

Nepremičnine in oprema, ki so javna lastnina in so namenjene 
kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture (v 
nadaljevanju: javna kulturna infrastruktura). 

Sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, 
sprejme vlada na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, 
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti. 

Nepremičnina iz prejšnjega odstavka se zaznamuje v zemljiški 
knjigi kot javna kulturna infrastruktura na predlog ministrstva, 
pristojnega za kulturo oziroma pristojnega organa lokalne 
skupnosti. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco nepremičnin, ki 
sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na podlagi sklepov iz 
drugega odstavka, ki jih predložijo po uradni dolžnosti organi, 
pristojni za njihov sprejem. 

74. člen 
(investicije) 

Država načrtuje, gradi in vzdržuje javno kulturno infrastrukturo v 
lasti države, lokalne skupnosti pa javno kulturno infrastrukturo v 
lasti lokalne skupnosti. 

75. člen 
(državno sofinanciranje lokalne javne kulturne 

infrastrukture) 

Država sofinancira investicije v javno kulturno infrastrukturo 
lokalnih skupnosti, če. ta presega pomen, ki ga ima za lokalno 
skupnost, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je to v 
javnem interesu države. 

76. člen 
(oddaja v upravljanje oziroma najem javnemu zavodu) 

Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture se 
določijo nepremičnine in oprema, ki se dajo kot del javne kulturne 

'4. oktober 2002 23 poročevalec, št. 97/1 



1 IEL0VNA TELESi \ 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu za izvajanje 
dejavnosti, za katero je ustanovljen. 

Javni zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost javne 
kulturne infrastrukture iz prejšnjega odstavka. Pri oddajanju prostih 
zmogljivosti imajo prednost kulturni izvajalci za javne kulturne 
programe ali kulturne projekte, ki so združljivi s področjem dela 
javnega zavoda. 

77. člen 
(oddajanje v najem drugim kulturnim izvajalcem) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ lokalne 
skupnosti da javno infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo 
drugim pravnim osebam in posameznikom, ki izvajajo javne 
kulturne programe ali kulturne projekte na podlagi javnega razpisa 
s pogodbo iz 96. člena. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko odda javna kulturna 
infrastruktura v upravljanje oziroma uporabo organizaciji, ki deluje 
v javnem interesu (83. člen), brez javnega razpisa. 

78. člen 
(obveznosti upravljavcev oziroma uporabnikov javne 

kulturne infrastrukture) 

Javno kulturno infrastrukturo se daje v upravljanje ali v uporabo 
izvajalcem kulturnih dejavnosti brezplačno pod pogojem, da 
prevzamejo obveznost rednega tekočega vzdrževanja. 

Če odda upravljavec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture 
to infrastrukturo ali njen del v uporabo drugim kulturnim izvajalcem, 
ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte, je 
upravičen terjati od njih samo nadomestilo v višini dejanskih 
dodatnih stroškov, ki so s tem nastali. 

79. člen 
(sprememba namembnosti) 

Če uporabi država ali lokalna skupnost del infrastrukture, ki 
začasno ali trajno ni več potreben za opravljanje kulturne 
dejavnosti, za druge namene, se nameni dohodek za investicije v 
javno kulturno infrastrukturo. 

80. člen 
(neodplačni prenos) 

Država oziroma lokalna skupnost lahko neodplačno prenese 
javno kulturno infrastrukturo na drugo pravno osebo javnega 
prava ali na ustanovo, če je to v javnem interesu. 

Javni interes iz prejšnjega odstavka ugotovi ministrstvo, pristojno 
za kulturo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi 
nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo. 

Namembnosti premoženja iz prvega odstavka tega člena ni 
mogoče spremeniti in je izvzeto iz nadaljnjega pravnega prometa. 
V primeru, da premoženja ni mogoče več uporabljati v skladu z 
njegovim namenom, se vme v javno kulturno infrastrukturo tistega, 
ki je premoženje neodplačno prenesel. 

81. člen 
(smiselna uporaba) 

Določbe o neodplačnem prenosu, upravljanju ali uporabi oziroma 
oddaji v najem javne kulturne infrastrukture, se smiselno 
uporabljajo tudi za drugo stvarno premoženje države oziroma 
lokalnih skupnosti, ki se uporablja za kulturne namene, čeprav ni 
razglašeno za javno kulturno infrastrukturo. 

2.1. Stroški prostora 
* 

82. člen 
(stroški prostora) 

Izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na posameznem 
področju in katerega delovanje je v javnem interesu, pa mu niso 
bila zagotovljena sredstva v okviru drugih oblik javnega 
financiranja, niti ni dobil v upravljanje ali v uporabo javne kulturne 
infrastrukture, lahko država oziroma lokalna samoupravna 
skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so 
povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja. 

Javna sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo za določeno 
obdobje do treh let z možnostjo neomejenega ponavljanja na 
podlagi javnega razpisa 

3. Status društev in drugih organizacij v javnem 
interesa na področju kulture 

83. člen 
(podelitev statusa) 

Kulturna društva so organizacije, v katera se posamezniki 
združujejo z namenom, da: 

Izvajajo kulturne dejavnosti, 
- združujejo poklice na posameznih področjih kulture, 
- se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na posameznih 

področjih kulture, 
Izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje In 
Izobraževanja, 
prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin In k razvoju 
kulturnih dejavnosti. 

Status društva, ki deluje v Javnem Interesu na področju 
kulture, se podeli društvu, ki Izpolnjuje poleg splošnih z 
zakonom, ki ureja društva, določenih pogojev, tudi poseben 
pogoj, da je društvo: 
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ali osrednjega pomena, 
- ali Izvaja kulturne dejavnosti, ki so po kvaliteti ali po 

pomenu primerljive s kulturno dejavnostjo javnih 
zavodov, 
ali Izvaja kulturne dejavnosti, ki pomenijo dopolnjevanje 
mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu 
delovanja (prostovoljci...). 

Za področja delovanja, ki so v javnem interesu na področju 
kulture, štejejo področja iz 4. člena tega zakona upoštevaje 
nacionalni program za kulturo. 

Izpolnjevanje posebnega pogoja iz prejšnjega odstavka 
ugotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo, v sodelovanju s 
strokovno komisijo Iz 21. člena tega zakona s področja dela 
društva. 

Podrobnejša merila ter način Izkazovanja, Izpolnjevanja 
osebnih pogojev za pridobitev statusa društva v Javnem 
interesu, predpiše minister. 

83.a člen 

Status delovanja v javnem interesu na področju kulture lahko 
pridobijo tudi druge pravne osebe zasebnega prava (zavodi, 
ustanove, zadruge...), pri čemer se smiselno uporabljajo 
določbe o statusu v javnem interesu za društva, določene s 
tem zakonom in zakonom, ki ureja društva. 

84. člen 

Člen se črta. 

4. Socialne pravice 

4.1. Registracija oseb, ki samostojno kot poklic 
opravljajo kulturno dejavnost (v nadaljevanju: 
samozaposleni v kulturi) 

85. člen 
(vpis v razvid samozaposlenih v kulturi pri 

ministrstvu, pristojnem za kulturo) 

Samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti se registrira 
po splošnih predpisih. 

6e posameznik izpolnjuje posebne pogoje iz tega člena, se lahko 
namesto po splošnih predpisih registrira pri ministrstvu, pristojnem 
za kulturo, tako da se vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi 

pogoji za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka so: 

da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na 
področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec pokojnine, 

da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim 
delom izkazuje, daje usposobljen za opravljanje te dejavnosti. 

Samozaposlen v kulturi sklepa v okviru svoje registrirane 
dejavnosti pogodbe civilnega prava. Kadar posameznik opravlja 
tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve alinee 
prejšnjega odstavka, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v 
kulturi, ampak po splošnih predpisih. 

Kadar so določeni za opravljanje posamezne kulturne dejavnosti 
posebni pogoji, lahko prične posameznik iz tega člena z delom, 
ko je izdana pravnomočna odločba o njihovem izpolnjevanju. 

86. člen 
(pravica do plačila prispevka za socialno zavarovanje 

samozaposlenih v kulturi) 

Samozaposleni v kulturi lahko zaprosijo za pridobitev pravice do 
plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje 
pokojninske osnove za socialno in zdravstveno zavarovanje iz 
državnega proračuna v primerih, ko njihovo delo pomeni izjemen 
kulturni prispevek ali ko gre za poklice, ki jih je potrebno zaradi 
kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati. 

Pravica iz prejšnjega člena se podeljuje za 3 leta z možnostjo 
ponovnih podeljevanj. 

Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid, se 
vpiše pod naslednjimi pogoji: 

- da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na 
področju kulture, 

da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta 
predpisan s posebno zakonodajo, nista minili več kot dve leti. 

87. člen 
(financiranje socialnih pravic) 

Javna sredstva za financiranje prispevkov za socialno in 
zdravstveno zavarovanje po tem zakonu zagotovi 
ministrstvo, pristojno za kulturo, Iz državnega proračuna v 
delu, ki je namenjen kulturi. 

O zagotavljanju sredstev iz prejšnjega odstavka v 
posameznih primerih odloča minister z odločbo. 

