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* 

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 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVKU OD DOBIČKA 

PRAVNIH OSEB (ZDDPO-E) 

- nujni postopek - EPA 672 - 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1611-0100 
Številka: 422-25/2002-1 
Ljubljana, 24.10.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 94. redni seji dne 24.10.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA 
PRAVNIH OSEB, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se obravnava 
navedenega predloga zakona v Državnem zboru Republike 
Slovenije opravi po nujnem postopku zaradi preprečitve težko 
popravljivih posledic za delovanje države in zaradi pravočasne 
objave zakona pred 31. decembrom 2002, ko v skladu z 
odločbo ustavnega sodišča začne učinkovati razveljavitev 
prvega odstavka 12. člena, ker bi se s tem izkoristilo možnost, 
ki jo je ustavno sodišče z odložitvijo razveljavitve (ustavna 
odločba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 50/02, dne 
7.6.2002) dalo zakonodajalcu, to je, da sam odpravi ugotovljeno 
protiustavnost. S tem bi se tudi za vnaprej zagotovilo, da ne bi 
nastopile posledice za socialno državo. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona v 1. členu določa, 
da se 12. člen veljavnega zakona dopolni in sicer s pooblastilom 
ministru, pristojnemu za finance, da določi odhodke, ki niso 
neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledica 
opravljanja dejavnosti, oziroma odhodke, ki niso neposreden 
pogoj za ustvarjanje prihodkov, in kaj mora pri tem upoštevati. 
Navajani 12. člen veljavnega zakona namreč ne vsebuje nekih 
podrobnejših okvirov za razmejitev med odhodki, ki so oziroma 
niso pogoj za opravljanje dejavnosti oziroma za ustvarjanje 
prihodkov. Ustavno sodišče je zato v svoji odločbi št. U-l-251/ 
00-17 (Uradni list RS, št. 50/02) navedlo, da s tem navedena 
določba povzroča pravno negotovost, in jo zaradi neskladnosti 
z Ustavo razveljavilo. Hkrati je odločilo, da razveljavitev začne 
učinkovati 31.12.2002. S takšno odložitvijo razveljavitve je dalo 

zakonodajalcu možnost, da pred tem sam odpravi ugotovljeno 
protiustavnost ter povedalo, kako lahko to naredi. Posledica 
tega je, da če se do kritičnega datuma ne odpravi protiustavnost, 
odpravljena pa bo s 1. členom tega zakona, bi davčni zavezanci 
(lahko) šteli kot odhodek oziroma odbitno postavko pri 
ugotavljanju davčne osnove v davčnem obračunu vse 
odhodke, ki so kakorkoli povezani z opravljanjem dejavnosti, 
iz katere izvira dobiček. Takšna ureditev ne bi bila v skladu z 
ustavo, saj bi zavezancem omogočala nekontrolirano 
povečevanje in prikazovanje stroškov, s tem pa neutemeljeno 
zmanjševanje njihovih prispevkov (neutemeljeno zniževanje 
davčne osnove in s tem davka) za zadovoljevanje skupnih 
potreb. Podobno ugotavlja tudi ustavno sodišče in navaja, da 
bi bilo to v nasprotju z načelom, da je Slovenija socialna država 
(2. člen ustave). 

Za preprečitev že navedenih težko popravljivih posledic za 
državo in njeno delovanje, to je zagotovitve spoštovanja 
ustavnega načela socialne države, v kateri je vsak dolžan 
prispevati za zadovoljevanje skupnih potreb v skladu s svojo 
gospodarsko močjo, je potrebno zakon sprejeti pred začetkom 
učinkovanja razveljavitve kritične določbe, to je pred 
31.12.2002, zato Vlada Republike Slovenije predlaga, da se 
zakon v Državnem zboru Republike Slovenije obravnava po 
nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag. Anton Rop, minister za finance,. 
Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
Irena Erjavec, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA 

PRAVNIH OSEB 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Obdavčitev dobička pravnih oseb ureja zakon o davku od dobička 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96, 82/97- ust. 
odi., 27/98 - ust. odi. in 50/02 - ust. odi.). 

Sistem obdavčitve dobička pravnih oseb nudi davčnim 
zavezancem vrsto olajšav oziroma vzpodbud, med drugimi 
(priznavanje stroškov oziroma odhodkov zalog brez omejitve 
glede metode vrednotenja zalog, načeloma priznavanje popravkov 
vrednosti terjatev kot odhodkov, splošno stopnjo 25%, petletni 
prenos izgub, olajšave za zaposlovanje) zlasti tudi visoke 
amortizacijske stopnje kot zgornjo mejo za priznavanje odhodkov 
amortizacije, dovolj sproščeno priznavanje odhodkov pred 
njihovim nastankom (priznavanje odhodkov na račun oblikovanja 
dolgoročnih rezervacij stroškov v višini 70%), olajšave za 
investicije, olajšave za bodoče investicije (investicijska rezerva), 
ki so lahko v obdobju veljavnosti že v zadostni meri vzpodbudile 
rast davčnih zavezancev, kar tudi terja ustrezno prilagoditev 
davčnega sistema. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v svoji odločbi št. U-l- 
296/95 (Uradni list RS, št. 82/97) odločilo, da niso v skladu z 
ustavo določbe o povračilu stroškov, ki jih je zavezanec imel v 
zvezi z delom po 21. členu zakona o davku od dobička pravnih 
oseb, kolikor vladi brez določitve zakonskega okvira prepuščajo 
podrobnejšo določitev višine teh stroškov, do katerih se ti stroški 
priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove, kar tudi 
terja ustrezno dopolnitev obstoječega besedila člena. 

V skladu z veljavnim zakonom o davku od dobička pravnih oseb 
se za ugotavljanje dobička kot davčni odhodki priznavajo odhodki, 
ugotovljeni v izkazu uspeha, na podlagi predpisov ali 
računovodskih standardov, razen odhodkov, ki so določeni z 
navedenim zakonom. Zakon v prvem odstavku 12. člena splošno 
določa, da se med odhodke davčnega zavezanca vštevajo samo 

tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali 
posledica opravljanja dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki 
so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. V zvezi s to določbo 
je Ustavno sodišče Republike Slovenije v svoji odločbi št. U-l- 
251/00-17 (Uradni list RS, št. 50/02) odločilo, da se prvi odstavek 
12. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb razveljavi, 
ker ne vsebuje nekih podrobnejših okvirov za razmejitev med 
odhodki, ki so oziroma niso pogoj za opravljanje dejavnosti 
oziroma za ustvarjanje prihodkov, kar povzroča pravno negotovost 
in ogroža pravno varnost. Navedeno terja odpravo ugotovljene 
protiustavnosti. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

1. 

Temeljni instituti, ki bodo urejeni oziroma spremenjeni s predlogom 
zakona, so: 

1. določitev zakonske podlage za določanje odhodkov, ki se ne 
priznajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove, 
2. priznavanje amortizacije kot odhodka pri ugotavljanju davčne 
osnove, 
3. določitev zakonske podlage za določanje višine povračil 
stroškov, do katere se priznajo kot odhodek pri ugotavljanju 
davčne osnove, 
4. priznavanje oblikovanja dolgoročnih rezervacij stroškov kot 
odhodkov, 
5. davčne olajšave. 

2. 

V predlogu zakona bo ugotovljena protiustavnost 12. člena 
odpravljena tako, da bo v zakonu dano pooblastilo ministru, 
pristojnemu za finance, da upoštevaje ekonomsko upravičenost 
zaradi pridobivanja dobička, povezanost z obdavčenimi prihodki, 
poslovno potrebnost, značaj privatnosti in skladnost z običajno 
poslovno prakso, v podzakonskem aktu določi odhodke, ki se ne 
priznavajo kot odbitna postavka pri ugotavljanju davčne osnove. 

3. 

Znižane bodo najvišje dovoljene letne stopnje amortizacije kot 
merila oziroma zgornje meje, do katere se bo amortizacija priznala 
kot odhodek, ter bo zmanjšano število skupin za razvrščanje 
osnovnih sredstev: 
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najvišje 
veljavne letne stopnje 

% 

najvišje 
predlagane 
letne stopnje 

% 

1.Gradbeni objekti 
- stavbe 

- ceste, komunalni objekti, zgornji 
ustroj železniških prog 
2.0prema, vozila, 

mehanizacija 

- oprema za opravljanje dejavnosti 
rudnikov ter za raziskovanje, 
pridobivanje in prenos nafte in plina 

- oprema za vodno gospodarstvo, 
vodovod in kanalizacijo 

- oprema za gojitev, varstvo in 
izkoriščanje gozdov ter gojitev in lov 
divjadi 

- računalniki in računalniška oprema 

3. Večletni nasadi 
- maline, robide, ribez 
- hitro rastoče drevje 

4. Osnovna čreda 

5. Druga vlaganja 
- dobro ime 

10 
5 

14,3 

33,3 

20 

14,3 

50 
50 

14,3 
33,3 
33,3 

50 

33,3 
20 

25 
osebni avtomobili: 

stopnja za vozila, znižana za 50% 

50 

10 

20 

20 
10 

4. 

V predlogu zakona bo realizirana tudi odločba Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 82/97), ki se nanaša na določitev zakonske 
podlage za določanje vrste in višine povračil stroškov v zvezi z 
delom, do katere ti niso obdavčeni. Tako bo določeno, kaj mora 
vlada kot podlago upoštevati pri določanju višine teh stroškov, ki 
se priznavajo kot odhodek. 

5. 

Omejeno bo priznavanje odhodkov pred njihovim nastankom (v 
teh primerih se zmanjšuje davčna osnova na račun stroškov 
oziroma odhodkov, ki še niso nastali). 

Po določbah zakona o davku od dobička pravnih oseb je načelno 
dopustno priznavanje stroškov na račun oblikovanja dolgoročnih 
rezervacij stroškov v obračunanem znesku, največ pa do višine 
70% teh stroškov, po predlagani ureditvi pa se bo oblikovanje teh 

rezervacij priznalo kot odhodek omejeno, v nižjem delu kot do 
sedaj. 

6. 

Predlog zakona na področju davčnih olajšav ne bo uvajal 
selektivnega pristopa na način podeljevanja davčnih ugodnosti 
glede na posamezne vrste zavezancev ali panoge ali kako 
drugače, temveč bo, kljub spremembi, ohranil uveljavljeno načelo 
nevtralnosti davčnega sistema, odpravili se bodo nekateri 
nekoristni učinki teh olajšav. 

Na področju olajšav na račun investicij bo predlagano znižanje 
odstotka uveljavljanja investiranega zneska v opredmetena 
osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, razen 
v motorna vozila (predlagano bo 20%, namesto sedaj veljavnih 
40%), olajšava pa bo dopustna na račun investiranja v Republiki 
Sloveniji. Zaradi kontinuiranega vzpodbujanja nadaljnje rasti in 
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napredovanja davčnih zavezancev pa bo zadržana 40% (20% 
plus dodatnih 20%) olajšava za investicije v opremo, razen v 
pohištvo in pisarniško opremo, in neopredmetena dolgoročna 
sredstva. Tudi ta olajšava bo dopustna na račun navedenega 
investiranja v Republiki Sloveniji. 

Predlaga se tudi skrajšanje obdobja, v katerem davčni zavezanec, 
ki izkoristi davčno olajšavo za investiranje, ne sme razporejati 
dobička za udeležbo v dobičku, če pa ga, mora v letu razporeditve 
povečati davčno osnovo za znesek izkoriščene davčne olajšave, 
in sicer iz petih na tri leta. 

Olajšavo za investicijske rezerve bo možno uveljavljati za obdobje 
dveh davčnih obdobij v isti višini davčne osnove kot do sedaj, ob 
pogojih zagotavljanja evidenc ter podatkov in informacij o 
oblikovanju in porabi te rezerve ter stanju investicije. Predlagana 
rešitev predstavlja, v primerjavi z veljavno ureditvijo (priznavanje 
olajšave za dobo 4 let), skrajšanje obdobja priznavanja te olajšave. 

Predlagatelj pri prenovi davčnih olajšav izhaja iz ocene, da je bil z 
veljavnimi olajšavami namen (intenzivna spodbuda investiranju) 
dosežen v zadostni meri. Tako je investicijska olajšava namenjena 
predvsem spodbujanju v razvoj in v povečevanje konkurenčnosti 
in storilnosti. Iz razpoložljivih podatkov o uveljavljanju investicijske 
olajšave je razvidno, da je bila v preteklih letih olajšava v veliki 
meri izkoriščena pri zavezancih, ki po naravi dejavnosti ne 
pomenijo dolgoročnega stabilnega razvoja s ciljem povečanja 
konkurenčnosti narodnega gospodarstva. Skoraj četrtina 
uveljavljene investicijske olajšave se v zadnjih letih nanaša na 
davčne zavezance iz trgovinske dejavnosti. Moderne trgovske 
stavbe vsekakor ne pomenijo razvoja narodnega gospodarstva, 
saj se v tej dejavnosti ne ustvarja velike dodane vrednosti oziroma 
skoraj štirikrat manj kot v industrijskih dejavnostih. Velik del 
investicijskih olajšav, preko deset odstotkov, se nanaša tudi na 
dejavnost poslovanja z nepremičninami, skoraj 11% na dejavnost 
prometa, skladiščenja in zvez, dobrih 4 % na dejavnost finančnega 
posredništva. V predelovalnih dejavnostih, na katere se nanaša 
dobrih 40% celotne uveljavljene investicijske olajšave, je bilo največ 
uveljavljene v proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov (6,2% 
celotne investicijske olajšave), v proizvodnji strojev in naprav 
(5,3 %) ter proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (3,8%). 
V povprečju so davčni zavezanci iz predelovalnih dejavnosti 
uveljavljali za trikrat manjše investicijske olajšave kot davčni 
zavezanci iz trgovinske dejavnosti oziroma za petkrat manjše 
kot zavezanci iz dejavnosti nepremičnin. 

Investicijska olajšava najbolj vpliva na zmanjšanje efektivne 
davčne stopnje. Na podlagi obstoječih podatkov davčnih 
obračunov ugotavljamo, da bi se efektivna davčna stopnja ob 
predpostavki, da investicijske olajšava ne bi obstajala, povečala 
iz 12% na skoraj 20%. Dejstvo je, da trenutno veljavna višina 
investicijske olajšave vzpodbuja davčne zavezance, da jo v polni 
meri izkoristijo, iz zgoraj navedenega pa je razvidno, da se zaradi 
tega razvoj in konkurenčnost ter seveda dodana vrednost v 
nacionalnem gospodarstvu ne povečuje. 

3. PRIKAZ PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EU IN PRIKAZ UREDITVE V 
NEKATERIH PRAVNIH SISTEMIH DRŽAV ČLANIC 
EU 

3.1. Urejanje institutov - kot priznavanje amortizacije za davčne 
namene, priznavanje rezervacij kot odhodkov za davčne namene, 
dodeljevanje davčnih olajšav, ki tudi vplivajo na določanje davčne 
osnove pri obdavčevanju dohodka podjetij - v davčni zakonodaji 
v Evropski uniji ni harmonizirano. V zvezi s predmetom tega zakona 
je potrebno omeniti, da se je Republika Slovenija v pogajalskih 

izhodiščih zavezala, da bo v okviru svojih pristojnosti sodelovala 
z Evropsko komisijo pri aktivnostih s področja, ki ga ureja Kodeks 
ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja (Code of Con- 
duct for Business Taxation). Kodeks opredeljuje tudi dejavnike 
potencialne škodljivosti davčnih ukrepov, postopke (načine) 
ovrednotenja davčnih ukrepov z vidika morebitne davčne 
škodljivosti, teritorialni obseg ter način in roke za odpravo tovrstnih 
ukrepov. Potencialno škodljivi so tisti davčni ukrepi, ki zagotavljajo 
bistveno nižjo efektivno raven obdavčenja, vključno z 
neobdavčenjem (zero taxation), v primerjavi z ravnjo, ki je običajna 
v državah članicah. Med drugimi je dejavnik, ki opredeljuje bistveno 
nižjo efektivno raven obdavčenja, tudi davčna osnova. Kodeks 
posebno pozornost posveča davčnim ukrepom, ki predstavljajo 
državno pomoč. V zvezi s slednje navedenim je dodati, da če se 
določen ukrep v davčni zakonodaji, najpogosteje so to selektivne 
davčne olajšave, šteje za državno pomoč, zapade pod EU pravila 
o dodeljevanju državnih pomoči. 

3.2. Prikaz ureditve amortizacijskih režimov 
Ureditev priznavanja amortizacije za davčne namene je v davčnih 
sistemih posameznih držav članic Evropske unije različna. 
Posamezne države različno določajo amortizirljiva sredstva, 
nekatere kot npr. Kanada in Portugalska amortizirljiva sredstva 
celo uvrščajo v različne razrede (uskupinjajo jih), kjer se vsak 
razred amortizira po določeni stopnji. Druge spet različno določajo 
skupine ter uporabljajo različne stopnje ter metode amortiziranja. 
Navedeno, z upoštevanjem oziroma kombinacijo drugih institutov, 
ki tudi vplivajo na višino davčne osnove in ki so zaradi 
neharmoniziranosti različni, kaže, da ima lahko isti način 
priznavanja amortizacije v dveh davčnih sistemih, zaradi 
omenjenega, povsem drugačen končni učinek (vpliv na višino 
davčne obveznosti, vpliv na efektivno davčno stopnjo). 

V Nemčiji se amortizirajo osnovna sredstva, uporabljiva v 
proizvodnem procesu, ki se jim zmanjšuje vrednost s potekom 
časa. Amortizacija je obvezna, ne glede na to ali ima podjetje 
dobiček ali izgubo. Amortizacijska osnovna sredstva pridobljena 
ali proizvedena s strani davčnega zavezanca so zanj strošek. 

Običajne metode za amortizacijo premičnih osnovnih sredstev 
so enakomerna časovna metoda, padajoča časovna in 
uporabnostna metoda. Lahko se uporabljajo alternativno, če so 
izpolnjeni zahtevani pogoji. Sprememba iz padajoče časovne v 
enakomerno časovno metodo je dovoljena, obratno pa ne. 

Za premična osnovna sredstva se uporablja splošna tabela, ki jo 
izda zvezno ministrstvo za finance in ki vsebuje med drugim 
naslednje letne stopnje pri enakomerni časovni metodi: 
6% do 10% za stroje; 
12,5% za pisarniško opremo; 
8% do 10% za pisarniško pohištvo; 
33,3% za računalnike; 
11% do 16% za avtomobile, tovornjake... 
Če je pridobljeno ali proizvedeno premično sredstvo amortizirljivo 
po časovno padajoči metodi, je letna amortizacijska stopnja 
omejena na trikratno enakomerno časovno stopnjo s splošno 
zgornjo mejo 30%. Za sredstva pridobljena ali proizvedena po 31. 
decembru 2000, je meja dvakratno dovoljena enakomerna 
časovna stopnja s splošno zgornjo mejo 20%. 

Zemljišče se ne amortizira. Zgradbe se lahko amortizirajo po 
enakomerni časovni metodi ali po posebni časovno padajoči 
metodi. Menjava iz ene metode v drugo ni dovoljena. Za zgradbe, 
uporabljive v poslovanju, in ne za nastanitev, je letna amortizacijska 
stopnja 3%. Časovno padajoča metoda se ne uporablja več za 
zgradbe uporabljene v poslovanju, razen v nekaterih starih 
primerih. 
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Za zgradbe za nastanitev je letna stopnja pri enakomerni časovni 
metodi 2%. Alternativne letne stopnje pri časovno padajoči metodi 
so: 
prvih 8 let, 5%; 
naslednjih 6 let, 2,5%; 
preostalih 36 let, 1,25%. 