88. člen 

Člen se črta. 
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89. člen 
(uredba) 

Vlada z uredbo 

- določi specializirane poklice iz 85. člena, 
določi podrobnejše kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogoja Izjemnega kulturnega prispevka iz prvega 
odstavka in obetavnih študijskih dosežkov iz prve alinee 
tretjega odstavka 86. člena, 
določi deficitarne poklice Iz prvega odstavka prvega 
odstavka 84. člena. 

Vlada določi z uredbo iz prejšnjega odstavka tudi postopke 

- vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi, 
priznanja pravice do plačila prispevka za socialno 
zavarovanje Iz državnih sredstev. 

90. člen 
(odločitev o zahtevi) 

O zahtevi za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi In 
priznanju pravice do plačila prispevkov za socialno 
zavarovanje Iz državnih sredstev odloči minister po 
posvetovanju s strokovno komisijo iz 21. člena s področja 
delovanja kandidata In Kulturniško zbornico. 

91. člen 
(izbris) 

Upravičenec do prispevkov se izbriše iz razvida samozaposlenih 
v kulturi na svojo zahtevo aii po uradni dolžnosti, če ministrstvo, 
pristojno za kulturo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev. 

92. člen 
(podatki iz razvida) 

V razvid samozaposlenih v kulturi se vpisujejo naslednji podatki: 
datum in zaporedna številka vpisa, datum in številka odločbe, na 
podlagi katere je opravljen vpis, ime in priimek, rojstni podatki, 
državljanstvo, prebivališče, področje kulturne dejavnosti, datum 
in številka odločbe o pravici do plačila prispevkov iz 86. člena 
zakona in datum In številka odločbe o prenehanju te pravice 
številka ter datum in številka odločbe o izbrisu iz razvida. 

Upravičenec do prispevkov je dolžan sporočiti spremembe 
podatkov iz prejšnjega odstavka in druge, ki vplivajo na njegov 
vpis v razvid, v roku 15 dni po njihovem nastanku. 

4.2. Republiška priznavalnina 

93. člen 
(republiška priznavalnina) 

Upokojenemu ustvarjalcu na področju kulture, ki je posebej 
pomembno prispeval k slovenski kulturi, njegova pokojnina 
pa ni ustrezna danemu prispevku, lahko minister dodeli 
republiško priznavalnino po posvetovanju s strokovno 
komisijo Iz 21. člena tega zakona s področja kandidatovega 
dela. 

Pri določanju višine republiške priznavalnine se upošteva 
tudi socialne okoliščine. 

Republiška priznavalnina se lahko prizna tudi kot dodatek 
k družinski pokojnini. 

Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev republiške 
priznavalnine predpiše vlada. 

Javna sredstva za republiško priznavalnino po tem zakonu 
zagotovi ministrstvo, pristojno za kulturo, Iz državnega 
proračuna, ki je namenjen kulturi. 

94. člen 
(razvid) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo vodi razvid prejemnikov republiške 
priznavalnine, v katerega se vpisujejo naslednji podatki: zaporedna 
številka vpisa, datum in številka odločbe, na podlagi katere je bila 
priznana pravica do republiške priznavalnine, ime in priimek, rojstni 
podatki, prebivališče, področje kulturne dejavnosti, datum in 
številka odločbe o prenehanju pravice. 

Razvida iz prejšnjega odstavka in prvega odstavka 92. člena sta 
javni knjigi. 

95. člen 
(častni naziv kulturni ambasador Republike Slovenije) 

Minister, pristojen za kulturo, podeli državljanu Republike Slovenije, 
ki s svojim delom v tujini pomembno prispeva k uveljavljanju 
slovenske kulture v svetu, z njegovim soglasjem častni naziv 
kulturnega ambasadorja Republike Slovenije. 
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IV. POGODBE O FINANCIRANJU V JAVNEM 
INTERESU ZA KULTURO 

96. člen 
(opredelitev pogodb) 

Pogodba o financiranju v javnem interesu za kulturo (v 
nadaljevanju: pogodba) je pogodba, ki jo z sklene država s pravno 
osebo oziroma posameznikom (v nadaljevanju: prejemniki 
sredstev), ki je izvajalec javnega kulturnega programa oziroma 
kulturnega projekta. 

Določbe tega zakona o pogodbah se primerno uporabljajo za 

- pogodbe z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo (60. 
člen), 
pogodbe o financiranju javnih kulturnih dobrin širšega pomena 
(69. člen), 
pogodbe o občinskem sofinanciranju javnih zavodov države 
(70. člen), 
pogodbe o financiranju nalog, namenjenih enotnemu izvajanju 
javne službe (71. člen) 
pogodbe, s katerimi se oddaja v upravljanje ali v uporabo 
javna kulturna infrastruktura (77. člen). 

V kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se za pogodbe 
uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava. 

Prejemnik sredstev ne sme prenesti pravic in obveznosti iz te 
pogodbe na tretjo osebo brez pisnega soglasja države. 

Določbe tega zakona o pogodbah smiselno uporabljajo tudi lokalne 
skupnosti ter javne agencije in javni skladi. 

97. člen 
(sklenitev pogodbe) 

Podlaga za sklepanje pogodbe je dokončna odločba iz 120.127. 
in 84. člena tega zakona. 

Ne glede na prejšnji odstavek so podlaga za sklepanje pogodbe 
v primerih, ko se le-te sklepajo brez javnega razpisa akti pristojnih 
organov iz 60., 69., 70., 71. in drugega odstavka 109. člena tega 
zakona. 

Državo zastopa v pogodbi minister. 

Pogodba se sklene v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni 
obliki, je nična. 

Vložitev tožbe v upravnem sporu je dovoljena zaradi bistvenih 
kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma 
očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Odpravljena 
ali za nično izrečena odločba ne vpliva na že sklenjene pogodbe. 

98. člen 
(trajanje pogodbe) 

Pogodba se sklene za določen čas in je lahko tudi večletna. Z njo 
lahko ministrstvo, pristojno za kulturo, prevzema tudi obveznosti, 
ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen za prvo 
leto trajanja pogodbe zagotovljena sredstva v proračunu tekočega 
leta. 

Trajanje pogodbe se lahko podaljša s sklenitvijo aneksa k njej, 
vendar največ do konca leta, v katerem se je iztekel redni 
pogodbeni rok. 

99. člen 
(javni interes) 

V pogodbi mora biti konkretno in jasno določeno, kateri namen in 
cilji pogodbe sestavljajo javni interes, kot je splošno opredeljen v 
predpisu oziroma nacionalnem programu za kulturo. 

100. člen 
(sprememba večletnih pogodb) 

Če je bil znesek javnih sredstev v pogodbi določen glede na 
predvidevanje, da sredstva proračuna, namenjena za kulturo 
v času veljavnosti pogodbe ne bodo manjša kot so bila v 
letu podpisa pogodbe, pa so se kasneje zmanjšala v takšnem 
obsegu, da kulturnega programa oziroma projekta nI več 
mogoče Izpolniti v dogovorjenem obsegu, se večletna 
pogodba Iz tega razloga v javnem Interesu s premeni. 

101. člen 
(razveza oziroma razveljavitev pogodbe v javnem 

interesu) 

Če se v letih po podpisu pogodbe zmanjša obseg sredstev, 
ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo do takšne 
mere, da Izpolnitev pogodbe za financiranje javnega 
kulturnega programa oziroma projekta nI več mogoča, se 
pogodba na predlog ministrstva razveže. 

Prejemnik sredstev mora Izvesti tolikšen del programa ali 
projekta, ki ustreza do razveze prejetim sredstvom v skladu 
s pogodbo, razen če taka Izpolnitev nI smiselna. V tem 
primeru mora vrniti sredstva, ki Jih je prejel In niso bila 
porabljena za Izvršitev delavnosti oziroma Izvedbo programa 
ali projekta, ki je bil predmet pogodbe. 

102. člen 

Člen se črta. 
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103. člen 

Člen se črta. 

104. člen 

Člen se črta. 

105. člen 

Člen se črta. 

106. člen 
(vsebina pogodbe) 

S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z 
zagotavljanjem državnih sredstev za financiranje predmeta 
pogodbe, zlasti pa: 

cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi 
uresničitve namena pogodbe, 
kriterije, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje, 
roke, v katerih morajo biti cilji doseženi, 
obseg, roke in način zagotavljanja sredstev države, 

- druga vprašanja medsebojnih razmerij. 

V. POSTOPKI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA 
RAZPISA 

1. Skupne določbe 

107. člen 
(smiselna uporaba splošnega upravnega postopka) 

V kolikor niso vprašanja postopkov javnega razpisa in javnega 
poziva v tem zakonu drugače urejena, se zanju smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

Odločbe o financiranju javnih kulturnih programov oziroma 
kulturnih projektov ni dopustno izdati, dokler ni sprejet proračun 
za leto, v katerem se odločba izdaja. 

Postopki za financiranje javnega razpisa in javnega poziva se 
uporabljajo tudi za lokalne skupnosti, s tem, da pristojnosti ministra 
izvršuje župan oziroma drug organ, ki je po zakonu pooblaščen 
zastopati in predstavljati lokalno skupnost. 

108. člen 
(smiselna uporaba tega zakona) 

Postopke za financiranje javnega razpisa in javnega poziva 
uporabljajo tudi lokalne skupnosti ter javni skladi in javne agencije, 
ki razdeljujejo javna sredstva države oziroma lokalnih skupnosti, 

smiselno pa jih uporabljajo tudi italijanska in madžarska narodna 
skupnost, če njim namenjena javna sredstva razdeljujejo svojim 
kulturnim izvajalcem samostojno. 

109. člen 
(vrsti postopka) 

Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev se izvede 
kot: 

javni poziv 
- javni razpis. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma minis- 
ter izda sklep o financiranju določenega javnega kulturnega 
programa ali kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma 
javnega razpisa, če se financira iz interventnih sredstev 
ministrstva in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na 
razpolago za odločitev o financiranju. 

Višina interventnih sredstev iz prejšnjega odstavka se določi z 
letnim proračunom. 

110. člen 
(uporaba postopkov) 

Postopek javnega poziva se uporabi takrat, ko je mogoče jasno 
vnaprej določiti umetniške, kulturno-politične, strokovne in druge 
kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati javni kulturni program 
ali kulturni projekt za financiranje iz javnih sredstev, financirajo pa 
se programi oziroma projekti, ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, 
in sicer po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. 

Postopek javnega razpisa se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej 
določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlogov kulturnih 
programov ali projektov, financirajo pa se tisti programi oziroma 
projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni 
višje. 

111. člen 
(uvedba postopka) 

Postopek se uvede z objavo javnega poziva ali javnega razpisa. 

Javni poziv oziroma javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za 
kulturo, za posamezno vrsto kulturnih programov ali kulturnih 
projektov. 

Minister sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih 
programov in projektov s katerim določi vrsto postopka, datum 
objave in besedilo razpisa. 
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112. člen 
(strokovne komisije) 

Za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov kulturnih 
programov in kulturnih projektov so pristojne komisije iz 21. člena 
tega zakona. 

115. člen 
(rok javnega poziva) 

V besedilu objave javnega poziva se določi skrajni rok, v katerem 
morajo prispeti vloge, ki sme trajati najmanj 1 mesec in največ 1 
leto. 

113. člen 
(predpis ministra) 

Minister predpiše: 

način dela ministrstva, pristojnega za kulturo, v zvezi s 
postopkom izbire kulturnih programov in projektov, ki se 
financirajo; 
postopek sklepanja pogodb; 

- način izvajanja nadzora nad pogodbami. 

116. člen 
(vloge) 

Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja in 
vrednotenja vloge na strokovni komisiji. 

Če stranka za isti program ali projekt na javni poziv pošlje več 
vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če 
jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve 
vloge. 

1.1. Postopek javnega poziva 

114. člen 
(besedilo javnega poziva) 

Besedilo objave javnega poziva mora vsebovati: 

jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje predlogov, v 
katerem bodo financirani predlogi, ki izpolnjujejo kriterije in 
zahteve; 

- vrsto programov ali projektov, ki so predmet javnega poziva; 
- določne umetniške, kulturno-politične, strokovne in druge 

kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati kulturni program 
ali projekt za financiranje; 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci; 
okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
predmet javnega poziva; 

- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 
rok, v katerem morajo biti poslane vloge z jasno navedbo, da 
se bodo v okviru tega roka vloge obravnavale po času 
prispetja; 
način pošiljanja in vsebina vlog; 
navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v njegovi 
sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim 
pozivom; 

- informacijo o morebitni podrobnejši dokumentaciji, ki je 
vlagateljem na razpolago. 

Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo 
tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega 
poziva. 

Vsebino podrobnejše dokumentacije posebej določa besedilo 
javnega poziva. 

117. člen 
(prispetje vlog) 

Uradna oseba, ki sprejema vloge na javni poziv, na vsaki 
vlogi jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma da- 
tum in uro oddaje na pošti. 

118. člen 
(delo uradne osebe ministrstva) 

Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka 
predstavlja ločeno upravno stvar, razen če niso izpolnjeni zakonski 
pogoji za združitev postopka. 

Uradna oseba ministrstva odpira vloge, ki so prispele na 
posamezen javni poziv po vrstnem redu prispetja. 

Za vsako vlogo uradna oseba ministrstva ugotovi, ali je 
pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v 
javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba). 

Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni vložila 
upravičena oseba zavrže minister s sklepom. 

Za ostale vloge pripravi uradna oseba ministrstva poročilo, ki 
kratko povzame vlogo in opiše vsebino kulturnega programa 
oziroma kulturnega projekta, ki je njen predmet. 

119. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 

Strokovna komisija ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega 
prispetja. 
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Strokovna komisija oceni ali izpolnjuje predlagani kulturni pro- 
gram oziroma kulturni projekt umetniške, kulturno-politične, 
strokovne in druge kriterije ter zahteve, določene v objavi javnega 
poziva in predlaga ministru: 

da vlogo zavrne, ker ne izpolnjuje navedenih kriterij in zahtev; 
- da se kulturni program oziroma kulturni projekt financira v 

določenem deležu. 

120. člen 
(odločba) 

Na podlagi poročila strokovne komisije minister z odločbo zavrne 
vlogo, ki ne izpolnjuje umetniških, kulturno-političnih, strokovnih 
in drugih kriterijev ter zahtev, ali z odločbo določi, da se posamezen 
kulturni program ali projekt sprejme v financiranje ter določi delež 
javnih sredstev, pri čemer se obseg obveznosti in način njihove 
izpolnitve podrobneje določita s pogodbo iz 96. člena. 

Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju javnega 
kulturnega programa oziroma kulturnega projekta. 

1.2. Postopek javnega razpisa 

121. člen 
(besedilo javnega razpisa) 

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati: 

- jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih 
programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v okviru 
sredstev, ki so na razpolagi za posamezen javni razpis, tisti 
programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire 
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje, 
področje oziroma področja kulturnih programov ali projektov, 
ki so predmet javnega razpisa, 
umetniške, kulturno - politične, strokovne in druge kriterije, 
po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali 
projekt ocenjeval oziroma vrednotil; 

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, 
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

predmet javnega razpisa, 
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,- 

razpisni rok, 
način pošiljanja in vsebina vlog, 
sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim 
razpisom, 
informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem 
na razpolago. 

Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo 
tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega 
razpisa. 

Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo javnega 
razpisa. 

122. člen 
(razpisni roki) 

Razpis mora trajati najmanj 1 mesec. 

123. člen 
(vloge) 

Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka 
razpisnega roka. 

Stranka do poteka roka iz prvega odstavka tega člena nima 
pravice vpogleda v vloge drugih strank na istem razpisu. 

Vloga, ki jo je stranka poslala po preteku razpisnega roka, je 
prepozna. 

Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko stranka 
sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in 
razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje programa oziroma 
projekta, kakršen je razpisan. 

124. člen 
(odpiranje vlog) 

Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre 
vse vloge, ki so do tedaj prispele. 

Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na 
razpisu. 

Minister imenuje izmed uradnikov zaposlenih v ministrstvu, 
pristojnem za kulturo, eno ali več komisij za odpiranje vlog v 
postopku izbire kulturnih programov ali projektov. 

Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je 
pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu 
določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna glede na 
besedilo javnega razpisa. 

Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni vložila 
upravičena oseba, zavrže minister s sklepom. 

125. člen 
(delo komisije za odpiranje vlog) 

Za ostale vloge (v nadaljnjem besedilu: "ustrezne vloge"), komisija 
za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje šifro vloge, 
prijavitelja in naslov kulturnega programa oziroma kulturnega 
projekta. 

Stranke ne morejo prisostvovati pripravi in sprejemanju poročila 
iz prvega odstavka tega člena na komisiji za odpiranje vlog. 
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126. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 

Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge na isti javni 
razpis skupaj s poročili strokovni komisiji s področja, kamor vloga 
sodi. 

Strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe oziroma 
kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah glede na 
kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa 
oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa. 

O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka tega člena pripravi strokovna 
komisija poročilo, v katerem morajo biti natančno navedeni razlogi 
za razvrstitev kulturnih programov oziroma kulturnih projektov in 
predlog, kateri kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki so 
predmet ocenjevanih ustreznih vlog se financirajo v določenem 
obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne 
financirajo. 

Stranke ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju vlog 
ter sprejemanju poročila na strokovni komisiji. 

127. člen 
(odločba) 

Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda o vseh 
ustreznih vlogah z istega področja na posamezen javni razpis 
eno odločbo, s katero odloči, katere kulturne programe oziroma 
kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu 
in kateri ne. 

Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju javnega 
kulturnega programa oziroma kulturnega projekta. 

VI. INŠEPKCIJSKI NADZOR 

128 člen 
(inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo) 

Inšpekcijski nadzor nad Izvajanjem določb tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov izvaja 
inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo. 

129. člen 
(inšpekcijski nadzor nad oddajanjem javne kulturne 

infrastrukture) 

inšpekcijski nadzor iz prejšnjega člena obsega tudi nadzor nad 
oddajanjem javne kulturne infrastrukture v upravljanje oziroma v 
uporabo v skladu z določbami tega zakona. 