Pridobljeno dobro ime se lahko amortizira na enakomerni časovni 
osnovi skozi 15-letno obdobje. 

Pospešeno amortizacijo se lahko uporabi namesto navadne 
amortizacije v višini 10% v letu obnove in v naslednjih 9 letih za 
modernizacijo in vzdrževanje ukrepov v zvezi z zgradbami 
situiranimi na področjih, ki so določena kot razvojna območja, in 
zgradbami, ki se kvalificirajo kot zgodovinski spomeniki. 

Dodatno amortizacijo se lahko uporabi kot dodatek k enakomerni 
časovni, uporabnostni in, v nekaterih primerih, tudi k časovno 
padajoči amortizaciji. Za podjetja z neto sredstvi do EUR 204,517 
se dovoli dodatna amortizacija do 20% stroškov nabave ali 
proizvodnje novih premičnih sredstev v letu nabave ali proizvodnje 
in v naslednjih 4 letih (20% za vsa leta skupaj), pod pogojem, da 
ostanejo v domači poslovni enoti vsaj 1 leto. Dodatno ta podjetja 
lahko naredijo razporeditev v amortizacijsko rezervo do 50% 
(40% za nove rezerve oblikovane v finančnem letu, ki se začne 
po 31. decembru 2000) za pričakovane nabavne ali proizvodne 
stroške za bodoča amortizirljiva sredstva, z zgornjo mejo EUR 
154,000. Rezerva je obdavčena takoj, ko se začnejo nova 
sredstva amortizirati. Rezerva je tudi obdavčena, če sredstva 
niso nabavljena ali proizvedena v 2 letih po tem, ko je bila rezerva 
oblikovana. V teh primerih se obdavčljivi znesek poveča za 6% 
rezerve za vsako leto, ko je bila davčna osnova zmanjšana zaradi 
razporeditve rezerve. 

Davčni zavezanec, ki začne z novim poslovanjem, se kvalificira 
za razporeditev do EUR 307,000. Le če sredstva niso nabavljena 
ali proizvedena v 5 letih, postane rezerva obdavčljiva. V prej 
navedenem primeru se povečanje za 6% ne uporabi. 
Amortizacijska rezerva na splošno ni dovoljena, če davčni 
zavezanec koristi regionalne vzpodbude. Za sredstva, ki so 
nabavljena ali proizvedena po 31. decembru 2000, se omenjena 
dodatna amortizacija v višini 20% uporablja le, če je amortizacijska 
rezerva bila oblikovana preden se je amortizacija začela. 

Kjer se uporabi dodatna amortizacija, se časovno padajoča metoda 
ne dovoli, razen v omenjenih primerih majhnih in srednje velikih 
podjetij. 

V primeru akumulacije pospešene in dodatne amortizacije, se 
lahko izbere le ena vrsta amortizacije (na sredstva). 

V Avstriji je amortizacija obvezna, ne glede na to ali ima podjetje 
v poslovnem letu dobiček ali izgubo, in se v splošnem uporabi za 
vsa sredstva uporabljiva v poslovanju. Vendar če sredstva v 
osnovi ne izgubljajo vrednosti, se ne kvalificirajo za amortizacijo. 
Amortizacija se začne obračunavati, ko je sredstvo dano v uporabo 
v poslovanju. Do amortiziranja je upravičen le lastnik. 

Amortizacijska osnova je strošek cene ali proizvodnje. Če je davčni 
zavezanec pridobil poslovno sredstvo brezplačno, je osnova 
znesek, ki bi ga moral zavezanec plačati v trenutku pridobitve. 

Le metoda enakomerne časovne amortizacije je dovoljena za 
davčne namene. Za prvo finančno leto uporabe je dovoljena 12 
mesečna amortizacija, če je bilo sredstvo v uporabi dlje kot 6 
mesecev, drugače je dovoljena za 6 mesecev. 

Dovoljen odbitek za amortizacijo osnovnih sredstev, uporabljivih 
v poslovanju, se obračuna glede na življenjsko dobo sredstva v 

tem poslu. Čeprav so standardi razviti - delno z zakonom, delno 
v praksi - je še vedno možno, da davčni zavezanci zatrjujejo, da 
je življenjska doba sredstva v tem poslu krajša ali daljša, kot bi 
bila v primerljivem poslu. 

Čeprav ni splošnih vodil v zvezi z amortizacijsko stopnjo, se 
zgradbe lahko amortizirajo po stopnjah 2%, 2,5% ali 3%, razen 
če zavezanec ne dokaže drugače. Avtomobili se lahko odpišejo 
v obdobju 8 let. Dobro ime pa v obdobju 15 let. 

Tudi v Belgiji se morajo poslovna sredstva amortizirati vsako 
leto, ne glede na znesek podjetniškega dobička. Amortiziranje se 
začne v poslovnem letu, v katerem je bilo sredstvo pridobljeno ali 
proizvedeno. Odloženo amortiziranje ni dovoljeno. 

Amortizacija se izračuna na osnovi stroška cene in življenjske 
dobe sredstva. Zakonsko sta predvideni dve metodi amortiziranja: 
enakomerna časovna in padajoča časovna metoda. Enakomerna 
časovna metoda je običajna. Amortizacijska doba in amortizacijske 
stopnje so ponavadi določene s sporazumom med davčnim 
zavezancem in davčnimi oblastmi, čeprav so za nekatera 
sredstva določene z administrativnimi navodili: poslovne zgradbe 
3%, industrijske zgradbe 5%, mehanizacija in oprema 10% ali 
33%, odvisno od vrste, vagoni in lokomotive 20%, neopredmetena 
osnovna sredstva 20% in 33,3%, ko se nanašajo na raziskave in 
razvoj, know - how 10%. 

Metoda časovno padajočega amortiziranja je fakultativna. Toda 
neopredmetena sredstva (razen investicij v audio-vizualni sektor), 
avtomobili in opredmetena sredstva, ki jih amortizira lastnik, 
katerega pravica uporabe je bila prenesena, se morajo amortizirati 
po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Pospešena amortizacija je dovoljena v skladu z administrativnimi 
pravili. Sredstva, ki se kvalificirajo, so: 
- novo splavljene morske ladje (amortizacija v 8 letih: 20% v 
prvem letu, 15% v naslednjih dveh letih in 10% v preostalih letih) 
in druge ladje (10% na leto); 
- objekti in mehanizacija, z izjemo zgradb, ki se uporabljajo za 
znanstveno raziskovanje (amortizacija v 3 letih, to je 33,33% na 
leto); 
- kvalificirana nova sredstva pridobljena v podjetjih v ekonomskem 
sektorju, ki so večjega pomena za belgijsko ekonomijo 
(amortizacija v 3 letih, to je 33,33% na leto); 
- stroški povezani s pridobitvijo amortizirljivih sredstev (takojšnje 
amortiziranje ali po stopnji določeni od davčnega zavezanca); 
- ustanovitveni stroški (takojšnja amortizacija). 

V Češki se opredmetena sredstva, z nekaterimi izjemami, 
amortizirajo. Za davčne namene se amortizirajo opredmetena 
sredstva, nepremično premoženje, razen zemljišč, in premično 
premoženje, katerega nabavna vrednost presega CZK 40,000 in 
je njegova pričakovana življenjska doba več kot 1 leto. Na splošno 
opredmetena sredstva amortizira lastnik. 

Od 1. januarja 2001 je odpravljeno ločeno davčno obravnavanje 
neopredmetenih sredstev. Za opredelitev in amortizacijo takšnih 
sredstev se uporabljajo računovodski standardi z omejitvijo s 
splošnimi davčnimi amortizacijskimi stopnjami. Sredstva, 
zavedena v knjigah pred navedenim datumom, se še naprej 
amortizirajo po prejšnjih določbah o amortizaciji. 

Zemljišče, inventar, umetniška dela, nepremični kulturni spomeniki 
in naravna bogastva, itd. se ne morejo amortizirati. Opredmetena 
sredstva pridobljena s prenosom na podlagi pogodbe o finančnem 
najemu z naknadnim nakupom brez kakršnegakoli ločenega 
plačila za prenos se prav tako ne amortizirajo, razen če nabavni 
stroški presegajo CZK 40,000. 
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Davčni zavezanec lahko izbira enakomerno časovno ali 
pospešeno amortizacijsko metodo. Izbrana metoda se mora potem 
dosledno uporabljati skozi vse amortizacijsko obdobje. Pri obeh 

metodah pa se sredstva razdelijo v pet kategorij glede na 
pričakovano življenjsko dobo, in sicer: 

prva kategorija 

druga kategorija 

tretja kategorija 

četrta kategorija 

peta kategorija 

avtomobili, računalniki, pisarniška oprema 4 leta (25%) 

tovornjaki, letala, optična in električna 
oprema, 6 let (16,66%) 

patenti, stroji in oprema v posebnih 
industrijskih procesih 12 let (8,33%) 

naftovod, stroji in oprema za pridobivanje 
energije, lesene zgradbe 20 let (5%) 

zgradbe in konstrukcije razen tistih iz 4. 
kategorije, mostovi, tuneli, ceste 30 let (3,33%) 

Sredstva, ki se ne uvrščajo v katero od kategorij, se obravnavajo, 
kot da so v drugi kategoriji. V primeru enakomerne časovne 
metode se sredstva lahko amortizirajo po maksimalni letni stopnji 
glede na kategorijo. 

3.3. Prikaz olajšav za spodbujanje investiranja 
Zaradi določenega vpliva obdavčenja na investiranje se nekatere 
države odločijo, da v svoj davčni sistem, zlasti v sistem 
obdavčevanja dobička podjetij, uvedejo olajšave za spodbujanje 
investiranja. Držav, ki se odločijo za takšne investicijske olajšave, 
je nekoliko več kot tistih, ki teh olajšav nimajo, npr. nimajo jih 
Nemčija, Danska, Švedska, in katere mogoče spodbujajo 
investiranje skozi davčni sistem na drugačen način in z drugačnimi 
davčnimi instituti npr. z nižjo splošno davčno stopnjo, z možnostjo 
prenašanja davčnih izgub. Tako Nemčija razen zgoraj navedene 
investicijske rezerve nima posebne olajšave za spodbujanje 
investiranja. Podobno tudi v Avstriji ni posebne olajšave za 
spodbujanje investiranja. Imajo pa v okviru sistema zmanjševanja 
davčne osnove zaradi investiranja davčni zavezanci v Belgiji na 
voljo običajno in posebno investicijsko davčno olajšavo. Običajna 
je enaka določenemu procentu določenih investicij in sicer si 
vsako podjetje lahko zmanjšuje davčno osnovo za 13,5% 
investicije v patente in razvoj ter raziskave nove tehnologije 
koristne za okolje, kakor tudi za investicije naravnane v varčevanje 
z energijo. Majhna in srednje velika podjetja si lahko zmanjšujejo 
osnovo za 3% investicije v druga sredstva, izračunano največ v 
višini investiranega zneska EUR 6,690,000 za davčno leto (leto 
2003). Posebna olajšava temelji na amortizaciji tistih sredstev, za 
katera se uveljavlja investicijska olajšava in sicer lahko družbe z 
manj kot 20 zaposlenimi prvi dan v finančnem letu odbijajo 10,5% 
zneska obračunane amortizacije na investiranih sredstvih. Vsako 
podjetje ne glede na število zaposlenih lahko za okolju prijazne 
investicije v razvoj in raziskave odbija 20,5% znesek obračunane 
amortizacije na investiranih sredstvih. Neuporabljena olajšava 
zaradi nezadostnega dobička (osnove) se z določenimi 
omejitvami lahko prenaša naprej. V Češki se kot dodatek 
amortizaciji dovoljuje tudi investicijska olajšava, ki tudi znižuje 
davčno osnovo, in sicer: 
10% stroškov pridobitve opredmetenih fiksnih sredstev naštetih 
v amortizacijskih kategorijah od 1 do 3; 
15% stroškov pridobitve strojev za čiščenje vode in reciklažo; in 
20% stroškov pridobitve nekaterih strojev uporabljivih v kmetijstvu 
in gozdarstvu. 

Olajšavo lahko uveljavljajo davčni zavezanci, če so prvi lastniki 
sredstva, pod določenimi pogoji tudi lizingojemalec v primeru 
finančnega lizinga z naknadnim nakupom. Olajšava se lahko 
uveljavlja v prvem letu, ko se sredstvo uporablja, pod pogojem, 
da sredstvo ostane v posesti davčnega zavezanca najmanj 36 
mesecev od konca davčnega obdobja, ko je bila olajšava 
uveljavljena (izjema so naravne nesreče). Če se olajšava ne 
more uveljavljati v prvem letu zaradi izgub, se lahko uveljavlja v 
prvem naslednjem letu, ko se izkaže dobiček. Določena sredstva 
se ne kvalificirajo za olajšavo: 
- letala, motorji in osebna vozila, razen če jih uporablja prevoznik 
za opravljanje storitev osebnih prevozov ali prevoznik za 
opravljanje storitev šolskih prevozov; 
- opredmetena sredstva, ki se nahajajo v tujini ali se nepretrgoma 
več kot 183 dni v letu uporabljajo v tujini; 
- opredmetena sredstva kot gospodinjska oprema, športne ladje 
in ladje za oddih in druga sredstva, našteta v zakonu; 
- opredmetena sredstva, ki se uporabijo za ustvarjanje 
obdavčljivih dohodkov; 
- opredmetena sredstva, ki se uporabijo le delno za ustvarjanje 
obdavčljivih dohodkov; 
- opredmetena sredstva pridobljena z donacijami. 
Investicijsko olajšavo za investiranje imajo tudi v Italiji, 
Luksemburgu, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji. 
Različni cilji, ki jih posamezna država zasleduje z investicijsko 
olajšavo, se kažejo v različnih omejitvah in pogojih (omejitev 
zneska olajšave, pogoj neodsvojitve sredstev, za katera se je 
olajšava uveljavljala, prenašanje presežka olajšave naprej), ki jih 
morajo izpolnjevati davčni zavezanci za uveljavljanje te olajšave. 
Tudi oblika olajšave (odbitek od davka ali zmanjšanje davčne 
osnove) je od države do države različna. Nekatere države tudi 
omejijo olajšavo na olajšavo za investicije doma (Luksemburg, 
Nizozemska). 

Zelo redke pa so države, ki imajo olajšavo za investicijsko rezervo 
(Nemčija, Grčija). Grčija daje olajšavo za dobiček ustvarjen v 
letih 1999, 2000 in 2001 z? določena podjetja, ki so vključena v 
produktivne investicije, ki se bodo začele v letih 2000, 2001 in 
2002 in bodo zaključene v treh letih po oblikovanju rezerve. 
Olajšava pa je omejena tako, da se mora vsaj tretjina rezerve 
porabiti v enem letu od oblikovanja in v celoti v treh letih. Če ne, se 
obdavči. Obdavči se tudi tisti del rezerve, ki se ne porabi za 
produktivne investicije tako, da se vključi v davčno osnovo in se 
obdavči, dodatno pa se zavezanca obremeni še z globo. 

8 15. november 2002 



3.4. Prikaz priznavanja rezervacij kot odbitnih postavk 
Nekatere države odstopajo od osnovnega davčnega načela pri 
merjenju oziroma ugotavljanju velikosti dobička podjetij, t. j. da 
stroški vplivajo na tisti dobiček, na katerega se nanašajo, s tem 
ko dovoljujejo, da se rezervacije za bodoče stroške že pri 
oblikovanju priznavajo oziroma odbijajo od davčne osnove. Zaradi 
tega odstopanja države v davčnih zakonih različno pristopajo do 
navedenega instituta, z različnimi omejitvami po višini, po vrstah 
(na Finskem rezervacije ne zmanjšujejo osnove razen 
rezervacije za prodajne garancije, ki jih lahko od osnove odbijajo 
podjetja v letalstvu, ladjedelništvu, gradbeništvu) in pogoji (npr. v 
Belgiji se morajo nanašati na specifične stroške, strošek ali 
izguba morata bremeniti rezultat, strošek ali izguba morata biti 
povezana z aktivnostjo ali dogodki v davčnem letu in obstajati še 
na koncu tega obdobja), ponavadi dodatnimi napram poslovnim 
pogojem, določenim s poslovnimi in računovodskimi standardi. 
Neobdavčene rezervacije se v Nemčiji lahko oblikujejo za 
določene obveznosti, na ta način se znižuje obdavčljivi dohodek 
v letu oblikovanja. Rezervacije se lahko oblikujejo za določena 
pokojninska plačila za zaposlene, garancijske obveznosti, 
odškodninske terjatve, pravdne stroške. Razporeditev rezervacij 
za slabe dolgove je v Češki odbitna postavka od davčne osnove, 
če so izpolnjeni določeni pogoji. Davčni zavezanci, razen bank, 
lahko odbijajo rezervacije (in odpisujejo dolgove) nastale po 1. 
januarju 1995 v višini 20% dolgov, ki so zapadli že pred 6 meseci 
in 33% dolgove zapadle pred 12 meseci. Višje rezervacije se 
lahko dovolijo pod pogoji, npr. da so bili podvzeti primerni ukrepi 
za izterjavo. Glede na to, da je razporejanje za te rezervacije 
povezano z odpisom kaže, da so to po vsebini v bistvu popravki 
vrednosti Jerjatev, kot jih poznamo v Sloveniji, in ki so za davčne 
namene odhodek, razen tistih s povezanimi osebami. 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

S predlagano spremembo zakona o davku od dobička pravnih 
oseb se bodo znižale najvišje dovoljene letne stopnje amortizacije, 
kar posledično pomeni znižanje davčno priznanih odhodkov. Prav 
tako se s predlagano spremembo zakona znižuje davčna olajšava 
na račun investicij v opredmetena osnovna sredstva, razen za 
investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva. 
Predlog spremembe zakona odpravlja oziroma omejuje tudi 
priznavanje odhodkov pred njihovim nastankom. Navedene 
spremembe zakona bodo pomenile dodaten finančen učinek za 
državni proračun. Na podlagi razpoložljivih podatkov o strukturi 
investicij v letu 2000, podatkov o dolgoročnih rezervacijah 
stroškov, uveljavljenih davčnih olajšavah iz naslova investicij v 
opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 
sredstva, iz višine stroškov za amortizacijo v letu 2000 ter ob 
predpostavki, da bodo na podlagi predlaganih sprememb zakona 
poslovni subjekti namenili več sredstev za investicije v opremo 
ter neopredmetena dolgoročna sredstva, ocenjujemo, da se bodo 
prihodki iz naslova davka od dobička pravnih oseb zaradi 
predlaganih sprememb zakona povečali za okrog 10 milijard 
tolarjev. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št, 
72/93, 20/95 in 34/96) se v 12. členu dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 
"Med odhodke davčnega zavezanca se vštevajo samo tisti 
odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali 

posledica opravljanja te dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki 
so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. 

Odhodke, ki se ne štrejejo za odhodke iz prejšnjega odstavka 
tega člena, določi minister, pristojen za finance, pri tem pa upošteva 
naslednje: 
- ekonomsko upravičenost zaradi pridobivanja dobička; 
- povezanost z obdavčenimi prihodki; 
- poslovno potrebnost; 
- značaj privatnosti; 
- skladnost z običajno poslovno prakso." 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti. 

2. člen 

V prvi točki prvega odstavka 17. člena številka "10" nadomesti s 
številko "5" ter se črtata podtočki "1.1. Stavbe 5" in "1.1.1. Ceste, 
komunalni objekti, zgornji ustroj železniških prog 14,3". 

V drugi točki se številka "33,3" nadomesti s številko "25" ter se 
črtajo podtočke "2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti rudnikov 
ter za raziskovanje, pridobivanje in prenos nafte in plina 20" in 
"2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, vodovod in kanalizacijo 
14,3" in "2.3. Oprema za gojitev, varstvo in izkoriščanje gozdov 
ter gojitev in lov divjadi 50". 

Za drugo točko se doda nova druga a. točka, ki se glasi: 
"2 .a Osebni avtomobili polovica najvišje letne amortizacijske 
stopnje iz druge točke". 

V tretji točki se številka "14,3" nadomesti s številko "10" ter se 
črtata podtočki "3.1. Maline, robide in ribez 33,3" in "3.2. 
Hitrorastoče drevje 33,3". 

V četrti točki se številka "50" nadomesti s številko "20". 

V peti točki se številka "33,3" nadomesti s številko "20" ter v 
podtočki 5.1. se številka "20" nadomesti s številko "10". 

3. člen 

V 21. členu se na koncu stavka za besedo "Slovenije" pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: 
"pri tem pa kot podlago upošteva raven posameznih navedenih 
pravic delojemalcev, določenih z zakonom in s splošno kolektivno 
pogodbo". 

4. člen 

V prvem odstavku 23. člena se odstotek "70%" nadomesti z 
odstotkom "50%". 

5. člen 

V prvem odstavku 39. člena se odstotek "40%" nadomesti z 
odstotkom "20%" ter se za besedo "osnove" pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo, ki se glasi: 
"če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in 
neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji.". 

Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
"Davčnemu zavezancu se prizna dodatna davčna olajšava (razen 
v osebna motorna vozila) v višini 20% investiranega zneska v 
opremo, razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške 
opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ 
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v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in 
neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji." 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

V novem četrtem odstavku se beseda "petih" nadomesti z besedo 
"treh". 

6. člen 

V prvem odstavku 40. člena se za besedo "odtuji" doda besede 
"ali prenese izven Republike Slovenije" in za besedo "odtujitve" 
doda besedi "ali prenosa". 

7. člen 

V prvem odstavku 41. člena se za besedami "neopredmetena 
dolgoročna sredstva" doda besede "v Republiki Sloveniji". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Davčna olajšava iz prejšnjega odstavi« se prizna za dobo dveh 
let, če se oblikovane rezerve v višini izkoriščene davčne olajšave 
porabijo za namen iz prejšnjega odstavka." 

V tretjem odstavku se beseda "četrtega" nadomesti z besedo 
"drugega". 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"Davčni zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo po prvem 
odstavku, mora voditi evidence, ki vsebujejo podatke in informacije 
o oblikovanju investicijske rezerve, o posameznem namenu 
oblikovanja investicijske rezerve in o porabi investicijske rezerve 
po posameznih namenih oblikovanja le-te in o stanju investicije.". 

8. člen 

Davčnemu zavezancu, ki na dan začetka uporabe tega zakona 
še tečejo roki po 39., 40. in 41. členu zakona o davku od dobička 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96), ti roki 
tečejo do poteka. 

Davčnemu zavezancu, ki je pričel z amortizacijo opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev pred 
dnevom začetka uporabe tega zakona, se kot odhodek prizna 
amortizacija teh opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev do dokončne amortizacije 
po stopnjah določenih v 17. členu zakona o davku od dobička 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96). 

9. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje. 
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OBRAZLOŽITEV: 

I. Davčna osnova 

V 1. členu je vsebovana pooblastilna norma in je določeno, da 
minister, pristojen za finance, določi odhodke, ki niso neposreden 
pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledica opravljanja dejavnosti, 
oziroma odhodke, ki niso neposreden pogoj za ustvarjanje 
prihodkov, in kaj mora pri tem upoštevati. S tem, ko je taksativno 
našteto, kaj mora minister upoštevati pri ureditvi s podzakonskim 
predpisom, so že predpisane razumne omejitve stroškov in tudi 
določneje opredeljene. Natančneje pa bo to vprašanje uredil 
podzakonski predpis. Poleg tega člen vsebuje tudi določbo, ki je 
identična razveljavljeni določbi s strani ustavnega sodišča, ki pa 
zaradi dodane, že navedene, pooblastilne norme in kriterijev, ki 
jih ta vsebuje, drugače ureja vprašanje razmejevanja med 
odhodki, ki se priznavajo, in odhodki, ki se ne priznavajo. 

V 2. členu je določeno priznavanje odhodkov amortizacije. 
Določene so nekatere najvišje letne amortizacijske stopnje za 
posamezne kategorije, kot zgornja meja za priznavanje odhodkov 
amortizacije. Stopnje, ki so nadomestile veljavne, so nižje od 
veljavnih. Zaradi poenostavitve v izvajanju je tudi določeno, da se 
nekatere skupine za razvrščanje osnovnih sredstev črtajo in se 
s tem zniža število skupin. 

I/ 3. členu je določeno, da vlada pri določanju višine povračil 
stroškov v zvezi z delom, ki se še priznavajo kot odhodek pri 
ugotavljanju davčne osnove, upošteva raven pravic, določenih z 
zakonom in s splošno kolektivno pogodbo. Zneski povračil 
navedenih stroškov, ki bodo višji od zneskov, ki jih bo za davčne 
namene določila vlada z uredbo, se v delu, ki bo presegal zneske, 
določene z uredbo vlade, ne bodo priznavali kot odhodki. 

V skladu s 4. členom se kot odhodek priznajo dolgoročne 
rezervacije stroškov, vendar naiveč v višini 50%. Določba pomeni 
težnjo davčne politike, da se čim bolj približa davčnemu načelu, 
da se stroški priznavajo šele takrat, ko dejansko nastanejo. Če 
se jih in kolikor se jih priznava, ko jih še ni, se država vnaprej 
odpove davku ali se davek odloži. 

II. Davčne olajšave 

V 5. členu je določena stopnja splošne olajšave za investicije, ki 
nadomešča veljavno, v višini 20% investiranega zneska v 

opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) 
in neopredmetena dolgoročna sredstva, in sicer če gre za 
investiranje v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna 
motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva v 
Republiki Sloveniji, vendar največ v višini davčne osnove. V 
nadaljevanju taisti člen določa, da se davčnemu zavezancu prizna 
dodatna davčna olajšava (razen v osebna motorna vozila), v 
višini 20%, upoštevaje olajšavo po prvem odstavku torej skupno 
40%, investiranega zneska v opremo, razen v pohištvo in 
pisarniško opremo, s tem da se računalniška oprema ne šteje za 
pisarniško opremo, in neopredmetena dolgoročna sredstva, 
vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v 
opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki 
Sloveniji. 

Dodatni pogoj, da če zavezanec prenese izven Slovenije 
opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno 
dolgoročno sredstvo prej, kot je že določeno v veljavnem zakonu, 
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno 
osnovo, in sicer v davčnem letu prenosa sredstva, kot to že velja 
za prodajo ali odtujitev, je določen v 6. členu. 

V 7. členu je urejeno priznavanje oblikovane investicijske rezerve 
za dve davčni leti, in sicer za vlaganja v opredmetena osnovna 
sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena 
dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji ter za dolgoročne 
naložbe v druge pravne osebe v Republiki Sloveniji ter dodan 
pogoj porabe takšne rezerve za namen, za katerega je bila 
oblikovana. Davčni zavezanec je dolžan predlagati pristojnemu 
davčnemu organu evidence, ki vsebujejo podatke in informacije 
o oblikovanju rezerve, o posameznem namenu oblikovanja, porabi 
investicijske rezerve po posameznih namenih oblikovanja in stanju 
investicije. 

III. Prehodne in končne določbe 

V 8. členu je urejeno prehodno obdobje glede teka rokov v zvezi 
z davčnimi olajšavami, uveljavljenimi pred dnevom začetka 
uporabe tega zakona, in amortizacija sredstev, katere je pričel 
davčni zavezanec amortizirati pred dnevom začetka uporabe 
tega zakona, v 9. členu pa je določen začetek veljavnosti in uporabe 
zakona o spremembi zakona. 
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ČLENI, KI SE SPREMINJAJO: 

12. člen 

Med odhodke davčnega zavezanca se vštevajo samo tisti 
odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali 
posledica opravljanja dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki 
so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. 

Med odhodke ni mogoče vključiti izdatkov, ki imajo naravo investicij. 

17. člen 

Najvišje letne amortizacijske stopnje po posameznih 
amortizacijskih skupinah so: 

Amortizacijske skupine Najvišje letne 
amortizacijske 
stopnje (v %) 

1. Gradbeni objekti 10 
1.1. Stavbe 5 
1.1.1. Ceste, komunalni objekti, 

zgornji ustroj železniških prog 14,3 

2. Oprema, vozila, mehanizacija... 33,3 
2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti 

rudnikov ter za raziskovanje, 
pridobivanje in prenosnafte in plina 20 

2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, 
vodovod in kanalizacijo 14,3 

2.3. Oprema za gojitev, varstvo in izkoriščanje 
gozdov ter gojitev in lov divjadi 50 

2.4. Računalniki in računalniška oprema 50 

3. Večletni nasadi 14,3 
3.1. Maline, robide in ribez 33,3 
3.2. Hitrorastoče drevje 33,3 

4. Osnovna čreda 50 

5. Druga vlaganja 33,3 
5.1. Dobro ime 20 

21. člen 

Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi, solidarnostna pomoč, prehrana med delom, plača 
pripravnikom, povračila stroškov v primeru službenega potovanja 
in druga povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prevoz na 
delo in iz dela in terenski dodatek ter plačila učencem in študentom 
na praksi, se priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih vendar 
največ do višine, ki jo določi Vlada Republike Slovenije. 

23. člen 

Dolgoročne rezervacije stroškov se priznajo v obračunanih 
zneskih, vendar največ do 70% teh stroškov, razen dolgoročnih 
rezervacij iz naslova dotacij iz proračunov za osnovna sredstva. 

Rezervacije pri bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih službah 
se priznajo v obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo 
predpiše Banka Slovenije, v skladu z 29. členom zakona o bankah 
in hranilnicah. 

39. člen 

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 40% 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen 
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, 
vendar največ v višini davčne osnove. 

V primeru finančnega najema se davčna olajšava po prejšnjem 
odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno 
osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema. 

Davčni zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prejšnjih dveh 
odstavkih, ne sme razporejati dobička za udeležbo v dobičku. Če 
davčni zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v dobičku pred 
potekom petih let po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo, 
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno 
osnovo v letu razporeditve dobička za udeležbo v dobičku. 

40. člen 

Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno sredstvo 
oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej kot v treh letih 
po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo po 39. členu tega 
zakona, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati 
davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve sredstva. 

V primeru finančnega najema se določba prejšnjega odstavka 
uporablja tudi, če najemojemalec izgubi pravico uporabe 
opredmetenega osnovnega sredstva. 

41. člen 

Davčnemu zavezancu, ki oblikuje investicijske rezerve za 
vlaganja v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna 
motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva ter za 
dolgoročne naložbe v druge osebe v Republiki Sloveniji, se prizna 
davčna olajšava v višini oblikovanih rezerv, vendar največ v višini 
10% davčne osnove. 

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna za dobo štirih 
let. 

Če davčni zavezanec ob koncu četrtega poslovnega leta po 
poslovnem letu, ko je obračunal davčno olajšavo iz prvega 
odstavka tega člena, izkaže neporabljeni znesek investicijskih 
rezerv, mora za ta znesek povečati davčno osnovo za to leto. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1. Naslov predlooa akta: 

Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o davku od 
dobička pravnih oseb (EVA 2002-1611-0100) 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive, oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti: 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost: 

/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? / 

6. AH je predlog akta preveden In v kateri lezlk? / 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES ...) 

/ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

/ 

Vodja pravne službe Predstojnik 

Andreja Kert mag. Anton Rop 
državna podsekretarka minister 
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Predlog zakona o 

INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH (ZlnvO) 

tretja obravnava - EPA 615-11 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2611-0054 
Številka: 307-03/2002-1 
Ljubljana, 07.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 96. redni seji dne 7.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaja Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o invalidskih organizacijah - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Lidija Apohal, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Stanka Tutta, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
Damijana Peterlin, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 
PREDLOG ZAKONA 

O INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH 

(ZlnvO) 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja status, področje delovanja, financiranje in lastnino 
invalidskih organizacij. 

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

2. člen 
(invalidska organizacija) 

Invalidska organizacija je društvo ali zveza društev, ki deluje v 
javnem interesu na področju invalidskega varstva (v nadaljnjem 
besedilu: invalidska organizacija) v skladu s tem zakonom. 

Za invalidske organizacije veljajo predpisi, ki urejajo društva, če 
ta zakon ne določa drugače. 

3. člen 
(namen) 

Namen invalidske organizacije je prostovoljno in neodvisno 
združevanje interesno povezanih Invalidov in njihovih zakonitih 
zastopnikov, da ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne 
potrebe invalidov ter zastopajo interese invalidov. 
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Invalidska organizacija pri svojem delovanju upošteva načela 
državne strategije razvoja invalidskega varstva in mednarodne 
standarde na področju invalidskega varstva. 
Invalidska organizacija lahko deluje na državni ali lokalni ravni. 

4. člen 
(obveznost posvetovanja z invalidskimi 

organizacijami) 

Invalidske organizacije sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih politik 
in ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave 
invalidov. 
Državni organi se o vseh zadevah iz prejšnjega odstavka 
posvetujejo z invalidskimi organizacijami. 

5. člen 
(članstvo) 

Člani invalidske organizacije so invalidi in njihovi zakoniti 
zastopniki. 
Člani invalidske organizacije so lahko tudi druge fizične osebe, ki 
na različne načine podpirajo delovanje invalidske organizacije. 
Invalid po tem zakonu je posameznik, ki zaradi prirojenih ali 
pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja 
fizično in družbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti 
zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega 
življenja v okolju, v katerem živi, v skladu z mednarodno 
klasifikacijo. 

6. člen 
(javnost) 

Delovanje in poslovanje invalidske organizacije je javno. 
Podatki, vpisani v register invalidskih organizacij, so javni. 

II. DEJAVNOST 

7. člen (prej 8. člen) 
(pridobitna in nepridobitna dejavnost) 

Dejavnost, ki jo opravlja invalidska organizacija, je nepridobitna. 
Ne glede na načelo nepridobitnosti, lahko invalidska organizacija 
opravlja tudi pridobitno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo 
društva. 
Invalidska organizacija ne sme opravljati pridobitne dejavnosti 
kot svojo pretežno dejavnost. 

8. člen (prej 9. člen) 
(ustanavljanje novih organizacijskih oblik) 

Invalidska organizacija lahko ustanovi invalidsko podjetje, 
ustanovo ali zavod, če je ustanovitev povezana z namenom 
delovanja invalidske organizacije in opredeljena v temeljnem aktu 
invalidske organizacije. 
Invalidska organizacija lahko ustanovi ali vlaga sredstva v podjetje, 
ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, izključno iz sredstev, ki so 
mu dodeljena izrecno za tak namen. 

9. člen (prej 10. člen) 
(cilji) 

Cilji delovanja invalidske organizacije za doseganje kakovosti 
življenja invalidov so zlasti: 

uveljavljanje človekovih pravic invalidov, 
vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, 
nediskriminacija invalidov, 
vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in 
sposobnosti, 

- avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, 
ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo 
invalidov, 
socialna pravičnost in enake možnosti. 

10. člen (prej 11. člen) 
(naloge) 

Invalidske organizacije opravljajo v okviru svoje dejavnosti 
naslednje naloge: 
1. ugotavljajo interese in zagovarjajo potrebe invalidov na vseh 

področjih, ki zadevajo življenje invalidov, prispevajo k 
osveščanju javnosti in vplivajo na spremembe v prid invalidom; 

2. načrtujejo, organizirajo in izvajajo programe, ki posameznim 
skupinam invalidov omogočijo bolj aktivno sodelovanje in 
pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju 
(usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevozi, oskrba s 
tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, nega, fizična pomoč, 
dnevni centri, klubi, programi za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami, programi za starše in svojce, tolmačenje 
in spremljanje, programi za ohranjevanje zdravja in drugi 
rehabilitacijski programi, informativna, založniška in kulturna 
dejavnost, rekreacija in šport ter podobno); 

3. sodelujejo pri preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in 
socialnem okolju; 

4. nudijo pomoč pri uveljavljanju potreb invalidov na področju 
varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije, 
vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, bivanja 
(stanovanja, domovi), socialne varnosti, kulture, športa in 
rekreacije; 

5. preprečujejo in blažijo socialne ter psihične posledice 
invalidnosti; 

6. usposabljajo invalide za samopomoč ter svojce in prostovoljce 
za življenje in delo z invalidi; 

7. razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost 
na različnih področjih življenja; 

8. vzpodbujajo aktivnosti pristojnih organov in organizacij za 
čim uspešnejše reševanje vprašanj invalidov; 

9. sodelujejo pri oblikovanju državnih ukrepov in predlagajo 
sprejem predpisov in ukrepov na področju invalidskega 
varstva; 

10. predstavljajo, varujejo in uveljavljajo pravice in interese 
invalidov na državni ali lokalni ravni; 

11. zagotavljajo zagovorništvo, ustvarjajo možnosti za razvijanje 
samopomoči in dobrodelnosti; 

12. se povezujejo z drugimi invalidskimi organizacijami doma in v 
tujini. 

Za izvajanje nalog iz 2., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka 
lahko invalidske organizacije oblikujejo posebne socialne 
programe, ki dopolnjujejo javno službo in pravice, ki jih določajo 
zakoni na področju invalidskega varstva. 

Invalidske organizacije lahko izvajajo tudi druge naloge, ki so kot 
skupni interesi opredeljene v temeljnem aktu invalidske 
organizacije. 
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III. STATUS INVALIDSKE ORGANIZACIJE 

11. člen (prej 12. člen) 
(merila za podelitev statusa invalidske organizacije) 

Društvu ali zvezi društev se podeli status invalidske organizacije, 
če: 
1. ima v temeljnem aktu opredeljene in opravlja posamezne 

naloge iz 2., 4., 5., 6., 7. in 10. točke 10. člena tega zakona na 
državni ali lokalni ravni; 

2. so redni člani društva invalidi in njihovi zakoniti zastopniki; 
3. uspešno izvaja vsaj en posebni socialni program, ki podpira 

neodvisno življenje določene skupine invalidov; 
4. ima strokovno usposobljen kader za vodenje posebnih 

socialnih programov; 
5. izvaja posebne socialne programe za včlanjene in nevčlanjene 

invalide. 

12. člen (prej 13. člen) 
(vloga za pridobitev statusa invalidske organizacije) 

Vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije lahko vloži 
društvo ali zveza društev na ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo. 