Vil. NADZOR NAD ZAGOTAVLJANJEM JAVNIH 
KULTURNIH DOBRIN - STROKOVNI NADZOR 

130. člen 
(vsebina nadzora) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo in pristojni organi lokalnih skupnosti 
izvajajo nadzor nad izvrševanjem 

obveznosti javnih zavodov, ki so jih ustanovili in ki izhajajo iz 
njihovih aktov o ustanovitvi, strateških načrtov, programov 
dela in drugih, s katerimi so le-te določene, 

pogodbenih obveznosti izvajalcev javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov, ki so dobili javna sredstva. 

V okviru tega nadzora pooblaščene osebe organov iz prejšnjega 
odstavka spremljajo in ocenjujejo delovanje javnih zavodov in 
drugih prejemnikov javnih sredstev in smejo pri tem, 

zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb iz 
prejšnjega odstavka, 
pregledovati dokumentacijo javnih zavodov oziroma 
prejemnikov sredstev, 
ugotavljati skladnost izvedenega programa z akti javnega 
zavoda oziroma s pogodbo drugih prejemnikov javnih 
sredstev, 
ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena 
in ciljev iz aktov javnega zavoda oziroma pogodbe drugih 
prejemnikov javnih sredstev. 

131. člen 
(odločba) 

Če pooblaščena oseba ugotovi, da javni zavod ali drug 
pre|emnlk sredstev ne Izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, 
poroča o tem ministru oziroma pristojnemu organu lokalne 
skupnosti In predlaga ukrepe za Izboljšanje stanja. 

132. člen 
(pooblaščene osebe za nadzor) 

Pooblaščene osebe organov iz prvega odstavka 130. člena 
imenuje njihov predstojnik z odločbo, pri čemer ne morejo biti 
imenovani tisti, ki so sodelovali pri razdeljevanju sredstev javnim 
zavodom oziroma drugim prejemnikov, ki jih nadzorujejo. Med 
pooblaščene osebe sodijo po svoje položaju tudi notranji revizorji. 
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VIII. KAZENSKI DOLOČBI 

133. člen 
(nespoštovanje jezika) 

Z denarno kaznijo do 5.000.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki 
stori prekršek v zvezi z nespoštovanjem slovenskega jezika iz 
6. člena tega zakona, če ne najavlja, oglašuje in pojasnjuje kulturne 
prireditve v slovenščini ali ne najavlja kulturne prireditve na 
narodnostno mešanih območjih tud v italijanščini oziroma 
madžarščini ali ne predvaja filmov v slovenščini ali s slovenskimi 
podnapisi. 

Z denarno kaznijo do 500.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo do 500.000 SIT se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti. 

134. člen 
(oddajanje javne kulturne infrastrukture 

brez javnega razpisa) 

Z denarno kaznijo na]man| 3.000.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če odda javno kulturno 
infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo brez javnega 
razpisa v nasprotju s prvim odstavkom 77. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe Iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najman] 2.000.000 SIT se kaznuje pravna 
oseba iz četrtega odstavka 96. člena, če brez pisnega soglasja 
države prenese pravice in obveznosti na tretjo osebo. 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe Iz prejšnjega odstavka. 

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

135. člen 
(prehod financiranja občinskih javnih zavodov na 

občine ustanoviteljice) 

Določbe od 135. do 138. člena urejajo prehod financiranja tistih 
javnih zavodov, ki jih je ustanovila ena občina ali soustanovilo več 
občin, pa je na dan uveljavitve tega zakona njihovo javno službo 
v celoti financirala država, na občino ustanoviteljico ali več občin 
soustanoviteljic oziroma na njihovo zvezo, ustanovljeno z 
namenom izvajanja ustanoviteljskih pravic in dolžnosti do skupnega 
javnega zavoda. 

136. člen 
(zagotovitev sredstev) 

Dokler se občina oziroma občine soustanoviteljice zavoda 
In država ne dogovorilo drugače, zagotavlja državni 
proračun občini oziroma zvezi občin za javne zavode Iz 
prejšnjega člena sredstva v višini najmanj 60% od javnih 
sredstev, ki so bila v preteklem koledarskem letu porabljena 
za financiranje Javne službe pod pogojem, da občina oziroma 
zveza občin prispeva preostalih 40% in zagotovi prostorske 
pogoje za delo organizacije. 

V primeru, če se občine soustanoviteljice ne dogovorijo 
drugače, prispeva sedežna občina polovico od 40% Iz 
prejšnjega odstavka (to je 20% vseh javnih sredstev) ostale 
občine soustanoviteljice pa preostalo polovico (to je 
preostalih 20% vseh javnih sredstev). Če se občine 
soustanoviteljice dogovorijo, da prenesejo ustanoviteljske 
pravice na sedežno občino oziroma če gre za občinski javni 
zavod širšega pomena, dobi sedežna občina nadomestna 
dodatna sredstva na podlagi zakonodaje, ki ureja 
financiranje občin. 

137. člen 
(vsebina pogodbe) 

Sredstva države iz prejšnjega člena se zagotovijo na podlagi 
pogodbe iz 96. člena, s katero se uredijo tudi vsa medsebojna 
razmerja, zlasti pa: 

določitev javnih zavodov po kriteriju iz 135. člena tega zakona, 
- namen njihovega financiranja, 

cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe, 
- kriterije, po katerih se bo spremljajo njihovo uresničevanje, 

prostorske, kadrovske in tehnične pogoje, ki so potrebni za 
njihovo delovanje, 

- višino, roke in način zagotavljanja sredstev države in občine. 

Pogodba se praviloma sklene za več let na podlagi neposrednega 
poziva ministrstva, pristojnega za kulturo. 

138. člen 
(zadržanje) 

Določbe prvega odstavka 136. člena, ki se nanašajo na 
financiranje javnih zavodov, katerih ustanovitelj so ob 
uveljavitvi tega zakona občine, financira pa jih država, se 
pričnejo uporabljati s 1.1.2004 pod pogojem, da se do tedaj 
uredi v okviru zakonoda|e o financiranju občin sedežnim 
občinam dodatna sredstva Iz zadnjega odstavka 136. člena 
tega zakona. 
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139. člen 

Člen se črta. 

140. člen 
(javna kulturna infrastruktura) 

Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti mora v roku 
6 mesecev od uvel]avltve tega zakona s sklepom ugotoviti, 
katere nepremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve 
tega zakona javna lastnina, se pretežno uporabljajo za 
kulturne namene In so zato javna kulturna Infrastruktura. 

V primeru, da je bil že pred dnevom uveljavitve tega zakona 
sprejet sklep iz prejšnjega odstavka tega člena, nI potrebno 
ponovno odločanje o tem, katere nepremičnine in oprema 
so del javne kulturne Infrastrukture. 

Če vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti ne ravna 
v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki upravlja ali Ima v uporabi javno lastnino, ki 
se pretežno uporablja v kulturne namene, predlaga, da to 
določi sodišče v nepravdnem postopku. 

141. člen 
(rok za izvršilne predpise) 

Izvršilni predpisi iz tega zakona morajo biti sprejeti v roku 6 
mesecev po sprejetju zakona. 

142. člen 
(uskladitev kolektivne pogodbe za kulturne 

dejavnosti) 

Vlada mora začeti pogajanja o kolektivni pogodbi za kulturne 
dejavnosti v Sloveniji v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali 
splošne akte delodajalca delavec ohrani vse tiste pravice, ki 
so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi, v kolikor se 
pogodba ne spremeni. 

143. člen 
(uskladitev delovanja z zakonom) 

Ustanovitelji morajo uskladiti ustanovitvene akte z zakonom 
najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona, javni zavodi 
pa morajo sprejeti strateške načrte, sistemizacijo delovnih mest 
in kadrovski načrt najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi 
zakona. Akt o ustanovitvi javnega zavoda nadomesti tudi statut 
javnega zavoda. 

Vsi drugi organi in organizacije morajo uskladiti svoje delovanje s 
tem zakonom najkasneje v letu dni od njegove uveljavitve. 

144. člen 
(podaljšanje mandata sedanjih direktorjev) 

Direktorji, ki so bili na tem delovnem mestu na dan uveljavitve 
tega zakona lahko ostanejo na svojem položaju do rednega 
izteka mandata. 

145. člen 
(statusno preoblikovanje javnih zavodov) 

Zavodi, ki opravljajo dejavnost glede katere njihov ustanovitelj 
oceni, da se lahko bolje izvaja v obliki pravne osebe zasebnega 
prava, se ustrezno statusno preoblikujejo pod pogojem, da so 
zagotovljeni kadrovski, prostorski in drugi pogoji za njihovo 
delovanje. 

Ustanovitelj pravne osebe zasebnega prava iz prejšnjega 
odstavka je lahko država, lokalna skupnost in druge pravne in 
fizične osebe v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda. 

Pravna oseba zasebnega prava iz prvega odstavka ima pravico 
uporabljati javno kulturno infrastrukturo, ki jo je do tedaj upravljal 
javni zavod, dokler je njegov kulturni program financiran kot javni 
kulturni program. 

146. člen 
(rok za sprejem nacionalnega programa za kulturo) 

Nacionalni program za kulturo se sprejme najkasneje v roku 
enega leta od uveljavitve zakona. Do sprejema nacionalnega 
programa za kulturo sprejemajo pristojni organi posamične 
odločitve iz tega zakona brez njega. 