13. člen (prej 14. člen) 
(dokazila za pridobitev statusa invalidske 

organizacije) 

Vlogi za pridobitev statusa invalidske organizacije je treba priložiti: 
1. dokazila o registraciji, nazivu, sedežu in zastopniku društva 

ali zveze društev; 
2. temeljni akt društva ali zveze društev, potrjen na pristojni 

upravni enoti; 
3. poročilo o delovanju in materialno finančnem poslovanju 

društva ali zveze društev v preteklem letu; 
4. poročilo o izvajanju posebnih socialnih programov za invalide 

v preteklem letu; 
5. dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi, opravljenem 

ustreznem strokovnem izpitu in referencah za vodenje 
posebnih socialnih programov. 

Kadar vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije vloži 
zveza društev, mora vlogi priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju 
meril za pridobitev statusa invalidske organizacije za društva, ki 
so povezana v zvezo društev. 

14. člen (prej 15. člen) 
(postopek za podelitev statusa invalidske 

organizacije) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo ugotovi, ali so 
izpolnjena merila za pridobitev statusa invalidske organizacije in 
odloči o vpisu v register. 
Zoper odločbo je možno sprožiti upravni spor. 
Na podlagi pravnomočne odločbe o vpisu v register invalidskih 
organizacij, pridobi društvo oziroma zveza društev status 
invalidske organizacije. 
Društva, ki so povezana v zvezo društev in izpolnjujejo merila za 
podelitev statusa invalidske organizacije, se na podlagi skupne 
odločbe o podelitvi statusa invalidske organizacije zvezi društev, 
vpišejo v register invalidskih organizacij. 

15. člen (prej 16. člen) 
(odvzem statusa invalidske organizacije) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, odvzame status 
invalidske organizacije, če: 

invalidska organizacija zaprosi za odvzem statusa; 
invalidska organizacija ne izpolnjuje več meril za pridobitev 
statusa invalidske organizacije po tem zakonu; 
invalidska organizacija ne deluje v skladu s 3. členom tega 
zakona; 

- je bilo društvo ali zveza društev izbrisana iz registra društev; 
invalidska organizacija izstopi ali je izključena iz invalidske 
organizacije, ki je kot zveza društev pridobila status invalidske 
organizacije. 

16. člen (prej 17. člen) 
(postopek odvzema statusa invalidske organizacije) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo odvzame sta- 
tus invalidske organizacije in odloči o izbrisu iz registra invalidskih 
organizacij. 
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možno sprožiti upravni 
spor. 
Na podlagi pravnomočne odločbe o izbrisu iz registra invalidskih 
organizacij, društvu ali zvezi društev preneha status invalidske 
organizacije. 

17. člen (prej 18. čien) 
(register invalidskih organizacij) 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi register 
invalidskih organizacij. 
Register invalidskih organizacij vsebuje naslednje podatke: 
1. zaporedno številko vpisa; 
2. datum vpisa; 
3. ime invalidske organizacije; 
4. sedež invalidske organizacije; 
5. osebno ime zastopnika invalidske organizacije; 
6. številko in datum odločbe o podelitvi statusa invalidske 

organizacije; 
7. datum prenehanja statusa invalidske organizacije. 
Invalidske organizacije so dolžne ministrstvu, pristojnemu za 
invalidsko varstvo, sporočiti spremembe vseh podatkov, ki se 
vodijo v registru invalidskih organizacij, najkasneje v 30 dneh od 
nastale spremembe. 

IV. REPREZENTATIVNE INVALIDSKE 
ORGANIZACIJE 

18. člen (prej 19. člen) 
(vloga reprezentativnih invalidskih organizacij) 

Reprezentativne invalidske organizacije: 
- predstavljajo in zastopajo invalide in njihove interese v dialogu 

z organi na državni in mednarodni ravni; 
predlagajo v skladu s predpisi predstavnike invalidov v delovna 
telesa pri državnih in drugih organih, ki obravnavajo vprašanja 
invalidov; 
predlagajo ali imenujejo predstavnike invalidov v organe 
istovrstnih mednarodnih organizacij in združenj; 
povezujejo in usklajujejo interese z drugimi invalidskimi 
organizacijami. 
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Državni organi in druge javne institucije so dolžni tudi invalidskim 
organizacijam, ki nimajo statusa reprezentativnosti, zagotoviti 
možnost, da predstavijo interese in mnenja invalidov. 

19. člen (prej 20. člen) 
(merila za priznanje reprezentativnosti invalidske 

organizacije) 

Invalidski organizaciji se prizna reprezentativnost, če: 
1. ima podeljen status invalidske organizacije in deluje na 

območju celotne države; 
2. poleg nalog iz 1. točke 11. člena tega zakona opravlja še 

naloge iz 19. in 12. točke 10. člena tega zakona in 
3. vključuje več kot 33 % invalidov z enako vrsto invalidnosti v 

Republiki Sloveniji ali 33% invalidov z različno vrsto 
invalidnosti, vendar z enakim pravnim ali družbenim statusom. 

Če nobena invalidska organizacija v Republiki Sloveniji ne 
izpolnjuje merila iz 3. točke prejšnjega odstavka, se 
reprezentativnost lahko prizna tisti invalidski organizaciji, ki 
vključuje največ invalidov z enako vrsto invalidnosti oziroma 
invalidov z različno vrsto invalidnosti, vendar z enakim pravnim 
ali družbenim statusom. 
Za enako vrsto invalidnosti se štejejo stanja, ki izhajajo iz omejitev 
posameznika zaradi enakih telesnih, intelektualnih ali senzornih 
okvar, povezanih z enakimi boleznimi, motnjami ali poškodbami, 
v odnosu z okoljem. 
Za enak pravni status invalidov se šteje z odločbo priznan status 
invalida na podlagi zakona. 
Za enak družbeni status invalidov se šteje družbeno priznanje 
enakih aktivnosti, ki jih opravljajo invalidi kot pripadniki družbenih 
skupin, v katere se vključujejo. Kot merilo za ugotavljanje 
reprezentativnosti invalidskih organizacij se upoštevajo le tisti 
družbeni statusi, za katere se vodijo uradne zbirke podatkov ali 
evidence. 

20. člen (prej 21. člen) 
(vloga za priznanje reprezentativnosti) 

Vlogo za priznanje reprezentativnosti lahko vloži invalidska 
organizacija na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

21. člen (prej 22. člen) 
(dokazila za priznanje reprezentativnosti) 

Vlogi za priznanje reprezentativnosti je potrebno priložiti: 
1. odločbo o pridobitvi statusa invalidske organizacije, 
2. poročilo o izvajanju nalog iz 1., 9. in 12. točke 10. člena tega 

zakona in 
3. izjavo o številu včlanjenih invalidov z enako vrsto invalidnosti 

in njihovih zakonitih zastopnikov ali 
4. izjavo o številu včlanjenih invalidov z enakim pravnim ali 

družbenim statusom. 

22. člen (prej 23. člen) 
(postopek za priznanje reprezentativnosti) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo ugotovi, ali so 
izpolnjena merila za priznanje reprezentativnosti invalidske 
organizacije in odloči o vpisu v register. 
Zoper odločbo je možno sprožiti upravni spor. 

Na podlagi pravnomočne odločbe o vpisu v register 
reprezentativnih invalidskih organizacij se invalidski organizaciji 
prizna reprezentativnost. 
Podatke o številu invalidov z enako vrsto invalidnosti ali enakim 
pravnim ali družbenim statusom so ministrstvu, pristojnemu za 
invalidsko varstvo, dolžni brezplačno posredovati upravljavci, ki 
vodijo zbirko podatkov ali evidenco, iz katere je mogoče pridobiti 
podatke o vrsti invalidnosti ali pravnem ali družbenem statusu 
invalidov. 

23. člen (prej 24. člen) 
(prenehanje reprezentativnosti) 

Reprezentativnost invalidske organizacije preneha z odvzemom 
reprezentativnosti. 
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda odločbo o prenehanju 
reprezentativnosti invalidski organizaciji, če le-ta ne izpolnjuje 
več meril iz 19. člena tega zakona. 

24. člen (prej 25. člen) 
(register reprezentativnih invalidskih organizacij) 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi register 
reprezentativnih invalidskih organizacij. 
Register reprezentativnih invalidskih organizacij vsebuje naslednje 
podatke: 
- zaporedno številko vpisa; 
- datum vpisa; 

ime reprezentativne invalidske organizacije; 
številko in datum odločbe o priznanju reprezentativnosti; 
datum prenehanja reprezentativnosti invalidske organizacije. 

25. člen (prej 26. člen) 
(nacionalni svet invalidskih organizacij) 

Reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na 
državni ravni, se lahko povezujejo v nacionalni svet invalidskih 
organizacij (v nadaljnjem besedilu: nacionalni svet). 
Nacionalni svet se ustanovi s pogodbo med invalidskimi 
organizacijami iz prejšnjega odstavka, s katero se določijo naloge 
nacionalnega sveta in razmerja med povezanimi invalidskimi 
organizacijami. Pogodba se predloži ministrstvu, pristojnem za 
invalidsko varstvo, ki vodi register invalidskih organizacij. 
V nacionalnem svetu so vse članice enakopravne.V nacionalni 
svet se lahko vključi vsaka invalidska organizacija, ki to želi in 
deluje na državni ravni. 
Nacionalni svet mora ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, 
v 30 dneh posredovati vse spremembe pogodbe. 
Nacionalni svet ne more pridobiti statusa invalidske organizacije. 

26. člen (prej 27. člen) 
(namen ustanovitve nacionalnega sveta) 

Nacionalni svet usklajuje interese vseh invalidov v državi ob 
upoštevanju avtonomnosti vsake invalidske organizacije in jih 
zastopa v dialogu med invalidskimi organizacijami in v dialogu s 
strokovnimi združenji, državnimi organi, javnimi institucijami ter 
drugimi javnostmi. 
Nacionalni svet predlaga v skladu s predpisi skupne predstavnike 
invalidov v organe državnih In drugih javnih institucij ter v organe 
mednarodnih organizacij in združenj in opravlja druge skupno 
dogovorjene aktivnosti. 
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V. FINANCIRANJE IN LASTNINA INVALIDSKIH 
ORGANIZACIJ 

27. člen (prej 28. člen) 
(financiranje invalidske organizacije) 

Invalidska organizacija lahko pridobiva sredstva za svoje 
delovanje: 
- s članarino, 

iz naslova materialnih pravic in dejavnosti invalidske 
organizacije, 
z darili in volili, 

- s prispevki donatorjev, 
iz proračunskih in drugih javnih sredstev in 
iz drugih virov. 

Poleg virov iz prejšnjega odstavka lahko invalidska organizacija 
pridobiva sredstva za svoje delovanje in za naložbe v osnovna 
sredstva tudi iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem 
besedilu: fundacija). 
Invalidska organizacija lahko sredstva, pridobljena na način iz 
prejšnjega odstavka, namenja tudi za sofinanciranje posebnih 
socialnih programov in naložb v osnovna sredstva pravni osebi 
iz 8. člena tega zakona, katero je invalidska organizacija sama 
ustanovila in je 100% lastnica, če ji je fundacija odobrila sredstva 
v ta namen. 
Status invalidske organizacije ne sme biti izključujoč pogoj za 
pridobivanje sredstev iz proračunov in drugih javnih virov. 
Reprezentativnost invalidske organizacije ne pomeni prednosti 
za pridobivanje sredstev iz fundacije. 

28. člen (prej 29. člen) 
(ekonomske olajšave) 

Invalidske organizacije so po zakonih in drugih predpisih deležne 
posebnih oprostitev in olajšav, v kolikor področni zakoni ne urejajo 
drugače. 

29. člen (prej 30. člen) 
(finančna dokumentacija) 

Invalidska organizacija mora finančno dokumentacijo za planiranje, 
finančno poslovanje in letno poročanje sestavljati tako, da so 
posebej razvidni finančni viri, stroški za delovanje, za izvajanje 
posebnih socialnih programov in za naložbe. 
Podatki se izkazujejo skladno z računovodskimi standardi za 
invalidske organizacije, ki jih sprejme pooblaščena organizacija. 
Invalidska organizacija lahko začasne, presežne prilive sredstev, 
ki jih še ne more uporabiti za uresničevanje programa, nalaga 
izključno v banke in državne vrednostne papirje. 
Osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov v invalidskih 
organizacijah morajo biti opredeljeni v temeljnem ali posebnem 
aktu invalidske organizacije in ne smejo biti višji, kot je to določeno 
z zakoni in s kolektivno pogodbo za področje zdravstva in 
socialnega varstva. 

30. člen (prej 31. člen) 
(letno poročilo) 

Letno poročilo o poslovanju invalidske organizacije obravnava in 
sprejme pristojni organ invalidske organizacije. 
Invalidska organizacija posreduje letno poročilo o poslovanju 
organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, 
do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta, pravnim in 

fizičnim osebam, ki namenjajo sredstva invalidski organizaciji, pa 
o porabi teh sredstev invalidska organizacija poroča v rokih, kot 
jih le ti sami določijo. 

31. člen (prej 32. člen) 
(nadzor) 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in 
učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih invalidska organizacija , 
prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo njeni pristojni organi 
in računsko sodišče. 
Nadzor nad izvajanjem posebnih socialnih programov in naložb 
opravljajo poleg pristojnih organov invalidske organizacije tudi 
strokovni organi, ki jih pooblastijo pravne in fizične osebe, ki 
namenjajo sredstva invalidski organizaciji. 
Nadzor nad izpolnjevanjem meril za status invalidske organizacije 
in meril za reprezentativnost izvaja ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo, najmanj vsakih pet let. Za nadzor se smiselno 
uporabljajo določbe 11. in 18. člena tega zakona. 

32. člen (prej 33. člen) 
(gospodarjenje z lastnino) 

Invalidska organizacija kot dober gospodar upravlja in gospodari 
z lastnino, s katero razpolaga. 
Lastnine invalidske organizacije ni mogoče deliti med člane 
invalidske organizacije. Taka delitev premoženja je nična. 
Lastnino invalidske organizacije, pridobljeno iz sredstev fundacije, 
je mogoče odtujiti le s soglasjem fundacije. 

33. člen (prej 34. člen) 
(lastnina ob prenehanju delovanja) 

Ob prenehanju delovanja invalidske organizacije za ravnanje z 
njeno lastnino, pridobljeno v času, ko je imela status invalidske 
organizacije, veljajo določbe zakona o društvih. 
Lastnina invalidske organizacije, pridobljena v času, ko je imela 
status invalidske organizacije, ob njenem prenehanju, preide v 
deležu, ki ga je prispevala fundacija, v last fundacije. 
Pri odločanju o premoženju iz prejšnjega odstavka fundacija 
prednostno upošteva potrebe invalidov, katerim je bilo premoženje 
prvotno namenjeno. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

34. člen (prej 35. člen) 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje invalidska organizacija, ki: 
- deluje ali posluje v nasprotju s 6. členom tega zakona, 
- prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim aktom, 

opravlja dejavnost v nasprotju s 7. členom tega zakona, 
- sredstva fundacije uporablja v nasprotju z določili tretjega 

odstavka 27. člena tega zakona, 
finančno dokumentacijo sestavlja ali podatke izkazuje v 
nasprotju z 29. členom tega zakona in 
ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo, ne posreduje 
sprememb podatkov, ki se vodijo v registru iz 17. člena tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba invalidske 
organizacije. 
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35. člen (prej 36. člen) 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje invalidska organizacija, ki ministrstvu, pristojnem za 
invalidsko varstvo, ne posreduje sprememb podatkov, ki se vodijo 
v registru iz 17. člena tega zakona v predpisanem roku, 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba invalidske 
organizacije. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen (prej 37. člen) 
(odlog veljavnosti odločb o statusu invalidske 

organizacije in reprezentativnosti) 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, prične s postopki za 
podelitev statusa invalidske organizacije in reprezentativnosti z 
dnem uveljavitve tega zakona. Pravnomočne odločbe, izdane v 
postopkih po 14. in 22. členu tega zakona začnejo veljati s 
1.7.2003. 

37. člen (prej 38. člen) 
(javni interes po drugih predpisih) 

Društvo ali zveza društev, ki po tem zakonu pridobi status 
invalidske organizacije in ima na podlagi drugega predpisa podeljen 
status društva, ki deluje v javnem interesu, ta status obdrži. 

38. člen (prej 39. člen) 
(sprejem računovodskega standarda) 

Računovodski standard za invalidske organizacije iz drugega 
odstavka 29. člena tega zakona se sprejme v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

Do sprejema računovodskega standarda iz prejšnjega odstavka 
se uporablja računovodski standard za društva. 

39. člen (prej 40. člen) 
(uveljavitev zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 19. seji dne 23. oktobra 
2002 obravnaval dopolnjen predlog Zakona o invalidskih 
organizacijah - druga obravnava, z amandmaji in sklenil, da je 
predlog primerna podlaga za pripravo predloga zakona za tretjo 
obravnavo. 

V skladu s sprejetim sklepom Državnega zbora Republike 
Slovenije je Vlada Republike Slovenije pripravila besedilo predloga 
zakona za tretjo obravnavo. V besedilo zakonskega predloga so 
vključeni vsi amandmaji, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije 
k dopolnjenemu predlogu zakona sprejel v drugi obravnavi. 

Sprejeti so bili amandmaji k naslednjim členom dopolnjenega 
predloga zakona: k 9. členu (sedaj 8. člen), k 18. členu (sedaj 17. 
člen), k 28. členu (sedaj 27. člen) in k 30. členu (sedaj 29. členu). 

Zaradi sprejetega amandmaja k 9. členu (sedaj 8. člen) je bilo 
potrebno besedilo drugega odstavka dopolnjenega predloga 
zakona nadomestiti z novim besedilom, ki glasi: "Invalidska 
organizacija lahko ustanovi ali vlaga sredstva v podjetje, ki 
se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, Izključno Iz sredstev, ki 
so mu dodeljena Izrecno za tak namen". 

S sprejetim amandmajem k 18. členu (sedaj 17. člen) se je črtala 
6. točka drugega odstavka, 7. in 8. točka sta se ustrezno 
preštevilčili. 

S sprejetim amandmajem k četrtemu odstavku 28. člena (sedaj 
27. člen) so se besede "ne more biti podlaga" nadomestile z 
besedami "ne sme biti Izključujoči pogoj". 

Sprejeti amandma k 30. členu (sedaj 29. člen) je celotno 
besedilo člena nadomestil z besedilom: 

"Invalidska organizacija mora finančno dokumentacijo za 
planiranje, finančno poslovanje In letno poročanje sestavljati 
tako, da so posebej razvidni finančni viri, stroški za 
delovanje, za Izva/anje posebnih socialnih programov In za 
naložbe. 

Podatki se Izkazujejo skladno z računovodskimi standardi 
za Invalidske organizacije, ki Jih sprejme pooblaščena 
organizacija. 

Invalidska organizacija lahko začasne, presežne prilive 
sredstev, ki jih še ne more uporabiti za uresničevanje 
programa, nalaga Izključno v banke In državne vrednostne 
papirje. 

Osebni prejemki Iz naslova delovanja posameznikov v 
Invalidskih organizacijah moralo biti opredeljeni v temeljnem 
ali posebnem aktu Invalidske organizacije In ne smejo biti 
višji, kot Je to določeno z zakoni In s kolektivno pogodbo za 
področje zdravstva In socialnega varstva". 
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Ob upoštevanju besedila dopolnjenega predloga zakona, da se 
črta 7. člen, so v besedilu predloga zakona členi od 6. člena dalje 
ustrezno preštevilčeni, pri tem so v oklepaju navedene številke 
členov iz dopolnjenega predloga zakona. Ustrezno so redakcijsko 
popravljena sklicevanja na posamezne člene predloga zakona. 