147. člen 
(tekoči javni razpisi) 

Postopki javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

148. člen 
(razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane razvid samostojnih 
ustvarjalcev na področju kulture razvid samozaposlenih v kulturi, 
vpis samostojnih ustvarjalcev na področju kulture v ta razvid pa 
časovno neomejen. 

149. člen 
(društva v javnem interesu) 

Društva, ki so dobila status društva, ki deluje v Javnem 
interesu na področju kulture po dosedanjih predpisih, 
ostanejo društva v javnem Interesu do preteka obdobja, za 
katerega so dobila ta status. Po preteku tega roka morajo, 
če želijo Imeti status po tem zakonu, ponovno vložiti vlogo. 
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150. člen 
(razveljavitev) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
uresničevanju javnega Interesa na področju kulture (UL RS 
št. 75/94), razen 55., 56. In 57. člena, ki veljajo do uveljavitve 
novega zakona, ki ureja društva. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 34. člen 
Zakona o knjižničarstvu (UL RS št. 87/2001). 

Podzakonski akti, sprejeti na podlagi zakona Iz prvega 
odstavka, ostanejo v veljavi do uveljavitve podzakonskih 
aktov po tem zakonu. 

151. člen 
(končna določba) 

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 

ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 

NEKATERE NUJNE PROGRAME 

REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI Z 

DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZSNNPK-A) 

- druga obravnava - EPA 522 - III 

Številka: 411-07/96-6/8 
Ljubljana, 11.10.2002 

EPA 522-III 
Za 19. sejo DZ 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l. 
RS 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 zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 

(ZSNNPK-A) 
- druga obravnava - 

Predlog zakona ja v zakonodajni postopek 29.4.2002 vložila skupina poslancev: 
Majda Širca, Samo Bevk, Janez Podobnik in Vojko čeligoj ter predlagala, da se 
obravnava po rednem postopku. 
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Presednik 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 16. 
redni seji, dne 11.10.2002. 

Za obravnavo na seji so člani Odbora poleg zakonskega predloga, ki je objavljen v 
Poročevalcu DZ št. 46 z dne 11.5.2002; mnenja Zakonodajno pravne službe DZ (v 
nadaljevanju: ZPS) z dne 23.9.2002 in mnenja Vlade RS, z dne 8.7.2002 prejeli še: 

- amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin ZLSD, SLS, in DeSUS k 
2., 4. členu, k prilogi - tabela 2, tabela 4, povzetek tabele, z dne 3.10.2002; 

- amandma Cvete Zalokar Oražem k prilogi - tabela 3, z dne 3.10.2002; 
- amandmaje Mihaela Brejca k 2. členu, k prilogi - tabela 1, z dne 3.10.2002; 
- amandma Janeza Cimpermana k 2. členu, z dne 3.10.2002; 
- amandma Andreja Vizjaka in Jožeta Avšiča k 2. členu in k prilogi - tabela 1, z dne 

1.10.2002; 
- amandma Jožeta Avšiča in Andreja Vizjaka k prilogi - Tabela 3, z dne 2.10.2002, 
- poročilo Odbora DZ za finance in monetarno politiko o finančnih posledicah 

predloga zakona, z dne 9.10.2002 in 
- pregled vloženih amandmajev, z dne 9.10.2002. 

Na sejo Odbora so bili poleg predstavnikov predlagatelja predloga zakona in ZPS 
vabljeni tudi predstavniki Kulturniške zbornice Slovenije, Sindikata GLOSA ter 
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Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti. 

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

Uvodno obrazložitev k posameznim rešitvam v zakonskem predlogu je v imenu 
predlagateljev podala Majda Širca. 

V razpravi je sodelovala večina članov Odbora in vabljenih. Razprava je bila 
osredotočena na vsebino vloženih amandmajev ter amandmajev, ki so jih na seji 
odbora k predlogu zakona predlagali člani Odbora. 

Po zaključeni razpravi o amandmajih in o členih zakonskega predloga ob 
upoštevanju mnenja ZPS in obrazložitve predstavnikov predlagateljev ter pripomb in 
predlogov iz razprave je 

Odbor sprejel 

amandmaje naslednjih predlagateljev: 
- Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin ZLSD, SLS in DeSUS k 2. členu, k 

prilogi -Tabela 2, k prilogi - Tabela 4, k prilogi - povzetek tabele in k 4. členu; 

ter 
amandmaje Odbora 

K prilogi - Tabela 1 

V prilogi se v Tabeli 1: "Sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov 
kulturne dediščine v obdobju od 2004 - 2008 v mio SIT" v točki "I. ARHEOLOGIJA" 
črtata postavki Ptuj - Arheologija (Marof, vojašnica) in Črnomelj - Mestno jedro (EŠD 
87) v skupni vrednosti 400 (delež države v mio SIT). 

V prilogi se v Tabeli 1: "Sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov 
kulturne dediščine v obdobju od 2004 - 2008 v mio SIT" v točki "lil. GRADOVI, 
DVORCI IN PROFANE PALAČE" doda nova postavka "Brežice-Grad Brežice", pod 
isto postavko se v stolpec "Občina" doda "Brežice", v stolpec "Skupna vrednost 
projekta v mio SIT" se doda številka "180" in v stolpec Delež države v mio SIT doda 
številka "90". 

Skladno s tem, se spremenijo tudi vrednosti pod SKUPAJ - 14.828 (skupna 
vrednost) in 9.589 (delež države). 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se doda v tabelo grad Brežice, ostala sredstva pa se namenijo za 
informatizacijo knjižnic. Posledično se spremenita tudi tabela 2 in povzetek tabele v 
prilogi. Amandmaji so vsebinsko povezani. 
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K prilogi - Tabela 2 

V tabeli 2: "Približevanje mednarodnim standardom za splošno izobraževalne 
knjižnice v obdobju od 2004 do 2008 - delež države v tisoč SIT se v tabelo dodajo 
dodatna sredstva v višini 310 za informatizacijo knjižnic. 

Spremenjena tabela: 

Leto Nakup knjig Bibliobusi Informatizacija* SKUPAJ 
2004 150.000 33.600 112.000 295.600 
2005 150.000 33.600 112.000 295.600 
2006 150.000 33.600 112.000 295.600 
2007 150.000 33.600 112.000 295.600 
2008 150.000 33.600 112.000 295.600 
SKUPAJ 750.000 168.000 560.000 1.478.000 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se doda v tabelo grad Brežice, ostala sredstva pa se namenijo za 
informatizacijo knjižnic. Posledično se spremenita tudi tabela 2 in povzetek tabele v 
prilogi. Amandmaji so vsebinsko povezani. 

K prilogi - Tabela 3 

V Prilogi zakona se v Tabeli 3: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere 
osrednje javne zavode s področja kulture v obdobju 2004-2008 (v mio SIT) dodata 
naslednji postavki: 
• občina Domžale, z nazivom objekta Knjižnica Domžale s predračunsko vrednostjo 

1000, kjer je delež države 166,4 in delež občine 833,6. 
- občina Brežice, z nazivom objekta Knjižnica Brežice-dograditev s predračunsko 

vrednostjo 320, kjer je delež države 99,8 in delež občine 220,2 

Nova tabela se glasi: 

Tabela 3: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne 
zavode s področja kulture v obdobju 2004-2008 ( v mlo SIT) 

Občina Naliv objekta Predračuns 
ka 

Detet države Delež občine 

Vrednost v mlo SIT vmloSJT 

Ljubljana Obnova objektov na Metelkovi 3000 3000 • 

Celovita prenova Moderne galerije 800 800 

Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 3000 3000 
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Gradnja prizidka SNG Opera in balet Ljubljana 3000 3000 

Gradnja Prirodoslovnega muzeja Slovenije 1500 1500 

Celje Pridobitev prostorov za knjižnico 982 408,4 573,6 

Maribor Gradnja lutkovnega gledališča 1600 800 800 

Postojna Pridobitev prostorov za Notranjski muzej 100 50 50 

Ljubljana Narodni muzej - ureditev razstavnih prostorov 500 500 

Filmski sklad RS in SI. kinoteka - poslovni in 
arhivski prostori 

800 800 

Cerkno Cerkljanski muzej - ureditev depojev 21 10 11 

Bevkova knjižnica - razširitev 25 9,9 15.1 

Črnomelj Splošno izobraževalna ki\jižnica - pridobitev 
prostorov 

300 124,7 175,3 

Divača Muzej slovenskih filmskih igralcev 110 55 55 

Maribor Pokrajinski muzej 600 300 300 

Umetnostna galerija 300 150 150 

Novo mesto Adaptacija starega objekta knjižnice 960 166,4 793,6 

Šenčur Knjižnica 60 24,8 35,2 

Kranj Knjižnica-gradnja 600 249,7 350,3 

Velei\je Izgradnja knjižnice 800 332,9 467,1 

Domžale t Knjižnica Domžale 1000 166,4 833,6 

Brežice Knjižnica Brežice-dograditev 320 99,8 220,2 

SKUPAJ 20. 378 15.548 4.830 

Obrazložitev: 
S spremembo tabele se dodajata še dodatni knjižnici v tabelo, sredstva zanje pa se 
pridobijo z linearnim krčenjem na vseh postavkah knjižnic v tabeli(Ceije, Cerkno, 
Črnomelj, Novo mesto, Šentjur, Kranj in Velenje) Razmerja med financiranjem 
države in občinami pa so drugačna v smislu razširitve dostopnosti čim večjega 
števila knjižnic do sredstev iz naslova zakona. 