Redakcijsko je bilo potrebno zaradi uskladitve z 12. členom 
dopolnjenega predloga zakona, (sedaj 11. člen), v tretji in četrti 

točki 14. člena (sedaj 13. člena) črtati besedilo "v preteklih treh 
letih" in nadomestili z besedilom "v preteklem letu". 

Prav tako je bilo redakcijsko potrebno zaradi črtanja 7. člena, 
črtati drugo alineo 36. člena (sedaj 35. člen). 

Potrebni so bili še nekateri manjši redakcijski popravki besedila 
predloga zakona. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 7.11.2002 

AMANDMAJA VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 

INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH - tretja 

obravnava - EPA 615 - III 

amandma k 27. členu 
Spremeni se besedilo prvega stavka četrtega odstavka tako, da 
glasi: 
"Invalidska organizacija pr'doblva sredstva Iz proračunov 
In drugih javnih virov na enak način kot društva." 

\ 
Obrazložitev: 
Besedilo je po vsebini enako kot v drugI obravnavi sprejeti 
amandma. Namen sprejetega In novo predlaganega 
amandmaja je, da so pri pridobivanju sredstev Iz proračunov 
In drugih javnih virov Invalidske organizacije izenačene z 
društvi, ki statusa invalidske organizacije še niso pridobila. 
Menimo, da je predlagano besedilo amandmaja bolj jasno 
in razumljivo glede na namen sprejetega amandmaja v drugi 
obravnavi. 

amandma k 29. členu 
Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z besedilom: 
"Invalidska organizacija mora začasne presežne prilive 
sredstev, ki jih še ne more uporabiti za uresničevanje 

programa, nalagati Izključno v banke, ki imajo dovoljenje 
Banke Slovenije za poslovanje.*' 

Obrazložitev: 
Namen v drugi obravnavi sprejetega amandmaja je izključno 
poraba sredstev za točno določene namene. 
Predlagano besedilo tretjega odstavka je za invalidske 
organizacije zavezu|oče. Po v drugI obravnavi v Državnem 
zboru Republike Slovenije sprejetem amandmaju, so Imele 
invalidske organizacije možnost začasne presežne prelive 
sredstev nalagati izključno v banke In državne vrednostne 
papirje. S predlaganim amandmajem predlagatelj zakona 
Invalidske organizacije zavezuje, da nalagajo začasne 
presežne prilive sredstev le v banke, ki imajo dovoljenje 
Banke Slovenije za poslovanje in so torej "varne". 
Predlagatelj zakona ocenjuje, da je začasne presežne prilive 
sredstev rizično nalagati v nakup državnih vrednostnih 
papirjev. Investiranje v katere koli vrednostne papirje lahko 
rezultira v kapitalskem dobičku ali v kapitalski izgubi. 
Investiranje v katere koli vrednostne papirje pomeni 
Investiranje presežka sredstev z namenom pridobitve 
kapitalskega dobička, kar, je za Invalidske organizacije, ki 
so društva, v nasprotju z zakonom o društvih In v nasprotju 
s temeljnimi akti invalidskih organizacij. 
Združevanje in članstvo v invalidskih organizacijah je 
namenjeno zadovoljevanju skupnih potreb in interesov 
članov društva, nikakor pa za takšno združevanje nI in ne 
sme biti podlaga ustvarjanje kapitalskih dobičkov oz. 
kapitalskih Izgub s sredstvi, ki jih društva pridobijo kot 
strogo namenska. 
Predlagatelj meni, da je le depozit v banki 100% varna 
naložba, ki v nobenem primeru ne pomeni znižanja višine 
sredstev, ki jih je društvo pridobilo. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAGOTAVLJANJU 

SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE 

PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V 

KULTURI (ZSNNPK-A) 

- tretja obravnava - EPA 522 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno - pravna služba 

Številka: 
Ljubljana, 

411-07/96-6/9 
11.11.2002 

V smislu 137. člena poslovnika državnega zbora je 
zakonodajno-pravna služba pripravila besedilo: 

predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A) - EPA 522-III 

za tretjo obravnavo. 

Sekretarka 
Tina Bitenc Pengov, l.r. 

TRETJA OBRAVNAVA 

EPA 522-111 

PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE 
PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 

(ZSNNPK-A) 

1. člen 

V zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, £t. 24/98) 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 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

"Republika Slovenija 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 3. člena postane četrti odstavek. V tem odstavku 
se besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita z besedama 
"prejšnjih odstavkov". 
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Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Posamezni projekti v okviru programov iz prejšnjega člena se v 
celoti financirajo iz državnega proračuna v primerih, ko gre za 
lastništvo oziroma ustanoviteljstvo 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 posebej uredi s 
pogodbo." 

3. člen 

V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Letni finančni načrt pripravi ministrstvo, pristojno za kulturo, 
praviloma na osnovi javnega razpisa oziroma javnega poziva, pri 
čemer imajo prednost nerealizirani projekti iz programov, določenih 
s tem zakonom za obdobje od leta 1998 do leta 2003 (prvi odstavek 
3. člena)" 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1.1.2004. 
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Priloga 1: Sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne 
dediščine v obdobju od 2004 do 2008 v mio SIT 

SKUPNA DELEŽ 
enota dediščine OBČINA VREDNOST DRŽAVE 

PROJEKTA v mio SIT 
v mio SIT 

I. ARHEOLOGIJA 
Kobarid - Arheološko najdišče 
Tonovcov Grad (EŠD 5022) 
Novo mesto - Arheološko najdišče 
Marof (EŠD 8710) 
Rožanec - Antični mitrej (EŠD 632) 
Vranje - Arheološko najdišče 
Ajdovski gradeč (EŠD 838) 

II. STARA MESTA JEDRA, TRŠKA 
IN VAŠKA NASELJA 
Piran - Mestno jedro (EŠD 513) 
Ptuj - Mestno jedro (EŠD 580) 
škofja Loka - Mestno jedro (EŠD 
737) 
Kropa - Trško jedro (EŠD 296) 
Štanjel - Vas (EŠD 760) 
Vipavski Križ - Mesto (EŠD 819) 
Idrija - Mestno jedro (EŠD 
A125513) 

III. GRADOVI, DVORCI IN 
PROFANE PALAČE 
Bizeljsko - Grad Orešje (EŠD 18) 
Brdo pri Lukovici - Grad Brdo (EŠD 
908) 
Celje - Knežji dvorec (EŠD 60) 
Dornava - Dvorec Dornava (EŠD 
120) 
Grad - Grad (EŠD 159) 
Kostel - Grad Kostel (EŠD 910) 
Loka pri Mengšu - Grad Jablje 
(EŠD 9200) 
Metlika-Grad (EŠD 7481) 
Ormož - Grad in pristave (EŠD 
6288) 
Podsreda - grad in kult. Spom. na 
območju Kozjanskega parka 
Rogatec - pristava s parkom 
graščine Strmol 

170 170 
KOBARID 50 50 

NOVO MESTO 41 41 

ČRNOMELJ 44 44 
SEVNICA 35 35 

2.400 1.200 

PIRAN 500 250 
PTUJ 500 250 
ŠKOFJA LOKA 400 200 

RADOVLJICA 200 100 
KOMEN 500 250 
AJDOVŠČINA 100 50 
IDRIJA 200 100 

6.654 4.602 

BREŽICE 200 200 
LUKOVICA 80 40 

CELJE 528 264 
DORNAVA 300 300 

KUZMA 150 150 
KOČEVJE 100 100 
MENGEŠ 1.400 200 

METLIKA 120 60 
ORMOŽ 194 97 

KOZJE 100 100 

ROGATEC 220 110 
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Spodnji Slemen - Grad Viltuš (EŠD 
811) 
Vipolže - Vila Vipolže (EŠD 820) 
Žužemberk - Grad (ESD 903) 
Gradac - Grad (EŠD 10833) 
Hmeljnik - Grad (EŠD 175) 
Negova - Grad (EŠD 484) 

Pišece - Grad (EŠD 524) 
Snežnik - Območje gradu Snežnik 
(EŠD 8765) 
Turjak - Območje gradu Turjak 
(EŠD 8774) 
Leskovec pri Krškem - Območje 
gradu Šrajbarski turn (EŠD 8772) 
Ptuj - grad Tumišče (EŠD 792) 
Ptuj - Grad (EŠD 583) 
Prem - Grad (EŠD 574) 

Bogenšperk - Grad Bogenšperk 
(ESD 29) 
Lipica - kult. spomeniki na območju 
Lipice 
Brežice- Grad Brežice 

IV. SAKRALNA DEDIŠČINA 
Crngrob - Cerkev Marijinega 
oznanjenja (EŠD 72) 
Črnomelj - Cerkev sv. Duha (EŠD 
1742) 
Domanjševci - Kapela sv. Martina 
(EŠD 119) 
Olimje - Samostan (EŠD 496) 
Rosalnice - Romarsko središče Tri 
fare (EŠD 922) 
Turnišče - Cerkev Marijinega 
vnebovzetja (EŠD 791) 
črna pri Kamniku - Cerkev sv. 
Primoža in Felicijana (EŠD 78) 
Limbarska gora - Cerkev sv. 
Valentina (ESD 324) 
Piran - Cerkev sv. Jurija (EŠD 516) 
Ribčev Laz - Cerkev sv. Janeza 
Krstnika (EŠD 621) 
Kuren - Cerkev sv. Miklavža (EŠD 
914) 
Izola - Cerkev Marije Alietske (EŠD 
3717) 
Strme Njive - Cerkev sv. 
Radegunde (EŠD 1900) 

RUŠE 

BRDA 
ŽUŽEMBERK 
METLIKA 
NOVO MESTO 
GORNJA 
RADGONA 
BREŽICE 
LOŠKA 
DOLINA 
VELIKE 
LAŠČE 
KRŠKO 

PTUJ 
PTUJ 
ILIRSKA 
BISTRICA 
LITIJA 

SEŽANA 

BREŽICE 

ŠKOFJA LOKA 

ČRNOMELJ 

ŠALOVCI 

PODČETRTEK 
METLIKA 

TURNIŠČE 

KAMNIK 

MORAVČE 

PIRAN 
BOHINJ 

VRHNIKA 

IZOLA 

ZAGORJE 

300 

300 
300 
300 
200 
200 

400 
300 

200 

100 

100 
200 

32 

50 

100 

180 

1.804 
20 

92 

20 

62 
220 

20 

150 

30 

100 
50 

20 

80 

10 

300 

300 
150 
300 
200 
200 

400 
300 

200 

100 

100 
200 

16 

25 

100 

90 

902 
10 

46 

10 

31 
110 

10 

75 

15 

50 
25 

10 

40 

5 
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Muljava - Cerkev Marije vnebovzete 
(EŠD 474) 
Ptujska Gora - Cerkev Marije 
zaščitnice (EŠD 591) 
Spodnje Prapreče - Cerkev sv. 
Luke (EŠD 1663) 
Ljubljana - Cerkev sv. Nikolaja 
(EŠD 333) 
Šmarje pri Jelšah - Cerkev sv. Roka 
(EŠD 748) 
Stična - Samostan Stična (EŠD 
699), križni hodnik 
Sevnica - Lutrovska klet (EŠD 
13753) 
Polhov Gradec - Cerkev Marijinega 
rojstva (EŠD 2126) 
Ponikva pri Rašici - Cerkev sv. 
Florijana (EŠD 1757) 
Sladka Gora - Cerkev Matere božje 
(EŠD 651) 
Velika Slevica - Cerkev Marijinega 
oznanjenja (EŠD 2644) 
Predenca - Kapelice Križevega pota 
(EŠD 7920) 
Lom pod Storžičem - Cerkev sv. 
Katarine (EŠD 2008) 
Adergas - Samostan Velesovo 
(EŠD 798) 
Srednja vas pri Šenčurju - Cerkev 
sv. Radegunde (EŠD 2420) 
Kamna Gorica - Cerkev sv. Trojice 
(EŠD 1876) 
Lašče v Suhi krajini - Cerkev sv. 
Primoža in Felicijana (EŠD 2729) 
Dolenja Stara vas - Cerkev sv. 
Frančiška Ksaverija (EŠD 2439) 
Mali Vrh pri Mirni Peči - Cerkev sv. 
Matevža (EŠD 2048) 
Lovrenc na Pohorju - Cerkev sv. 
Radegunde(EŠD 3122) 

V. UTRDBENI, OBRAMBNI 
SPOMENIKI IN NEKDANJI 
SAMOSTANI 
Kamnik - Mali grad (EŠD 216) 
Šmartno v Brdih - Vas (EŠD 753) 
Kostanjevica na Krki - Samostan 
(EŠD 265) 
Ptuj - Dominikanski samostan (EŠD 
588) 

IVANČNA 
GORICA 
MAJŠPERK 

LUKOVICA 

LJUBLJANA 

ŠMERJE PRI 
JELŠAH 
IVANČNA 
GORICA 
SEVNICA 

DOBRAVA - 
POL.GRADEC 
DOBREPOLJE 

ŠMARJE 
JELŠAH 
VELIKE 
LAŠČE 
ŠMARJE 
JELŠAH 
TRŽIČ 

PRI 

PRI 

CERKLJE NA 
GORENSKEM 
ŠENČUR 

RADOVLJICA 

ŽUŽEMBERK 

ŠENTJERNEJ 

MIRNA PEČ 

LOVRENC NA 
POHORJU 

KAMNIK 
BRDA 
KRŠKO 

PTUJ 

60 

100 

50 

100 

100 

46 

56 

46 

46 

40 

30 

60 

30 

20 

30 

20 

26 

20 

30 

20 

1.150 

100 
150 
300 

300 

30 

50 

25 

50 

50 

23 

28 

23 

23 

20 

15 

30 

15 

10 

15 

10 

13 

10 

15 

10 

850 

50 
150 
300 

150 
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Stare Slemene - Samostan Žiče SL. KONJICE 200 100 
(EŠD692) 
Bled - Blejski otok (EŠD 5287) BLED 100 100 

VI. TEHNIŠKI SPOMENIKI 1.510 1.030 
Domanjševci - Mlin Domanjševci 70 ŠALOVCI 100 50 
(EŠD 6844) 
Hotedršica - Tomažinov mlin (EŠD LOGATEC 100 50 
9606) 
Idrija - Tehniška dediščina IDRIJA " 300 300 
Gorenja Kanomlja - Kanomljska IDRIJA 460 180 
klavža (EŠD 656) 
Dvor pri Žužemberku - Območje ŽUŽEMBERK 200 200 
Auespergove železarne (EŠD 8120) 
Jesenice - Delavska kasarna (EŠD JESENICE 200 100 
202) 
Škocjanske jame - Regijski park DIVAČA 150 150 
(EŠD 5177) 

Vil. ZGODOVINSKI SPOMENIKI 870 675 
Dolenji Novaki - Bolnišnica Franja CERKNO 140 140 
(EŠD 109) 
Kočevski Rog - Spominski objekti NOVO MESTO 100 100 
Legen - Bolnišnica Trška gora (EŠD SLOVENJ 80 80 
312) GRADEC 
Dražgoše - Kostnica s spomenikom ŠKOFJA LOKA 30 15 
(EŠD 127) 
Krnsko pogorje - Zgodovinsko TOLMIN, 90 45 
območje (EŠD 7162); Soška fronta KOBARID, 

BOVEC 
Begunje - Spomenik NOB, park, RADOVLJICA 50 50 
grobišče, spominska soba, Draga 
Gonjače - Spomenik padlim borcem BRDA 30 15 
in žrtvam (EŠD 4876) 
Maribor - osrednji spomenik MARIBOR 50 25 
Ljubelj - Taborišče Podljubelj (EŠD TRŽIČ 40 40 
327) 
Črnomelj - Kulturni dom (EŠD 89) ČRNOMELJ 70 70 
(op. zasedanje SNOS-a) 
Kočevje - Šeškov dom (ešd 270) KOČEVJE 150 75 
(op. muzej regije, nemška 
manjšina) 
Ureditev stražnic in spomenikov na BRDA 40 20 
Sabotinu 

VIII. SPOMINSKE HIŠE 220 110 
Rašica pri Velikih Laščah - Sp. hiša VELIKE 30 15 
P.Trubarja (EŠD 615) LAŠČE 
Vršno - Roistna hiša Simona TOLMIN 20 10 
Gregorčiča (ESD 852) 
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Strmec - Rojstna hiša Blaža Amiča 
(EŠD 4579) 
Visoko pri Poljanah - Dvorec Visoko 
(EŠD 824) 
Kanal ob Soči - Galerija Rika 
Debenjaka 
Radomerščak - Rojstna hiša Frana 
Miklošiča (EŠD 597) 
Vinica - Spominska hiša Otona 
Župančiča (EŠD 814) 
Prem - Rojstna hiša Dragotina 
Ketteja (EŠD 575) 
Velika Polana - Domačija Miška 
Kranjca (EŠD 801) 
Preški vrh - Prežihova domačija 
(EŠD 577) 

IX. MUZEJI NA PROSTEM 
Rogatec - muzej na prostem 
Rogatec (EŠD 626) 

LUČE 

ŠKOFJA LOKA 

KANAL OB 
SOČI 
LJUTOMER 

ČRNOMELJ 

ILIRSKA 
BISTRICA 
VELIKA 
POLANA 
RAVNE NA 
KOROŠKEM 

ROGATEC 

10 

50 

20 

10 

10 

20 

20 

30 

50 
50 

5 

25 

10 

5 

5 

10 

10 

15 

50 
50 

SKUPAJ 14.828 9.589 

Dinamika državnih sredstev po letih [v m/o SIT) 

leto 2004 2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 
proračunska 2.000 2.000 2.000 2.000 1.589 9.589 
sredstva 

Priloga 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 50.000 233.600 
2005 150.000 33.600 50.000 233.600 
2006 150.000 33.600 50.000 233.600 
2007 150.000 33.600 50.000 233.600 
2008 150.000 33.600 50.000 233.600 
SKUPAJ 750.000 168.000 250.000 1.268.000 

* Delež sofinanciranja države je lahko več kot polovičen 
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Priloga 3: Ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne 
zavode s področja kulture v obdobju 2004 - 2008 (v mio SIT) 

Občina Naziv objekta 

Ljubljana Obnova objektov na Metelkovi 
Gradnja prizidka SNG Opera in 
balet Ljubljana 
Celovita prenova SNG Drama 
Ljubljana 
Celovita prenova Moderne 
galerije 
Gradnja Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije 

Celje Pridobitev prostorov za 
knjižnico 

Maribor Gradnja lutkovnega gledališča 
Postojna Pridobitev prostorov za 

Notranjski muzej 
Ljubljana Narodni muzej - ureditev 

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

Cerkno Cerkljanski muzej - ureditev 
depojev 
Bevkova knjižnica - razširitev 

Črnomelj Splošno izobraževalna 
knjižnica - pridobitev prostorov 

Divača Muzej slovenskih filmskih 
igralcev 

Kranj Knjižnica - gradnja 
Maribor Pokrajinski muzej 

Umetnostna galerija 
Novo Adaptacija starega objekta 
mesto knjižnice 
Šentjur Knjižnica 
Velenje Izgradnja knjižnice 
Domžale Knjižnica Domžale 
Brežice Knjižnica Brežice-dograditev 

SKUPAJ 

Predračunska 
vrednost 

3.000 
3.000 

3.000 

800 

1.500 

982 

1.600 
100 

500 

800 

21 

25 
300 

110 

600 
600 
300 
960 

60 
800 

1000 
320 

20.378 

Delež Delež 
države občine 

v mio SIT v mio 
SIT 

3.000 
3.000 

3.000 

800 

1.500 

408,4 

800 
50 

500 

800 

10 

9.9 
124,7 

55 

249,7 
300 
150 

166,4 

24,8 
332,9 
166,4 
99,8 

15.548 

573,6 

800 
50 

11 

15.1 
175,3 

55 

350,3 
300 
150 

793,6 

35.2 
467.1 
833,6 
220.2 
4.830 
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Dinamika državnih sredstev po letih (v m/o S/7) 

Leto 2004 2005   2006 2007 2008 
Proračunska 3.149 3.149 3.150 3^050 3.050 
sredstva 

Priloga 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 

Mladinski 
Zap. OBMOČNA Oprema in Informatika 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 22.000 4.600 2.200 28 800 

RADGONA 
9 IDRIJA 26.000 4.600 10.500 41.100 
10 ILIRSKA 12.000 4.600 10.500 27100 

BISTRICA 
11 IVANČNA 21.000 4.600 2.600 28 200 

GORICA 
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 
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 40.000 7.200 5.400 52 600 

SOBOTA 
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30 NOVA GORICA 24.000 
31 NOVO MESTO 24.000 
32 ORMOŽ 20.000 
33 PESNICA 22.000 
34 PIRAN 10.000 
35 POSTOJNA 22.000 
36 PTUJ 40.000 
37 RADLJE 18.000 
38 RADOVLJICA 18.000 
39 RAVNE 30.000 

PREVALJE 
40 RIBNICA 17.000 
41 ROGAŠKA 12.000 

SLATINA 
42 RUŠE 23.000 
43 SEVNICA 12.000 
44 SEŽANA 32.000 
45 SLOVENJ 30.000 

GRADEC 
46 SLOVENSKA 30.000 

BISTRICA 
47 SLOVENSKE 25.000 

KONJICE 
48 ŠENTJUR 24.000 
49 ŠKOFJA LOKA 23.000 
50 ŠMARJE PRI 12.000 

JELŠAH 
51 TOLMIN 22.000 
52 TRBOVLJE 24.000 
53 TREBNJE 26.000 
54 TRŽIČ 12.000 
55 VELENJE 25.000 
56 VRHNIKA 18.500 
57 ZAGORJE 22.000 
58 ŽALEC 24.000 
59 RAZPIS/SKLAD 28.500 

SKUPAJ: 1.310.000 

7.200 10.500 41.700 
7.200 5.400 36.600 
4.600 2.200 26.800 
4.600 5.400 32.000 
4.600 2.200 16.800 
4.600 7.200 33.800 
4.600 9.200 53.800 
4.600 2.200 24.800 
4.600 2.200 24.800 
4.600 2.200 36.800 

4.600 2.200 23.800 
4.600 2.200 18.800 

4.600 9.200 36.800 
4.600 2.200 18.800 
4.600 7.200 43.800 
4.600 5.400 40.000 

4.600 2.200 36.800 

4.600 2.200 31.800 

4.600 5.400 34.000 
4.600 5.400 33.000 
4.600 5.400 22.000 

4.600 5.400 32.000 
4.600 2.600 31.200 
4.600 2.200 32.800 
4.600 2.200 18.800 
7.200 10.500 42.700 
4.600 5.400 28.500 
4.600 2.600 29.200 
4.600 5.400 34.000 

86.000 0 114.500 
418.000 326.500 2.054.500 

Dinamika državnih 

Namen 
Mladinski kulturni 
centri 
Informatika 
Oprema In prostori 
Skupaj 

sredstev po letih (v 

2004 2005 
65.500 85.650 

109.000 96 600 
268.000 288.500 
442.500 450.750 

5 S/71 

2006 2007 
64.850 64.950 

95.000 85.000 
319.500 262.000 
479 350 411.950 

2008 Skupaj 
65.550 326.500 

32400 418.000 
172.000 1.310.000 
269.950 2 054 500 
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Priloga 5: Vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja 
založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije v 
obdobju 2004-2008 v mio SIT 

Nakup evropskih, 
Knjigamiška avtorskih in 

Leto mreža svetovnih 
kinotečnih filmov 

2004 25 30 
2005 30 35 
2006 30 30 
2007 30 30 
2008 30 35 

SKUPAJ 145 160 

Mreža art Centri za 
kinematografov digitalne medije Skupaj 

35 40 130 
30 35 130 
35 40 135 
35 35 130 
30 30 125 
165 180 650 

POVZETEK PRILOG: 

Republika Slovenija bo v okviru načrta razvojnih programov v petletnem obdobju v 
proračunu namenila sredstva v skupni višini 29.319.500.000 tolarjev. 

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 tolarjev: 

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 442,50 450,75 479,35 411,95 269,95 2.054,50 
kultura 
Kulturniške ' 130,00 130,00 135,00 130,00 125,00 650,00 
mreže 
SKUPAJ 5.955,10 5.963,35 5.997,95 5.825,55 5.577,55 29.319,50 
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Obrazložitev: 

Zakonodajno-pravna služba je pripravila predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK- 
A) ob smiselni uporabi drugega odstavka 137. člena poslovnika 
državnega zbora tako, da je na podlagi sprejetega amandmaja k 
2. členu (tabela 1) dopolnjenega predloga zakona besedilo pravno 
tehnično uredila. 

Pri tem je opravila tudi naslednje redakcijske popravke besedila: 
■ naziv "Tabela" je spremenjen v naziv "Priloga", v skladu s 

sicer uporabljeno terminologijo v veljavnem zakonu; 
v 3. členu je del besedila (ki se glasi "projekti navedeni iz 

programa določenega v zakonu o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 24/ 
98)") nadomeščen z redakcijsko natančnejšim in ustrezneje 
oblikovanim besedilom: "nerealizirani projekti iz programov, 
določenih s tem zakonom za obdobie od leta 1998 do leta 
2003 (orvi odstavek 3. člena)" Tako oblikovano besedilo 
amandmaja k 3. členu, ki je tudi sicer v celoti pravno tehnično 
narave, je bilo namreč v drugi obravnavi na predlog 
zakonodajno-pravne službe dejansko sprejeto na 16. redni 
seji Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport z 
dne 11.10.2002, vendar je prišlo v poročilu odbora z dne 
11.10.2002 do netočnega zapisa tega besedila. 

poročevalec, št. 109 34 15. november 2002 



Predlog zakona o 

UREJANJU PROSTORA (ZureP-1) 

- tretja obravnava - EPA 397 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2511-0008 
Številka: 350-27/2001-1 
Ljubljana, 07.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 96. redni seji dne 7.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o urejanju prostora - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O UREJANJU 
PROSTORA (ZureP-1) 

Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE 

Prvi razdelek: TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet zakona) 

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

(2) Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti 
prostorskega načrtovanja in določa prekrške v zvezi z 
urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega 
načrt6vanja. 

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

2. člen 
(pojmi) 

(1) Pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 
1. prostor je sestav fizičnih struktur na zemeljskem površju ter 

nad in pod njim, do kamor sežejo neposredni vplivi človekovih 
dejavnosti; 

2. prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi človekovih 
dejavnosti; 

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

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

5. prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in 
objektov na določenem ureditvenem območju; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. načrtovalec je oseba, ki izdela predlog prostorskega akta; 
17. pobudnik je subjekt, ki da pobudo za pripravo prostorskega 

akta oziroma ia njegove spremembe in dopolnitve; 
18. urbanistična pogodba je pogodba med investitorjem 

načrtovane prostorske ureditve in občino, ki se sklene z 
namenom, da se omogoči uveljavitev večjega zasebnega 
interesa za realizacijo načrtovane prostorske ureditve v javno 
korist; 

19. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja lokalne 
gospodarske javne infrastrukture ter grajeno javno dobro 
lokalnega pomena; 

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

21. komasacija je zložba zemljišč na območju predvidenega 
občinskega lokacijskega načrta in njihova ponovna razdelitev 
med lastnike zemljišč na tem območju; 

22. krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča 
prisotnost naravnih sestavin in je rezultat medsebojnega 
delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnikov; 

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

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

(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni določen v 
prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi 
s področja graditve objektov. 
(3) V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 

3. člen 
(temeljni cilji urejanja prostora) 

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

prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje 
in prihodnje generacije; 

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

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

4. zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti; 
5. zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop 

do objektov in njihova uporaba v skladu z zakonom; 
6. zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava in kulturna dediščina, 

omogoča trajnostno rabo naravnih dobrin in varuje druge 
kakovosti naravnega in bivalnega okolja; 

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

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

4. člen 
(usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi 

zahtevami) 

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

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

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

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

(5) Pri pripravi predpisov in razvojnih dokumentov posameznih 
dejavnosti, ki vplivajo na urejanje prostora, resorna ministrstva 
sodelujejo z ministrstvom, pristojnim za prostor. 
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5. člen 
(usmerjanje poselitve) 

(1) Nova poselitev se usmerja v poselitvena območja. 

(2) Pri usmerjanju poselitve je treba zagotoviti racionalno rabo 
zemljišč in objektov v naseljih, pri čemer je treba prvenstveno 
izkoristiti proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z 
njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih 
območij v naseljih. 

(3) Širitev naselja je dopustna, če smotrnega razvoja in skladnosti 
urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z izvedbo ukrepov prejšnjega 
odstavka, pri čemer je potrebno, ob upoštevanju urbanističnih in 
tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev 
praviloma usmerjati na zemljišča, l^ so z vidika trajnostne rabe 
naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine manj 
pomembna. 

6. člen 
(gradnje zunaj poselitvenih območij) 

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

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

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

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

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

(2) Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov iz 
prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, 
ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se 
zemljišča za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi 
ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, 
varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v 
lokalnem okolju. 

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

7. člen 
(strokovne podlage urejanja prostora) 

(1) Prostorski akti in druge odločitve o zadevah urejanja prostora 
morajo temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o 
lastnostih in zmogljivostih prostora in okolja, na analizah razvojnih 
možnosti ter drugih pogojih in usmeritvah za razvoj posameznih 
dejavnosti v prostoru, opredeljenih v razvojnih in drugih dokumentih 
ter drugih strokovnih podlagah, na analizah medsebojnih učinkov 
posameznih dejavnosti v prostoru ter na geodetskih, statističnih 
in drugih podatkih s področja urejanja prostora (v nadaljnjem 
besedilu: strokovne podlage). 

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

8. člen 
(sodelovanje v zadevah urejanja prostora) 

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

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

9. člen 
(javna korist in zasebni interes) 

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

10. člen 
(javnost v zadevah urejanja prostora) 

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

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

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

Drugi razdelek: PRISTOJNOSTI NA PODROČJU 
UREJANJA PROSTORA 

11. člen 
(pristojnosti države na področju urejanja prostora) 

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

(2) Urejanje prostora v državni pristojnosti obsega: 
1. določanje ciljev, usmeritev in izhodišč prostorskega razvoja; 
2. predpisovanje splošnih pravil in pogojev za urejanje prostora; 
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3. načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena; 
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje državnih 

prostorskih aktov; 
5. izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja 

na ravni lokalnih skupnosti; 
6. vodenje in izvajanje aktivne zemljiške politike; 
7. vodenje sistema in posameznih zbirk podatkov iz tega zakona; 
8. razvijanje in spodbujanje strokovnega dela na področju 

urejanja prostora in prostorskega načrtovanja; 
9. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja 

prostora; 
10. sodelovanje pri zadevah urejanja prostora na mednarodnem 

področju. 

12. člen 
(pristojnost občine na področju urejanja prostora) 

(1) Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se v skladu s 
temeljnimi določbami tega zakona ter z usmeritvami strateških 
prostorskih aktov države določa raba prostora in prostorske 
ureditve lokalnega pomena. 2 urejanjem prostora v občinski 
pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in 
umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja 
okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, 
ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge 
kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
na lokalni ravni. 

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

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

2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje 
prostora na območju občine; 

3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine; 
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih 

prostorskih aktov; 
5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in 

opremljanja zemljišč; 
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti; 
7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za 

zakonitost in red v prostoru; 
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja 

prostora. 

(3) 2 aktivno zemljiško politiko občina pridobiva zemljišča in druge 
nepremičnine, na njih uveljavlja predkupno pravico, vodi prenovo 
ter uveljavlja in izvaja druge ukrepe iz svoje pristojnosti v javno 
korist. V ta namen lahko ustanovi sklad, javno agencijo ali druge 
institucije. Pri izvajanju navedenih aktivnosti lahko država sodeluje 
s finančnimi in drugimi ukrepi. 

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

13. člen 
(izvajanje aktivne zemljiške politike) 

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

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

njihove zemljiške politike pridobivanja zemljišč in drugih 

nepremičnin za potrebe urejanja prostora ter pri ustvarjanju 
in izboljšanju pogojev za učinkovito gospodarjenje z 
nepremičninami in njihovo racionalno rabo; 

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

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

nepremičninami. 

(3) Naloge iz prejšnjega odstavka izvaja Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, pri čemer lahko sodelujejo tudi drugi državni 
organi, državne institucije ter nepremičninski in finančni skladi v 
skladu z zakonom in ustanovitvenimi akti. 

14. člen 
(prostorske ureditve državnega in regionalnega 

pomena) 

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

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

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

15. člen 
(nadomestno ukrepanje države) 

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

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

poročevalec, št. 109 38 15. november 2002 



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

16. člen 
(sodelovanje države in lokalne skupnosti) 

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

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

Drugi del: PROSTORSKO 

NAČRTOVANJE 

Prvi razdelek: SKUPNE DOLOČBE 

17. člen 
(prostorski akt) 

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

(2) Prostorski akti so državni, občinski in skupni prostorski akti. 

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

(4) Občinski prostorski akti so strategija prostorskega razvoja 
občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red 
občine ter občinski lokacijski načrti. 

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

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

18. člen 
(podzakonski predpisi) 

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

19. člen 
(financiranje izdelave prostorskih aktov) 

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

20. člen 
(veljavnost prostorskih aktov) 

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

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

(3) Lokacijski načrt lahko preneha veljati le v delu, ki je izveden, 
pod pogojem, da s tem ni onemogočena celovitost izvedbe 
preostale prostorske ureditve. Izvedenost celotnega lokacijskega 
načrta oziroma njegovega dela ugotovi organ z aktom, s kakršnim 
je lokacijski načrt sprejel. 

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

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

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

21. člen 
(skladnost prostorskih aktov) 

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

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

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

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

22. člen 
(sočasnost priprave prostorskih aktov) 

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

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

(1) Prostorski akt se sprejme z odlokom, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu. Odlok vsebuje 
tudi seznam prilog k prostorskemu aktu ter naslove, kjer je 
prostorski akt na vpogled. 
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(2) Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se pripravljajo in 
sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in 
sprejem, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

24. člen 
(priloge prostorskega akta) 

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

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

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

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

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

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

25. člen 
(spis postopka) 

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

26. člen 
(hramba prostorskih aktov) 

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

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

(3) Občinski lokacijski načrt posreduje občina ministrstvu za 
prostor na njegovo zahtevo. 

Skupne določbe o pripravi in sprejemu prostorskih 
aktov 

27. člen 
(program priprave prostorskega akta) 

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

prostorskega akta; 
2. predmet in programska izhodišča prostorskega akta; 
3. okvirno ureditveno območje prostorskega akta, če gre za 

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

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

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

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

posameznih faz in rok za smernice za načrtovanje iz 29. 
člena tega zakona, če je daljši od 30 dni; 

9. obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta. 

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

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

28. člen 
(prostorska konferenca) 

(1) Z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve 
in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih 
združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega 
akta oziroma predvidene prostorske ureditve, se izvede 
prostorska konferenca (v nadaljnjem besedilu: konferenca). Zbor 
konference skliče in vodi pripravljavec, in sicer najmanj osem dni 
pred sprejemom programa priprave in najmanj štirinajst dni pred 
javno razgrnitvijo prostorskega akta. Datum in kraj zbora 
konference pripravljavec objavi vsaj v dveh sredstvih javnega 
obveščanja. 

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

29. člen 
(smernice za načrtovanje) 

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

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

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

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

30. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

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

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

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

31. člen 
(javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta) 

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

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

32. člen 
(ponovna javna'razgrnitev in obravnava prostorskega 

akta) 

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

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

33. člen 
(mnenja nosilcev urejanja prostora) 

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

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

34. člen 
(skrajšani postopek) 

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

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

(3) V primeru skrajšanega postopka se ne uporabljajo določbe 6. 
in 8. točke prvega odstavka 27. člena tega zakona, določbe prvega 
odstavka 29. člena tega zakona, ki se nanašajo na roke in 
prostorsko konferenco iz 28. člena tega zakona, določbe prvih 
odstavkov 31. in 33. člena in določbe 30. člena tega zakona, pri 
čemer: 
1. se v programu priprave posebej navede, da se bodo 

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

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

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

35. člen 
(dostopnost podatkov o urejanju prostora v 

elektronski obliki) 

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

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

Drugi razdelek: DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI 

1. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA 
SLOVENIJE 

36. člen 
(namen strategije prostorskega razvoja Slovenije) 

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

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

37. člen 
(vsebina strategije prostorskega razvoja Slovenije) 

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

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

razvoj na regionalni in lokalni ravni, predvsem za: 
razvoj poselitve; 
razvoj gospodarske infrastrukture; 
razvoj krajine; 

4. ukrepe za izvajanje strategije prostorskega razvoja Slovenije. 

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

2. PROSTORSKI RED SLOVENIJE 

38. člen 
(namen in vsebina prostorskega reda Slovenije) 

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

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

(3) Prostorski red Slovenije sprejme vlada z uredbo. 

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

Prostorski red Slovenije lahko določa v podrobnejših pravilih iz 
drugega odstavka prejšnjega člena tudi merila in pogoje za 
načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega 
pomena. 

Posebne določbe o pripravi strategije prostorskega 
razvoja in prostorskega reda Slovenije 

40. člen 
(pristojnost in predlog za pripravo) 

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

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

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

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

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

3. DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT 

42. člen 
(namen državnega lokacijskega načrta) 

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

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

43. člen 
(vsebina državnega lokacijskega načrta) 

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

in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; 
3. načrt parcelacije; 
4. zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne 

in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi 
priključevanja nanjo, 

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

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

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

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

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

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

lokacijskega načrta in se na teh površinah po izvedbi načrta 
vzpostavi prejšnje stanje. 

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

44. člen 
(priloge državnega lokacijskega načrta) 

Državni lokacijski načrt vsebuje poleg predpisanih prilog iz 24. 
člena tega zakona še finančno konstrukcijo, kadar gre za več 
udeležencev pri financiranju prostorske ureditve, določene z 
lokacijskim načrtom. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu državnega 
lokacijskega načrta 

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

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

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

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

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

46. člen 
(uredba o lokacijskem načrtu) 

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

(2) Uredba iz prejšnjega odstavka določi tudi dele občinskih 
prostorskih aktov, ki so v nasprotju z državnim lokacijskim 
načrtom. Šteje se, da so s prejemom državnega lokacijskega 
načrta spremenjeni oziroma dopolnjeni občinski prostorski akti v 
delu in za območje, ki ga določa državni lokacijski načrt. 
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(3) Uredba o državnem lokacijskem načrtu lahko določi tudi dele 
občinskih prostorskih aktov, ki so v nasprotju z državnim 
lokacijskim načrtom le v času izvajanja tega načrta. Izvajanje teh 
delov občinskih prostorskih aktov minister za prostor z odločbo 
zadrži do izvedbe državnega lokacijskega načrta v skladu z 20. 
členom tega zakona. 