K prilogi - Tabela 4 

V Prilogi zakona se pod Tabelo 4: Ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske 
kulture in izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih v obdobju 
2004-2008, doda: 
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Dinamika državnih sredstev po letih (v tisoč SIT) 

Namen 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 

Mladinski kulturni centri 65.500 65.650 64.850 64.950 65.550 326.500 

Informatika 109.000 96.600 95.000 85.000 32.400 418.000 

Oprema in prostori 268.000 288.500 319.500 262.000 172.000 1.310.000 

Skupaj 442.500 450.750 479.350 411.950 269.950 2.054.500 

Obrazložitev: 
Glede na to, da je dinamika sredstev navedena pod vsako tabelo v prilogi zakona, je 
potrebno dodati še tabelo, ki ponazarja dinamiko sredstev v obdobju 2004-2008 za 
ljubiteljsko kulturo. 

K prilogi - povzetek tabele 

V prilogi se tabela, ki prikazuje povzetek, nadomesti z novo: 

Skupna predvidena sredstva države za izvajanje Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 

Slovenije v kulturi po letih in namenih v obdobju 2004-2008 v mio SIT 

v mio SIT 

Namen 2004 2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 

Javni zavodi 3.149,00 3.149.00 3.150,00 3.050,00 3.050,00 15548.00 

Spomeniki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.899,00 9.589,00 

Knjižničarstvo 233.60 233.60 233,60 233,60 233,60 1.478,00 

Ljubiteljska kultura 442,50 450,75 479,35 411,95 269,95 2.054,50 

Kulturniške mreže 130,00 130,00 135.00 130,00 125,00 650.00 

SKUPAJ 5.955,10 5.9(3,35 5.997,95 5.825,55 5.577,55 29.319,50 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se doda v tabelo grad Brežice, ostala sredstva pa se namenijo za 
informatizacijo knjižnic. Posledično se spremenita tudi tabela 2 in povzetek tabele v 
prilogi. Amandmaji so vsebinsko povezani. 
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K 3. členu 

Besedilo "nerealizirani projekti navedeni" se nadomesti z besedilom "projekti 
navedeni iz programa določenega". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

Odbor ni podprt amandmajev naslednjih predlagateljev: 
- Andreja Vizjaka in Jožeta Avšiča k prilogi -Tabela 1; 
- Mihaela Brejca k prilogam v Tabeli 1; 
- Janeza Cimpermana k 2. členu; 
- Jožeta Avšiša in Andreja Vizjaka k prilogi - Tabela 3. 

0 amandmajih Andreja Vizjaka in Jožeta Avšiča k 2. členu, Mihaela Brejca k 2. 
členu in Cvetke Zalokar Oražem k prilogi - Tabela 3 Odbor ni glasoval, ker so le-ti 
postali brezpredmetni, skladno s šestim odstavkom 131. člena Poslovnika DZ. 

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

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 na seji Državnega zbora je bil določen podpredsednik Odbora Peter 
Levič. 

Podsekretar DZ Predsednik 
Uroš Pirnat 

Rudolf Moge, l.r. 
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Številka:411-07/96-6/8 
Ljubljana, 11.10.2002 EPA 522-111 

V skladu s prvim odstavkom 133. člena Poslovnika DZ (Ur.l. RS 
št. 35/02) in ob upoštevanju odločitev, sprejetih v drugi obrvnavi 
zakonskega predloga na 16. seji Odbora za kulturo, šolstvo, 
mladino, znanost in šport, dne 10.10.2002, je bil pripravljen 
naslednji 

DOPOLNJENI PREDLOG 
Zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zagotavljanju sredstev za 

nekatere nujne programe Republike 

Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS 24/1998) se za četrto 
točko 2. člena doda nova peta točka, ki se glasi: 

" 5. vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja 
založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije" 

2. člen 

V tretjem členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi: 

" Republika Slovenl|a bo za uresničevanje programov Iz 
prejšnjega člena z vsakokratnimi letnimi proračuni v obdobju 

od leta 2004 do 2008 zagotavljala sredstva v skupni višini 
29.319.500.000 tolarjev. Sredstva so Izračunana po cenah na 
dan 29.04.2002. 

Tretji odstavek tretjega člena postane nov četrti odstavek. V 
tem odstavku se besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita 
z besedama "prejšnjih odstavkov". 

Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek 
tretjega člena: 

"Posamezni projekti v okviru programov iz 2. člena tega 
zakona se v celoti financirajo Iz državnega proračuna v 
primerih, ko gre za lastništvo oziroma ustanovlteljstvo 
države. Ostali projekti pa se Iz državnega proračuna 
sofinancirajo v višini 50% vrednosti, razen če nI pri 
posameznem programu oziroma projektu določeno 
drugače. V primeru spremembe namembnosti ali odtujitve 
objekta, ki je bil sofinanciran Iz državnega proračuna, se 
vložek države v realni vrednosti vrne v državni proračun, 
kar se posebe| uredi s pogodbo." 

3. člen 

V petem členu se doda nov drugI odstavek: 

"Letni finančni načrt pripravi ministrstvo pristojno za kulturo 
praviloma na osnovi Javnega razpisa oziroma Javnega 
poziva, pri čemer imajo prednost projekti navedeni iz 
programa določenega v Zakonu o zagotavljanju sredstev 
za nekatere nujne programe RS v kulturi(Uradni list, 24/ 
1998):" 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1.1.2004. 

poročevalec, it. 97/1 42 14. oktober2002 



l IEL0VNA TELESJ 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

(PRILOGA) 

Tabela 1: Sanacija najbolj ogroženih In najkvalitetnejših objektov kulturne 
dediščine v obdobju od 2004 do 2008 v mio SIT 

enota dediščina OBČINA 
SKUPNA 

VREDNOST 
PROJEKTA V 

mio SIT 

DELEŽ 
DRŽAVE 
v mio SIT 

1. ARHEOLOGIJA 570 570 

Kobarid - Arheološko najdišče 
Tonovcov Grad (EŠD 5022) 

KOBARID 50 1 50 

Novo mesto • Arheološko najdišče 
Marof (EŠD 8710) 

NOVO MESTO 41 41 

Rožanec - Antični mitrej (EŠD 632) ČRNOMELJ 44 44 

Vranje - Arheološko najdišče Ajdovski 
gradeč (EŠD 838) 

SEVNICA 35 35 
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II. STARA MESTA JEDRA, TRŠKA IN 
VAŠKA NASELJA 

2.400 1.200 

Piran - Mestno jedro (EŠO 513) PIRAN 500 250 

Ptuj - Mestno jedro (EŠD 580) PTUJ 500 250 

Škofja Loka - Mestno jedro (EŠD 737) ŠKOFJA 
LOKA 

400 200 

Kropa - Trško jedro (EŠD 296) RADOVLJICA 200 100 

Štanjel-Vas (EŠD 760) KOMEN 500 250 

Vipavski Križ - Mesto (EŠD 819) AJDOVŠČINA 100 50 

Idrija - Mestno jedro (EŠD A125513) IDRIJA 200 100 

III. GRADOVI, DVORCI IN PROFANE 
PALAČE 

6.474 4.512 

Bizetjsko • Grad Orešje (EŠD 18) BREŽICE 200 200 

Brdo pri Lukovlci - Grad Brdo (EŠD 908) LUKOVICA 80 40 

Celje - Knežji dvorec (EŠD 60) CELJE 528 264 

Domava • Dvorec Domava (EŠD 120) DORNAVA 300 300 

Grad-Grad (EŠD 159) KUZMA 150 150 

Kostel - Grad Kostel (EŠD 910) KOČEVJE 100 100 

Loka pri Mengšu - Grad Jablje (EŠD 
9200) 

MENGEŠ 1.400 200 

Metlika-Grad (EŠD 7481) METLIKA 120 60 

Ormož • Grad in pristave (EŠD 6288) ORMOŽ 194 97 

Podsreda- grad In kult. Spom. na 
območju Kozjanskega parka 

KOZJE 100 100 

Rogatec- pristava s parkom graščine 
Strmol 

ROGATEC 220 110 

Spodnji Slemen • Grad Viltuš (EŠD 811) RUŠE 300 300 

Vlpolže - Vila Vipolže (EŠD 820) BRDA 300 300 

Žužemberk - Grad (EŠD 903) ŽUŽEMBERK 300 150 

Gradac - Grad (EŠD 10833) METLIKA 300 300 

Hmeljnik - Grad (EŠD 175) NOVO MESTO 200 200 
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Negova - Grad (EŠD 484) GORNJA 
RADGONA 

200 200 

Pišece - Grad (EŠD 524) BREŽICE 400 400 

Snežnik - Območje gradu Snežnik (EŠD 
8765) 

LOŠKA 
DOLINA 

300 300 

Turjak - Območje gradu Turjak (EŠD 
8774) 

VELIKE 
LAŠČE 

200 200 

Leskovec pri Krškem - Območje gradu 
Šrajbarski turn (EŠD 8772) 

KRŠKO 100 100 

Ptuj - grad Turnišče (EŠD 792) PTUJ 100 100 

Ptuj - Grad (EŠD 583) PTUJ 200 200 

Prem - Grad (EŠD 574) ILIRSKA 
BISTRICA 

32 16 

Bogenšperk - Grad Bogenšperk (EŠD 
29) 

LITIJA 50 25 

Lipica • krit. spomeniki na območju 
Lipice 

SEŽANA 100 100 

Brežice- Grad Brežice BREŽICE 180 90 

IV. SAKRALNA DEDIŠČINA 1.804 902 

Cmgrob • Cerkev Marijinega oznanjenja 
(EŠD 72) 

ŠKOFJA 
LOKA 

20 10 

Črnomelj - Cerkev sv. Duha (EŠD 1742) ČRNOMELJ 92 46 

Domanjševci - Kapela sv. Martina (EŠD 
119) 

ŠALOVCI 20 10 

Olimje - Samostan (EŠD 496) PODČETRTEK 62 31 

Rosalnice - Romarsko središče Tri fare 
(EŠD 922) 

METLIKA 220 110 

Turnišče - Cerkev Marijinega 
vnebovzetja (EŠD 791) 

TURNIŠČE 20 10 

Črna pri Kamniku - Cerkev sv. Primoža 
in Felidjana (EŠD 78) 

KAMNIK 150 75 

Limbarska gora - Cerkev sv. Valentina 
(EŠD 324) 

MORAVČE 30 15 

Piran - Cerkev sv. Jurija (EŠD 516) PIRAN 100 50 

Rlbčev Laz - Cerkev sv. Janeza Krstnlka 
(EŠD 621) 

BOHINJ 50 25 
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Kuren - Cerkev sv. Miklavža (EŠD 914) VRHNIKA 20 10 

Izola - Cerkev Marije Alietske (EŠD 
3717) 

IZOLA 80 40 

Strme Njive - Cerkev sv. Radegunde 
(EŠO 1900) 

ZAGORJE 10 5 

Muljava - Cerkev Marije vnebovzete 
(EŠD 474) 

IVANČNA 
GORICA 

60 30 

Ptujska Gora - Cerkev Marije zaSčitnice 
(EŠD 691) 

MAJŠPERK 100 50 

Spodnje Prapreče - Cerkev sv. Luke 
(EŠD 1863) 

LUKOVICA 50 25 

LJubljana • Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 
333) 

LJUBLJANA 100 50 

Šmaije pri Jeliah - Cerkev sv. Roka 
(EŠD 748) 

ŠMERJE PRI 
JELŠAH 

100 50 

Stična - Samostan Stična (EŠD 699), 
križni hodnik 

IVANČNA 
GORICA 

46 23 

Sevnica • Lutrovska klet (EŠD 13753) SEVNICA 56 28 

Polhov Gradec - Cerkev Marijinega 
rojstva (EŠD 2126) 

DOBRAVA - 
POL.GRADEC 

46 23 

Ponikva pri Raiici - Cerkev sv. 
Florijana (EŠD 1757) 

DOBREPOLJE 46 23 

Sladka Gora - Cerkev Matere božje (EŠD 
651) 

ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

40 20 

Velika Slevica - Cerkev Marijinega 
oznanjenja (EŠD 2644) 

VELIKE 
LAŠČE 

30 15 

Predenca • Kapelice Križevega pota 
(EŠD 7920) 

ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

60 30 

Lom pod Storžičem - Cerkev sv. 
Katarine (EŠD 2008) 

TRŽIČ 30 15 

Adergas - Samostan Velesovo (EŠD 
798) 

CERKLJE NA 
GORENSKEM 

20 10 

Srednja vas pri Šenčurju - Cerkev sv. 
Radegunde (EŠD 2420) 

ŠENČUR 30 15 

1876) 
RADOVLJICA 20 10 

Laiče v Suhi krajini • Cerkev sv. 
Primoža in Felicijana (EŠD 2729) 

ŽUŽEMBERK 26 13 
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Dolenja Stara vas - Cerkev sv. 
Frančiška Ksaverija (EŠD 2439) 

ŠENTJERNEJ 20 10 

Mali Vrh pri Mirni Peči - Cerkev sv. 
Matevža (EŠD 2048) 

MIRNA PEČ 30 15 

Lovrenc na Pohorju - Cerkev sv. 
Radegunde (EŠD 3122) 

LOVRENC NA 
POHORJU 

20 10 

V. UTRDBENI, OBRAMBNI SPOMENIKI 
IN NEKDANJI SAMOSTANI 

1.150 850 

Kamnik - Mali grad (EŠD 216) KAMNIK 100 50 

Šmartno v Brdih - Vas (EŠD 753) BRDA 150 150 

Kostanjevica na Krki • Samostan (EŠD 
265) 

KRŠKO 300 300 

Ptuj • Dominikanski samostan' (EŠD 
588) 

PTUJ 300 150 

Stare Slemene - Samostan Žiče (EŠD 
692) 

SL. KONJICE 200 100 

Bled - Blejski otok (EŠD 5287) BLED 100 100 

VI. TEHNIŠKI SPOMENIKI 1.510 1.030 

Domanjševci - Mlin Domanjševci 70 
(EŠD 6844) 

ŠALOVCI . 100 50 

Hotedršica - Tomažinov mlin (EŠD 
0606) 

LOGATEC 100 50 

Idrija • Tehniška dediščina IDRIJA 300 300 

Gorenja Kanomlja - Kanomljska klavža 
(EŠD 656) 

IDRIJA 460 180 

Dvor pri Žužemberku - Območje 
Auespergove železarne (EŠD 8120) 

ŽUŽEMBERK 200 200 

Jesenice - Delavska kasarna (EŠD 202) JESENICE 200 100 

Škocjanske jame • Regijski park (EŠD 
6177) 

DIVAČA 150 160 

VII. ZGODOVINSKI SPOMENIKI 870 675 

Dolenji Novaki - Bolnišnica Franja (EŠD 
109) 

CERKNO 140 140 

Kočevski Rog - Spominski objekti NOVO MESTO 100 100 

14. oktober2002 47 poročevalec, it. 97/1 



E IEL0VNA TELESJ \ 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

Legen -Bolnišnica Trika gora (EŠD 312) SLOVENJ 
GRADEC 

80 80 

Dražgoše- Kostnica s spomenikom 
(EŠD 127) 

ŠKOF J A 
LOKA 

30 15 

Krnsko pogorje • Zgodovinsko območje 
(EŠD 7162); Soška fronta 

TOLMIN, 
KOBARID, 
BOVEC 

90 45 

Begunje - Spomenik NOB, park, 
grobišče, spominska soba, Draga 

RADOVLJICA 50 50 

Gonjače - Spomenik padlim borcem in 
irtvam (EŠD 4876) 

BRDA 30 15 

Maribor - osrednji spomenik MARIBOR 50 25 

Ljubelj - Taborišče Podljubelj (EŠD 
327) 

TRŽIČ 40 40 

Črnomelj - Kulturni dom (EŠD 89) (op. 
zasedanje SNOS-a) 

ČRNOMEU 70 70 

Kočevje - Šeškov dom (ešd 270) (op. 
muzej regije, nemška manjšina) 

KOČEVJE 150 75 

Ureditev stražnic in spomenikov na 
Sabotinu 

BRDA 40 20 

VIII. SPOMINSKE HIŠE • 220 110 

Rašica pri Velikih Laščah - Sp. hiša 
P.Trubarja (EŠD 615) 

VELIKE 
LAŠČE 

30 15 

Vršno - Rojstna hiša Simona 
Gregorčiča (EŠD 852) 

TOLMIN 20 10 

Strmec - Rojstna hiša Blaža Arniča 
(EŠD 4579) 

LUČE 10 5 

Visoko pri Poljanah - Dvorec Visoko 
(EŠD 824) 

ŠKOFJA 
LOKA 

50 25 

Kanal ob Soči - Galerija Rika Debenjaka KANAL OB 
SOČI 

20 10 

Radomerščak - Rojstna hiša Frana 
Miklošiča (EŠD 597) 

LJUTOMER 10 5 

Vinica • Spominska hiša Otona 
Župančiča (EŠD 814) 

ČRNOMELJ 10 5 

Prem - Rojstna hiša Dragotina Ketteja 
(EŠD 575) 

ILIRSKA 
BISTRICA 

20 10 
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Velika Potana - Domačija Miška Kranjca 
{EŠD 801) 

VELIKA 
POLANA 

20 10 

Preški vrh • Prežihova domačija (EŠD 
577) 

RAVNE NA 
KOROŠKEM 

30 15 

IX. MUZEJI NA PROSTEM 50 50 

Rogatec- muzej na prostem Rogatec 
(EŠD 626) 

ROGATEC 50 50 

SKUPAJ 14.828 9.589 

Dinamika državnih sredstev po letih (v mio SIT) 

leto 2004 200S , 2006 2007 2008 SKUPAJ 

proračunsk 
a sredstva 

2.000 2.000 2.000 2.000 1.589 9.589 

Tabela 2: Približevanje mednarodnim standardom za splošno izobraževalne 
knjižnice v obdobju od 2004 do 2008 - delež države v tisoč SIT 