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

Tretji razdelek: REGIONALNA ZASNOVA 
PROSTORSKEGA RAZVOJA 

47. člen 
(namen regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

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

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

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

(4) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se lahko načrtujejo 
tudi območja naravnih znamenitosti državnega pomena kot osnova 
za zavarovanje po drugih predpisih. 

48. člen 
(vsebina regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se poleg dogovora 
o prostorskih ureditvah iz prejšnjega člena, določi zlasti: 
1. ureditveno območje regionalne zasnove prostorskega razvoja; 
2. usmeritve za prostorski razvoj na obravnavanem območju; 
3. zasnovo rabe prostora z zasnovo razmestitve dejavnosti v 

prostoru; 
4. zasnove prostorskih ureditev, ki so predmet podrobnejšega 

načrtovanja na njihovem ureditvenem območju; 
5. usmeritve za pripravo državnih lokacijskih načrtov in občinskih 

prostorskih aktov; 
6. program ukrepov za izvajanje regionalne zasnove 

prostorskega razvoja." 

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

49. člen 
(regionalna zasnova prostorskega razvoja in 

strategija prostorskega razvoja občine) 

Regionalna zasnova prostorskega razvoja zajema območja vseh, 
v pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja vključenih 

občin, lahko pa le dele njihovih območij. Če je regionalna zasnova 
prostorskega razvoja pripravljena z vsebino in podrobnostjo, kot 
jo ta zakon določa za strategijo prostorskega razvoja občine, 
lahko regionalna zasnova prostorskega razvoja nadomesti 
strategijo prostorskega razvoja občine v njenih posameznih delih, 
kar z odlokom ugotovi občinski svet hkrati s sprejetjem regionalne 
zasnove prostorskega razvoja. 

Posebne določbe o pripravi in sprejemu regionalne 
zasnove prostorskega razvoja 

50. člen 
(odgovornost in pobuda za pripravo regionalne 

zasnove prostorskega razvoja) 

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

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

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

51. člen 
(sočasna priprava regionalne zasnove prostorskega 

razvoja in regionalnega razvojnega programa) 

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

, 52. člen 
(začetek priprave regionalne zasnove prostorskega 

razvoja) 

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

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

53. člen 
(variantne strokovne rešitve) 

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

razvoja) 

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

55. člen 
(sprejem regionalne zasnove prostorskega razvoja) 

(1) Po javni razgrnitvi in javnih obravnavah iz prejšnjega člena 
načrtovalec dopolni predlog regionalne zasnove prostorskega 
razvoja v skladu s stališči iz prejšnjega člena. Dopolnjeni predlog 
s sklepom potrdi vlada na predlog ministra za prostor po 
predhodnem mnenju programskega sveta. Potrjeni predlog 
regionalne zasnove prostorskega razvoja pošlje vlada občinam - 
udeleženkam v sprejem. 

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

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

četrti razdelek: OBČINSKI PROSTORSKI AKTI 

1. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 

56. člen 
(namen strategije prostorskega razvoja občine) 

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

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

57. člen 
(vsebina strategije prostorskega razvoja občine) 

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

usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja občine; 

3. zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru 
kot so: 

zasnova poselitve vključno z zasnovami rabe urbanih 
površin, prenove obstoječega stavbnega fonda ter 
sanacije degradiranih urbanih območij; 
zasnovo komunalne infrastrukture; 
zasnovo krajine s prikazom kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
vodnih virov in vodnogospodarskih sistemov ter območij 
rudnin, naravnih in kulturnih vrednot kot tudi naravnih in 
ogroženih območij; 

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

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

6. ukrepe za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine. 

58. člen 
(urbanistična zasnova) 

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

(2) Urbanistična zasnova določa zlasti: 
ureditveno območje urbanistične zasnove, 

-. členitev območja urbanistične zasnove v posamezne 
funkcionalne celote, 
območja za širitev naselja in koncept širitve, 

- območja prenove in koncept prenove, 
zasnovo razporeditve dejavnosti v prostoru in zasnovo 
namenske rabe površin, s prikazom površin, namenjenih 
javnemu dobru, 
zasnovo infrastrukturnih sistemov, 
zasnovo ureditev zelenih in športno rekreativnih površin v 
naselju, 
zasnovo prostorskih ureditev v zvezi z varstvom pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 
zasnovo prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje 
prostora v naselju, 

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

59. člen 
(območje širitve naselja) 

(1) Območje širitve naselja so površine za načrtno usmerjanje 
poselitve. Namen določitve območja širitve naselja je zagotoviti 
prostor za načrtno širjenje naselja in s tem preprečevati njegov 
nesmotrn in neobvladljiv razvoj. 

(2) Za območja širitve naselja se določijo območja izven naselja, 
ki se jim lahko v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora in načeli 
usmerjanja poselitve spremeni namenska raba v poselitvena 
območja, če za potrebe poselitve v samem naselju ni več 
racionalnih možnosti. Območje širitve naselja se določa v skladu 
s pravili iz prostorskega reda Slovenije. 

BO. člen 
(krajinska zasnova) 

(1) Namen krajinske zasnove je določiti strategijo prostorskega 
razvoja krajine ter uskladiti in podrobneje določiti načine 
prostorskega urejanja v krajini. 
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(2) Krajinska zasnova določa zasnovo namenske rabe prostora, 
usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo 
ter usmeritve in pogoje za urejanje prostora. V krajinski zasnovi 
se prikažejo tudi površine, namenjene javnemu dobru. 

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

61. člen 
(posebna določba o sprejemu urbanistične oziroma 

krajinske zasnove) 

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

2. PROSTORSKI RED OBČINE 

62. člen 
(namen prostorskega reda občine) 

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

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

63. člen 
(vsebina prostorskega reda občine) 

(1) Prostorski red občine v skladu z namenom iz prejšnjega 
člena določa zlasti: 
1. območja namenske rabe prostora; 
2. merila in pogoje za urejanje prostora; 
3. členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote 

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

4. ukrepe za izvajanje prostorskega reda. 

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

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

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

64. člen 
(namenska raba prostora) 

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

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

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

65. člen 
(merila in pogoji za urejanje prostora) 

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

prostora; 
2. predvideno stopnjo izkoriščenosti zemljišč za stavbe oziroma 

druge gradnje; 
3. merila in pogoji za urejanje prostora na območjih na katerih 

so lokacijski načrti izvedeni; 
4. merila za določanje gradbenih parcel; 
5. merila in pogoje za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo 

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

6. ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
7. določitev območij komunalnega opremljanja zemljišč s 

splošnimi pogoji in standardi njihovega opremljanja, vključno 
z obveznostmi priključevanja na objekte in omrežja javne 
infrastrukture. 

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

66. člen 
(podrobnejša merila in pogoji za projektiranje) 

(1) Prostorski red občine lahko za posamezno ureditveno območje 
določi tudi podrobnejša merila in pogoje za pripravo projektov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Poleg meril in pogojev iz 
prejšnjega člena se za tako območje določi tudi njegovo mejo ter 
regulacijske oziroma gradbene linije za umestitev objektov v 
prostor, lahko pa tudi gabarite objektov, merila za njihovo 
oblikovanje, funkcionalno in tehnično zasnovo objektov z ureditvijo 
njihove okolice ter ureditev komunalne infrastrukture s pogoji 
priključevanja nanjo. 
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(2) Prostorski red občine se s podrobnejšimi merili iz prejšnjega 
odstavka lahko dopolni po skrajšanem postopku iz 34. člena tega 
zakona. 

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

občine 

67. člen 
(začetek priprave) 

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

(2) Pobudo za pripravo strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine, kakor tudi za njune spremembe in 
dopolnitve, lahko da vsakdo. Pobude morajo biti obrazložene in 
dokumentirane. O pobudah odloča občinski svet na predlog 
župana najmanj enkrat na štiri leta. 

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

68. člen 
(sodelovanje pri pripravi) 

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

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

69. člen 
(potrditev prostorske strategije občine in 

prostorskega reda občine) 

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

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

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

(4) Minister za prostor mora skladnost iz prejšnjega odstavka s 
sklepom potrditi ali pa strategijo prostorskega razvoja oziroma 
prostorski red občine zavrniti najkasneje v 60 dneh od prejema 

popolne vloge iz prvega odstavka. Zavrnitev mora vsebovati 
razloge za zavrnitev in predloge za odpravo nepravilnosti. Če 
minister za prostor strategije prostorskega razvoja oziroma 
prostorskega reda občine v roku iz tega odstavka s sklepom ni 
niti potrdil niti zavrnil, se šteje, da ga je potrdil. 

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

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

70. člen 
(uskladitev strategije prostorskega razvoja oziroma 

prostorskega reda občine) 

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

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

71. člen 
(objava in izvajanje strategije prostorskega razvoja 

oziroma prostorskega reda občine) 

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

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

3. OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT 

72. člen 
(namen občinskega lokacijskega načrta) 

(1) Z občinskim lokacijskim načrtom se v skladu s strategijo 
prostorskega razvoja občine in prostorskim redom občine 
podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. Z njim se 
določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, zlasti glede 
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo 
prostorski ukrepi po tem zakonu. 

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

delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; 
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2. načrtovanje območij, kjer so predvideni prostorski ukrepi iz 
tretjega dela tega zakona; 

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

73. člen 
(vsebina občinskega lokacijskega načrta) 

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

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

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

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

74. člen 
(pogojni lokacijski načrt) 

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

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

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

75. člen 
(izvajanje pogojnega lokacijskega načrta) 

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

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

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

76. člen 
(urbanistična pogodba) 

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

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

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

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

Posebne določbe o pripravi in sprejemu občinskega 
lokacijskega načrta 

77. člen 
(priprava občinskega lokacijskega načrta in 

odstopanja) 

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

(2) Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta mora pisno ali 
z javnim naznanilom obvestiti lastnike nepremičnin na območju 
lokacijskega načrta o javni razgrnitvi in javnih obravnavah 
lokacijskega načrta ter jih pred obravnavo predloga lokacijskega 
načrta na občinskem svetu pisno seznaniti s stališči do morebitnih 
njihovih pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov 
lastnikov nepremičnin na območju občinskega lokacijskega 
načrta mora pripravljavec občinskemu svetu posebej obrazložiti 
in utemeljiti. 

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

78. člen 
(enotni postopek) 

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

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

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

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

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

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

4. LOKACIJSKA INFORMACIJA 

80. člen 
(namen in vsebina lokacijske informacije) 

(1) Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora je dolžan 
vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo. 

(2) V zahtevi je potrebno navesti namen zakaj se lokacijska 
informacija potrebuje. 

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

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

(5) Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence 
in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu 
takse. 

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

Tretji del: PROSTORSKI UKREPI 

Prvi razdelek: ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE 
UREJANJA PROSTORA 

81. člen 
(namen začasnih ukrepov) 

(1) Vlada lahko z uredbo oziroma občinski svet lahko z odlokom 
za določeno območje sprejme začasne ukrepe za zavarovanje 
urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: začasni ukrep), če 

obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske 
ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo 
bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo 
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi 
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov. 

(2) Začasni ukrepi se lahko sprejmejo za območje: 
1. prostorske ureditve, za katero še ni sprejet državni lokacijski 

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

razvoja občine; 
3. prostorske ureditve, za katero še ni sprejet občinski lokacijski 

načrt. 

82. člen 
(vsebina akta o začasnih ukrepih) 

(1) Vladna uredba oziroma občinski odlok o začasnih ukrepih 
vsebuje zlasti: 
1. namen sprejetja začasnih ukrepov; 
2. podlago predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu; 
3. območje začasnih ukrepov; 
4. vrste začasnih ukrepov in 
5. čas veljavnosti začasnih ukrepov. 

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

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

83. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 

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

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

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

84. člen 
(veljavnost začasnih ukrepov) 

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

85. člen 
(območje predkupne pravice) 

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

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

/ 

86. člen 
(izključitev predkupne pravice) 

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

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

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

87. člen 
(potrdilo) 

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

88. člen 
(ponudba občini) 

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

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

89. člen 
(pogodba) 

(1) Notar ne sme overiti podpisa prodajalca pod kupoprodajno 
pogodbo, če prodajalec ne predloži potrdila iz 87. člena oziroma 
izjave iz 88. člena tega zakona, da občina ne uveljavlja predkupne 
pravice oziroma, da ni zainteresirana za nakup nepremičnine. 

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

sestavin pogodbe, ter zaradi tega ni sposobna za vpis v zemljiško 
knjigo. 

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

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

90. člen 
(prodaja nepremičnine) 

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

91. člen 
(posebnosti) 

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

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

objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 

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

4. za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj; 
5. za rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali porušenih 

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

6. za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali 
zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti; 

Tretji razdelek: RAZLASTITEV IN OMEJITVE 
LASTNINSKE PRAVICE 

1. Splošna določba 

92. člen 
(dopustnost razlastitve in omejitve lastninske 

pravice) 

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

(2) Razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice je 
dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego javne 
koristi nujno potrebna in da je javna korist razlastitvenega namena 
v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. 
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(3) Razlastitev ter omejitev ali obremenitev lastninske pravice iz 
prvega odstavka tega člena ni dopustna, če država oziroma 
občina razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego 
istega namena. 

2. Razlastitev 

93. člen 
(namen razlastitve - javna korist) 

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

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

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

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

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

izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, 
kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva; 

2. za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj; 
3. za rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov 

na objektih iz prvih dveh točk tega odstavka. 

(3) Šteje se, da je javna korist za nepremičnine iz prvega odstavka 
tega člena izkazana, če so predvidene v državnem oziroma 
občinskem lokacijskem načrtu. V primerih iz 3. točke prvega 
odstavka tega člena se šteje, da je javna korist izkazana tudi 
kadar je načrtovana rekonstrukcija oziroma rušitev v skladu s 
prostorskim redom občine. 

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

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

94. člen 
(razlastitveni upravičenec in razlastitveni zavezanec) 

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

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

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

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

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

Razlastitveni postopek 

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

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

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

96. člen 
(pristojnost) 

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

97. člen 
(ponudba) 

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

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

98. člen 
(sestavine zahteve) 

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

podatki iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in 
zemljiške knjige; 

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

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

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

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

99. člen 
(prevzem preostalih nepremičnin) 

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

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

100. člen 
(omejitve pravnega prometa) 

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

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

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

101. člen 
(pripravljalna dela) 

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

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

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

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

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

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

102. člen 
(odločba o razlastitvi) 

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

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

103. člen 
(pridobitev lastninske pravice) 

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

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

104. člen 
(nujni postopek - izvršljivost pred pravnomočnostjo) 

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

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

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

Odškodnina in nadomestna nepremičnina 

105. člen 
(odškodnina) 

(1) Lastniku pripada za razlaščeno nepremičnino ustrezna 
odškodnina oziroma enakovredna nadomestna nepremičnina. 
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(2) Odškodnina obsega vrednost nepremičnine glede na njeno 
dejansko rabo in stranske stroške, povezane z razlastitvijo, kot 
so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas selitve in morebitno 
zmanjšano vrednost preostale nepremičnine. 

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

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

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

106. člen 
(sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu) 

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

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

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

(4) Sporazum je lahko podan na zapisnik pri upravnem organu, ki 
vodi postopek razlastitve. Upravni organ po prejemu sporazuma 
na zapisnik izda odločbo, v katero vključi vsebino sporazuma. 
Odločba se lahko izpodbija samo iz razlogov, iz katerih se po 
zakonu o splošnem upravnem postopku lahko izpodbija 
poravnava, vendar to ne zadrži izvršitve. 

(5) Če je sporazum predložen v obliki notarsko overjene listine 
ima moč izvršilnega naslova. 

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

107. člen 
(nadomestilo v naravi) 

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

sredstva za opravljanje poklicne ali kmetijske dejavnosti 
razlaščenca. 

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

Druge stvarne pravice 

108. člen 
(druge stvarne pravice) 

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

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

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

(4) Za postopek določitve odškodnine oziroma nadomestila za 
odvzete stvarne in obligacijske pravice se uporabljajo določbe, ki 
veljajo za določitev odškodnine oziroma nadomestila za 
razlaščeno nepremičnino. 

(5) V primeru, da je na razlaščeni nepremičnini ustanovljena 
hipoteka, prevzame razlastitveni upravičenec subsidiarno 
odgovornost za zavarovano terjatev. 

(6) V primeru, da se odvzame stvarna pravica, ki zagotavlja 
imetniku stanovanje ali prekine trajno najemno stanovanjsko 
razmerje, je dolžan razlastitveni upravičenec zagotoviti 
prizadetemu enakovredno pravico. Za enakovredno pravico se 
šteje istovrstna pravica na enakovredni stavbi oziroma stanovanju 
pod enakovrednimi pogoji, kot so najemnina, razlogi razveze in 
podobno, tako da je prizadetemu zagotovljen enak dejanski in 
pravni položaj. Prizadeti ima tudi pravico do odškodnine za 
stranske stroške. 

(7) Prizadeti iz prejšnjega odstavka se lahko odloči za določitev 
odškodnine namesto zagotovitve enakovredne pravice. 

3. Omejitev lastninske pravice 

109. člen 
(začasna uporaba) 

(1) Za namene iz 93. in 133. člena tega zakona, se lastninska 
pravica na nepremičnini lahko omeji s pravico uporabe za določen 
čas (v nadaljnjem besedilu: začasna uporaba). 

(2) Za ustanovitev pravice začasne uporabe se uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za razlastitev. 

110. člen 
(služnost v javno korist) 

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko začasno ali trajno 
obremeni s služnostjo v javno korist (v nadaljnjem besedilu: 
služnost). 
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(2) S služnostjo se lastninska pravica na nepremičnini lahko omeji, 
če je to nujno potrebno za postavitev omrežij in objektov 
gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje. 
Ustanovitev služnosti lahko predlaga država, občina oziroma 
izvajalec javne službe. 

(3) Če tako določa poseben zakon, se lahko služnost ustanovi 
tudi za postavitev in nemoteno delovanje omrežij in objektov druge 
javne infrastrukture. V tem primeru je upravičenec investitor javne 
infrastrukture. 

(4) Pred vložitvijo zahteve za ustanovitev služnosti mora 
upravičenec ponuditi lastniku sklenitev pogodbe o ustanovitvi 
služnosti. 

(5) Zahtevi za obremenitev nepremičnine s služnostjo ali začasno 
pravico uporabe v javno korist je potrebno priložiti: 
1. podatke o nepremičnini iz zemljiškega katastra oziroma 

katastra stavb; 
2. izpisek iz zemljiške knjige; 
3. izvleček iz lokacijskega načrta oziroma iz prostorskega reda 

občine, če se služnost ustanavlja na njegovi podlagi; 
4. obrazložitev javne koristi; 
5. opredelitev trajanja in načina služnosti oziroma začasne 

pravice uporabe; 
6. ponudbo za sklenitev pogodbe o služnosti ali začasni uporabi 

iz četrtega odstavka tega člena. 