Leto Nakup knjig Bibliobusi Informatizacija* SKUPAJ 
2004 150.000 33.600 112.000 295.600 
2005 150.000 33.600 112.000 295.600 
2006 150.000 33.600 112.000 295.600 
2007 150.000 33.600 112.000 295.600 
2008 150.000 33.600 112.000 295.600 
SKUPAJ 750.000 168.000 560.000 1.478.000 

* Delež sofinanciranja države je lahko več kot polovičen 

Tabela 3: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne 
zavode s področja kulture v obdobju 2004 - 2008 (v m/o S/7) 

Občina Naziv objekta Predračunska Detel 
driave 

Delež 
občine 

vrednost v mlo SIT v mlo SIT 

Ljubljana Obnova objektov na Metelkovi 3.000 3.000 
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Gradnja prizidka SN6 Opera in 
balet Ljubljana 

3.000 3.000 

Celovita prenova SNG Drama 
Ljubljana 

3.000 3.000 

Celovita prenova Moderne 
galerije 

800 800 

Gradnja Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije 

1.500 1.500 

Celja Pridobitev prostorov za knjižnico 982 408,4 573,6 

Maribor Gradnja lutkovnega gledališCa 1.600 800 800 

Postojna Pridobitev prostorov za 
Notranjski muzej 

100 50 50 

LJubljana Narodni muzej - ureditev 
razstavnih prostorov 

600 500 

Filmski sklad RS in SI. kinoteka - 
poslovni in arhivski prostori 

800 800 

Cerkno Cerkljanski muzej - ureditev 
depojev 

21 10 11 

Bevkova knjižnica • razširitev 25 9.9 15.1 

Črnomelj Splošno izobraževalna knjižnica - 
pridobitev prostorov 

300 124,7 175,3 

Divača Muzej slovenskih filmskih 
Igralcev 

110 55 55 

Kranj Knjižnica - gradnja 600 249,7 350,3 

Maribor Pokrajinski muzej 600 300 300 

Umetnostna galerija 300 150 150 

Novo 
mesto 

Adaptacija starega objekta 
knjižnice 

960 166,4 793,6 

Šenčur Knjižnica 60 24,8 35,2 

Velenje Izgradnja knjižnice 800 332,9 467,1 

Domžale Knjižnica Domžale 1000 166,4 833,6 

Brežice Knjižnica Brežice-dograditev 320 »9,8 220,2 

SKUPAJ 20.378 15.548 4.830 

• 

Dinamika državnih sredstev po 
letih {vmloSIT) 
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Leto 2009 2007 2008 

Proračunska 
sredstva 

3.150 3.060 3.050 

Tabela 4: Ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanje 
razvojnih standardov po lokalnih skupnostih v obdobju 2004-2008 - 
naveden le delež države v tisoč SIT 

Zap OBMOČNA Oprema in Informatika Mladinski 
kulturni 

Skupaj 

Št. IZPOSTAVA prostori centri 

1 AJDOVŠČINA 10:000 4.600 5.400 20.000 

2 BREŽICE 12.000 4.600 15.000 31.600 

3 CELJE 34.000 12.600 12.000 58.600 

■ 4 CERKNICA 20.000 4.600 2.200 26.800 

5 ČRNOMELJ 14.000 4.600 5.400 24.000 

6 DOMŽALE 26.000 4.600 5.400 36.000 

7 DRAVOGRAD 35.000 4.600 2.200 41.800 

8 GORNJA 
RADGONA 

22.000 4.600 2.200 28.800 

9 IDRIJA 26.000 4.600 10.500 41.100 

10 ILIRSKA 
BISTRICA 

12.000 4.600 10.500 27.100 

11 IVANČNA 
GORICA 

21.000 4.600 2.600 28.200 

12 IZOLA 22.000 4.600 5.400 32.000 

13 JESENICE 22.000 4.600 2.200 28.800 

14 KAMNIK 22.000 4.600 2.200 28.800 

15 KOČEVJE 24.000 4.600 2.200 30.800 

16 KOPER 20.000 12.600 15.000 47.600 
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17 KRANJ 25.000 12.600 5.400 43.000 

18 KRŠKO 20.000 4.600 15.000 39.600 

19 LAŠKO 16.000 4.600 5.400 26.000 

20 LENART 30.000 4.600 2.200 36.800 

21 LENDAVA 18.000 4.600 5.400 28.000 

22 LITIJA 18.000 4.600 5.400 28.000 

23 LJUBLJANA 20.000 20.000 18.500 58.500 

24 LJUTOMER 21.000 4.600 5.400 31.000 

25 LOGATEC 18.000 4.600 2.200 24.800 

26 MARIBOR 28.000 20.000 17.400 65.400 

27 METLIKA 16.000 4.600 2.200 22.800 

28 MOZIRJE 28.000 4.600 2.200 34.800 

29 MURSKA 
SOBOTA 

40.000 7.200 5.400 52.600 

30 NOVA GORICA 24.000 7.200 10.500 41.700 

31 NOVO MESTO 24.000 7.200 5.400 36.600 

32 ORMOŽ 20.000 4.600 2.200 26.800 

33 PESNICA 22.000 4.600 5.400 32.000 

34 PIRAN 10.000 4.600 2.200 16.800 

35 POSTOJNA 22.000 4.600 7.200 33.800 

36 PTUJ 40.000 4.600 9.200 53.800 

37 RADLJE 18.000 4.600 2.200 24.800 

38 RADOVLJICA 18.000 4.600 2.200 24.800 

39 RAVNE 
PREVALJE 

30.000 4.600 2.200 36.800 

40 RIBNICA 17.000 4.600 2.200 23.800 

41 ROGAŠKA 
SLATINA 

12.000 4.600 2200 18.800 

42 RUŠE 23.000 4.600 9.200 36.800 
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43 SEVNICA 12.000 4.600 2.200 18.800 

44 SEŽANA 32.000 4.600 7.200 43.800 

45 SLOVENJ 
GRADEC 

30.000 4.600 5.400 40.000 

46 SLOVENSKA 
BISTRICA 

30.000 4.600 2.200 36.800 

47 SLOVENSKE 
KONJICE 

25.000 4.600 2.200 31.800 

48 ŠENTJUR 24.000 4.600 5.400 34.000 

49 ŠKOFJA LOKA 23.000 4.600 5.400 33.000 

50 ŠMARJE PRI 
JELŠAH 

12.000 4.600 5.400 22.000 

51 TOLMIN 22.000 4.600 5.400 32.000 

52 TRBOVLJE 24.000 4.600 2.600 31.200 

53 TREBNJE 26.000 4.600 2.200 32.800 

54 TRŽIČ 12.000 4.600 2.200 18.800 

55 VELENJE 25.000 7.200 10.500 42.700 

56 VRHNIKA 18.500 4.600 5.400 28.500 

57 ZAGORJE 22.000 4.600 2.600 29.200 

58 ŽALEC 24.000 4.600 5.400 34.000 

59 RAZPIS/SKLAD 28.500 86.000 0 114.500 

SKUPAJ: 1.310.000 418.000 326.500 2.054.500 

Dinamika državnih sredstev po letih (v tisoč SIT) 

Namea 2 (KM 2005 200« 2007 2008 Skupaj 

Mladinski kulturni 
caalri 

(S. 500 65.650 64.850 64.950 65.550 326.500 

Informatiki 109.000 9«. 600 95.000 85.000 32.400 418.000 

Oprem* In prottorl 2(8.000 288.500 319.500 262.000 172.000 1.310.000 

Skupaj 442.500 450.750 479.350 411.950 269.950 2.054.500 
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Tabela 5: Vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja založništva, 
kinematografije in sodobne informacijske tehnologije v obdobju 
2004-2008 v mio SIT 

Leto Knjigarniška 
mreža 

Nakup 
evropskih, 
avtorskih in 
svetovnih 
kinotečnih filmov 

Mreža art 
kinematografov 

Centri za 
digitalne 
medije 

Skupaj 

2004 25 30 35 40 130 

2005 30 35 30 35 130 

2006 30 30 35 40 135 

2007 30 30 35 35 130 

2008 30 35 30 30 125 

SKUPAJ 145 160 165 180 650 

POVZETEK PRILOGE: 

Republika Slovenija bo v okviru načrta razvojnih programov v petletnem 
obdobju v proračunu namenila sredstva v skupni viiini 29. 319. 500.000 
tolarjev. 
Skupno predvidena sredstva države v letih 2004 - 2008 v SIT: 

Skupna predvidena sredstva države za Izvajanje Zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 

Republike Slovenije v kulturi po letih In namenih v obdobju 2004-2008 v mlo 
SIT 

v mio SIT 

Namen 2004 2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 

Javni zavodi 3.149,00 3.149,00 3.150,00 3.050,00 3.050,00 15.548,00 

Spomeniki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.899,00 9.589,00 

Knjižničarstvo 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 1.478,00 

Ljubiteljska 
kal tu IV 

442,50 450,75 479,35 411,95 269,95 2.054,50 
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KulturniSkc mreže 130,00 130,00 135,00 130,00 125,00 650,00 

SKUPAJ 5.955,10 5.963,35 5.997,95 5.825,55 5.577,55 29.319,50 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:    | 

i Naslov:  

I Telefon: Poštna številka:   

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE j 

i Datum:  __ 

i 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 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
' 1 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanlja, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolar|ev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po pre|emu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: teleton (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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