(6) O zahtevi za ustanovitev služnosti odloči upravni organ z 
odločbo. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo za prostor, 
razen če je z drugim zakonom določeno drugače. 

(7) Glede ugotavljanja dopustnosti ustanovitve služnosti po tem 
členu in glede drugih vprašanj, ki niso posebej urejena, se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o razlastitvi. 

(8) V primeru ustanovitve služnosti lastniku pripada odškodnina, 
ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine ali dejansko škodo 
in izgubljeni dobiček. O tem odloča sodišče na predlog prizadetega 
lastnika. 

(9) Odločba o ustanovitvi služnosti v javno korist se lahko izvrši, 
ko postane pravnomočna, razen če upravni organ ugotovi, da 
gre za nujni primer iz 104. člena tega zakona. 

4. Vrnitev nepremičnine, ukinitev služnosti v javno 
korist ter ukinitev pravice uporabe 

111. člen 
(pravica do vrnitve) 

(1) Če razlastitveni upravičenec v roku iz prvega odstavka 102. 
člena tega zakona ne zagotovi začetka gradnje objekta ali objektov, 
zaradi katerih je bila razlastitev predlagana, lahko razlaščenec 
zahteva vrnitev nepremičnine pri upravnem organu iz 95. člena 
tega zakona. 

(2) V primeru sklenitve pogodbe o prodaji oziroma nakupu 
nepremičnine lahko prejšnji lastnik razdre pogodbo pod pogoji, 
zaradi katerih je po tem členu možno zahtevati vrnitev razlaščene 
nepremičnine. 

112. člen 
(vračanje nepremičnine) 

(1) O vrnitvi nepremičnine se lahko razlastitveni upravičenec in 
razlaščenec sporazumeta, pri čemer se glede obličnosti 
sporazuma uporabljajo določbe 106. člena tega zakona. 

(2) V primeru, da se razlaščenec in razlastitveni upravičenec ne 
sporazumeta o vrnitvi nepremičnine, odloča o tem upravni organ, 
ki v primeru, da zahtevi ugodi, odloči tudi o vrnitvi nadomestnih 
nepremičnin ali plačilu odškodnine z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi. Če je vrednost prej navedenih nepremičnin sporna 
zaradi povečanja ali zmanjšanja vrednosti, upravni organ napoti 
stranki na sodišče, ki o plačilu in odmeri odškodnine odloča v 
nepravdnem postopku. 

113. člen 
(ukinitev služnosti v javno korist in pravice uporabe) 

Če se izkaže, da pravica začasne uporabe iz 109. člena ali 
služnost v javno korist iz 110. člena tega zakona ni več nujno 
potrebna za izvedbo namena, zaradi katerega je bila ustanovljena, 
upravni organ na predlog razlaščenca oziroma razlastitvenega 
upravičenca to pravico ukine z odločbo. 

114. člen 
(učinek odprave odločbe o razlastitvi) 

Odločba o razlastitvi se na zahtevo razlaščenca odpravi, če 
razlastitveni upravičenec ne plača ali položi odškodnine oziroma 
ne zagotovi nadomestne nepremičnine v enem letu po: 
1. izdaji odločbe o sporazumno določeni odškodnini oziroma 

nadomestilu; 
2. sklenitvi sporazuma pred notarjem; 
3. pravnomočni odločitvi o odmeri odškodnine na sodišču. 

Četrti razdelek: KOMASACIJA 

115. člen 
(namen komasacije) 

(1) Komasacija se uvede z namenom, da se z novim lastniškim 
stanjem omogoči racionalno načrtovanje in izvedba z občinskim 
lokacijskim načrtom predvidene prostorske ureditve. 

(2) Komasacija se uvede na podlagi sprejetega programa priprave 
lokacijskega načrta. 

116. člen 
(uvedba komasacije) 

(1) Komasacija se uvede, če to predlagajo lastniki zemljišč na 
območju lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: komasacijsko 
območje), ki imajo v lasti najmanj 67% površine zemljišč na 
predvidenem komasacijskem območju. Vsa zemljišča na območju 
predvidenega lokacijskega načrta se vključijo v komasacijski 
sklad. 

(2) Predlogu za uvedbo komasacije je potrebno priložiti: 
1. seznam parcel z njihovimi površinami na komasacijskem 

območju in seznam njihovih lastnikov oziroma imetnikov drugih 
stvarnih pravic. Če je v komasacijsko območje vključen le del 
parcele je potrebno to v predlogu posebej navesti ter v predlog 
vpisati površino tistega dela parcele, ki leži v predlaganem 
komasacijskem območju; 

2. podatke o izvajalcu komasacije; 
3. navedbo geodetskega podjetja, ki bo izvajalo tehnične naloge 

v zvezi s komasacijo; 
4. finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov komasacije. 
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(3) Izvajalec komasacije je pravna oseba, ki prevzame 
odgovornost, da po naročilu udeležencev komasacije organizira 
komasacijo in skrbi za njeno finančno izvedbo. 

(4) Za postopek komasacije se uporabljajo predpisi o splošnem 
upravnem postopku, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

117. člen 
(sklep o uvedbi komasacije) 

(1) Komasacijo uvede za urejanje prostora pristojni občinski 
upravni organ (v nadaljnjem besedilu: občinski upravni organ) s 
sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 

(2) Sklep se vroči vsem strankam v komasacijskem postopku in 
pristojni geodetski upravi ter objavi na krajevno običajen način. 

(3) Z izdajo sklepa o uvedbi komasacijskega postopka so na 
komasacijskem območju prepovedane gradnje, prepovedan 
promet z zemljišči, razen prodaje občini ali drugemu udeležencu 
komasacije, kakor tudi parcelacija, ki ni povezana z izvedbo 
komasacije. Prodaja zemljišč na komasacijskem območju in z 
njim povezana parcelacija je dopustna tudi tretjim osebam, če se 
s tem strinjajo vsi udeleženci komasacije. 

(4) Ne glede na prepovedi iz tretjega odstavka so na 
komasacijskem območju dovoljena dela iz drugega odstavka 83. 
člena tega zakona oziroma parcelacija obodnih parcel 
komasacijskega območja. 

118. člen 
(udeleženci komasacijskega postopka) 

(1) Udeleženci v komasacijskem postopku so lastniki zemljišč in 
osebe, ki izkažejo, da imajo na podlagi pravnega posla pravico 
vpisati se v zemljiško knjigo kot lastniki. 

(2) V komasacijskem postopku se imajo pravico udeleževati tudi 
imetniki drugih stvarnih pravic na zemljiščih in osebe, ki izkažejo, 
da imajo na podlagi pravnega posla pravico vpisati se v zemljiško 
knjigo kot imetniki stvarnih pravic. 

119. člen 
(strokovna komisija) 

Komasacijski postopek vodi strokovna komisija, ki jo imenuje 
občinski upravni organ. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, 
strokovnjaki s pravnega, urbanističnega in geodetskega področja. 

120. člen 
(komasacijski odbor) 

(1) Udeleženci komasacijskega postopka izmed sebe izvolijo 
komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese, pripravlja predloge 
in sodeluje pri pripravi predloga elaboratov v komasacijskem 
postopku. 

(2) Če udeleženci komasacijskega postopka ne izvolijo 
komasacijskega odbora, komisija obravnava samo predloge in 
mnenja, ki jih podpiše več kot 30 odstotkov lastnikov zemljišč na 
komasacijskem območju in imajo v lasti najmanj 50 odstotkov 
površine zemljišč na tem območju. 

121. člen 
(ureditev mej) 

(1) Če meje obodnih parcel komasacijskega območja niso 
dokončne ali so v komasacijsko območje vključeni le deli parcel, 
se po uvedbi komasacijskega postopka najprej uvede postopek 
za ureditev mej oziroma opravi parcelacija. 

(2) Postopek ureditve mej in parcelacija se uvede na podlagi 
odločbe o dovolitvi pripravljalnih del, ki jo izda občinski upravni 
organ. 

(3) Komasacijski postopek se prekine do ureditve mej oziroma 
določitve mej v postopku parcelacije s pravnomočno upravno ali 
sodno odločbo. 

122. člen 
(elaborat obstoječega stanja) 

(1) Geodetsko podjetje po uvedbi komasacije oziroma po ureditvi 
mej izdela elaborat obstoječega stanja komasacijskega območja, 
ki vsebuje prikaz parcel, njihovih površin in vrednosti v skladu s 
121. členom tega zakona. Glede površin parcel se upoštevajo 
podatki zemljiškega katastra. 

(2) Izdelava elaborata iz prejšnjega odstavka je geodetska storitev 
v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko službo. 

(3) Elaborat iz prvega odstavka tega zakona se razgrne za 
najmanj 15 dni na sedežu občine. Sklep o razgrnitvi se objavi na 
krajevno običajen način. Če udeleženci v tem roku ne uveljavljajo 
ugovorov glede obstoječih mej parcel, ne morejo izpodbijati 
odločbe o komasaciji iz tega razloga. Udeleženec, ki ima ugovore 
glede parcelnih mej, kot so prikazane v elaboratu, lahko v času 
razgrnitve elaborata poda ugovor in vloži zahtevo za ureditev 
meje po zakonu, ki ureja zemljiški kataster. Če tega ne stori oziroma 
če kasneje umakne zahtevo ali predlog za ureditev meje pred 
sodiščem, se šteje, da ugovora ni uveljavljal. 

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se postopek komasacije 
prekine do pravnomočne ureditve mej. 

123. člen 
(predlog nove razdelitve zemljišč) 

(1) Na pobudo strokovne komisije pripravi geodetsko podjetje v 
sodelovanju z izdelovalcem lokacijskega načrta in komasacijskim 
odborom predlog elaborata nove razdelitve zemljišč. 

(2) Predlog elaborata nove razdelitve zemljišč pristojni občinski 
upravni organ javno razgrne in obravnava v okviru javne 
razgrnitve predloga lokacijskega načrta za obravnavano območje, 
v skladu z 31. členom tega zakona. Na podlagi pripomb, danih 
med javno razgrnitvijo, pripravi geodetsko podjetje, v sodelovanju 
z občinskim upravnim organom in s komasacijskim odborom, 
elaborat nove razdelitve zemljišč. 

124. člen 
(merila za novo razdelitev zemljišč) 

(1) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada se upoštevajo 
naslednja merila: 
1. vsak udeleženec komasacije dobi čimbolj zaokroženo 

zemljišče; 
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2. zemljišča se delijo tako, da je nova razdelitev zemljišč v skladu 
s predlogom prostorske ureditve obravnavanega območja; 

3. vsak udeleženec komasacije dobi zemljišče, katerega 
vrednost je v razmerju do preostanka komasacijskega sklada 
po izločitvi zemljišč iz prve točke tega odstavka čimbolj enaka 
vrednosti vloženega zemljišča v razmerju do komasacijske 
mase. 

(2) Če so na zemljiščih zgrajeni objekti, se parcele ne smejo 
oblikovati tako, da bi objekt segal na območje dveh ali več parcel. 
Lastnik parcele, na kateri stoji objekt, mora dobiti iz 
komasacijskega sklada isto ali novo parcelo, na kateri stoji ta 
objekt. 

(3) Udeleženci komasacije, ki niso predlagali komasacije oziroma 
niso izjavili, da pristajajo na pogoje iz predloga lokacijskega načrta, 
lahko dobijo parcele na obrobju območja lokacijskega načrta v 
skladu z merili iz prejšnjih dveh odstavkov. 

125. člen 
(odločba o novi razdelitvi zemljišč) 

(1) Odločbo o novi razdelitvi zemljišč izda občinski upravni or- 
gan. 

(2) Z odločbo o novi razdelitvi zemljišč se: 
1. določijo nove parcele z mejami, opredeljenimi z zemljiško- 

katastrskimi točkami in podatki o njihovih lastnikih; 
2. odloči o pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo 

elaboratov v komasacijskem postopku; 
3. določijo denarne odškodnine, poračun vrednosti zemljišča v 

skladu s 127. členom tega zakona in nove služnosti. 

(3) Služnosti in realna bremena na zemljiščih komasacijskega 
območja z dnem izdaje odločbe o novi razdelitvi zemljišč 
ugasnejo, ustanovijo pa se lahko nove, če je to potrebno za 
normalno rabo zemljišč. Ugasne tudi hipoteka in se vpiše na 
novem zemljišču, ki ga je dolžnik pridobil iz komasacijskega 
sklada. 

(4) Zoper odločbo o novi razdelitvi zemljišč je dovoljena pritožba, 
o kateri odloča župan. 

126. člen 
(posamične odločbe in vpisi) 

(1) V primeru velikega števila udeležencev se lahko 
posameznemu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti del 
odločbe, ki se nanaša nanj. 

(2) Po vročitvi odločbe o novi razdelitvi zemljišč udeleženci 
komasacije prevzamejo posest na novih parcelah v skladu z 
odločbo. 

(3) Lastninska pravica na novih parcelah se pridobi z vpisom v 
zemljiško knjigo. Vpis v zemljiško knjigo mora predlagati izvajalec 
komasacije najkasneje v 30 dneh po izvedbi komasacije. 

127. člen 
(poračun vrednosti) 

(1) Lastnik, ki je iz komasacijskega sklada prejel zemljišče, ki ima 
večjo vrednost od tistega, ki ga je vložil, mora razliko plačati v 
denarju. 

(2) Lastniku, ki je iz komasacijskega sklada prejel zemljišče 
manjše vrednosti, kot ga je vložil v komasacijski sklad, se razlika 
plača v denarju iz sredstev iz prejšnjega odstavka. 

(3) Poračun vrednosti iz prejšnjih dveh odstavkov izvede izvajalec 
komasacije iz 3. odstavka 116. člena tega zakona. 

128. člen 
(oprostitev plačila davka) 

Promet z zemljišči v okviru izvedbe komasacije je prost plačila 
davka na promet z nepremičninami. 

129. člen 
(financiranje) 

(1) Sredstva za komasacijo zagotavljajo predlagatelji komasacije, 
razen če s pogodbo o izvedbi komasaciji ni določeno drugače. 

(2) Z odločbo iz 125. člena tega zakona se ugotovijo skupni 
stroški komasacije in del stroškov, ki ga krijejo lastniki nepremičnin 
na komasacijskem območju. Lastnikom, ki še niso prostovoljno 
zagotovili sredstev za izvedbo komasacije, se z odločbo naloži, 
da krijejo nepokrite stroške komasacije v sorazmerju s površino 
zemljišča, ki so ga dobili iz komasacijskega sklada. 

(3) Pogodbe za izvedbo komasacije sklepa izvajalec komasacije. 
Izvajalcu komasacije pripada plačilo v skladu s pogodbo, ki jo 
sklene z udeleženci, ki so predlagali komasacijo. Plačilo se 
vračuna v stroške komasacije. 

130. člen 
(vpis v zemljiški kataster) 

(1) Po pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč 
geodetska uprava vpiše na zahtevo občinskega upravnega 
organa nove parcele z novimi mejami v zemljiški kataster. 

(2) V primeru ugotovitve nezakonitosti odločbe iz prejšnjega 
odstavka, v obnovljenem postopku ali v upravnem sporu, občinski 
upravni organ oziroma sodišče odmeri dodatne odškodnine in 
dodatne obveznosti plačila stroškov, ne more pa odpraviti odločbe 
in vzpostaviti prejšnjega parcelnega stanja. 

131. člen 
(pogodbena komasacija) 

(1) Vsi lastniki parcel na določenem območju znotraj območja 
poselitve lahko sklenejo pogodbo o komasaciji. 

(2) Pogodba o komasaciji mora vsebovati načrt novih parcel. 

(3) Za izvedbo pogodbene komasacije morajo lastniki pridobiti 
komasacijsko dovoljenje, o katerem odloča občinski upravni or- 
gan. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
Komasacijsko dovoljenje se izda, če je predvideno novo parcelno 
stanje v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi. 

132. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister za prostor izda podrobnejši predpis o izvedbi komasacije. 
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Peti razdelek: UKREPI PRI PRENOVI 

133. člen 
(obveznosti na območju prenove) 

(1) Lastniki nepremičnin na območju prenove so obvezani izvesti 
spremembe na svojih nepremičninah v skladu z lokacijskim 
načrtom, izdelanim za to območje po določbah tega zakona. 

(2) Občina in lastniki nepremičnin na območju prenove se 
dogovorijo za soudeležbo pri izvedbi sprememb na nepremičninah, 
kar se uredi s pogodbo. 

(3) Če se prenova financira z javnimi s sredstvi, lahko občina v 
času trajanja prenove začasno omeji pravico uporabe 
nepremičnine. S pogodbo med lastnikom in občino se določi 
odškodnina lastniku zaradi motenja uporabe nepremičnine, lahko 
pa tudi višino in način povrnitve vloženih občinskih sredstev v 
prenovo njegove nepremičnine. V primeru, da je lastniku 
nepremičnina osnovni vir dohodka, mu mora občina povrniti izpad 
dohodka, ki nastane z omejitvijo pravice uporabe, kakor tudi njemu 
in njegovemu gospodinjstvu zagotoviti primemo začasno bivališče, 
če nepremičnino koristi za bivanje in je z začasno omejitvijo pravice 
uporabe nepremičnine onemogočeno bivanje v taki nepremičnini. 

134. člen 
(nove dejavnosti na območju prenove) 

Če na območjih oziroma v objektih, ki so pomembni z vidika 
ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, ni primerno 
ohranjati obstoječih dejavnosti, jim je treba s prenovo omogočiti 
druge dejavnosti, ki upoštevajo naravne vrednote in kulturno 
dediščino. 

Četrti del: OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ 

ZA GRADNJO 

135. člen 
(namen opremljanja) 

(1) Opremljanje zemljišč za gradnjo (v nadaljnjem besedilu: 
opremljanje zemljišč) je gradnja komunalne infrastrukture, ki je 
potrebna, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, 
načrtovani s prostorskim redom občine oziroma občinskim 
lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu. 

(2) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno, ko je 
komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno 
vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov 
ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje 
izvajalcu javne službe. 

136. člen 
(obveznost izgradnje komunalne infrastrukture) 

Občina s prostorskim redom občine oziroma z občinskim 
lokacijskim načrtom določi katere objekte oziroma omrežja iz 
prejšnjega člena je treba zgraditi na posameznih ureditvenih 
območjih. 

137. člen 
(uporaba komunalne infrastrukture) 

(1) Komunalna infrastruktura je lahko v javni ali zasebni lasti, 
razen grajenega javnega dobra, ki ne more biti v zasebni lasti. 

(2) Komunalna infrastruktura v zasebni lasti so objekti, ki so po 
namenu in tehničnih značilnosti enaki javni infrastrukturi, vendar 
so v lasti posameznih fizičnih in pravnih oseb in namenjeni njihovi 
rabi. 

(3) Grajeno javno dobro je namenjeno splošni rabi in ga lahko 
koristi vsak. Grajeno javno dobro se lahko odda za posebno rabo 
samo na podlagi javnega razpisa, izvedenega po predpisih o 
javnih naročilih, pri čemer posebna raba ne sme ovirati splošne 
rabe. 

(4) Status grajenega javnega dobra se pridobi oziroma ukine z 
odločbo v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

138. člen 
(zagotavljanje opremljanja zemljišč) 

(1) Gradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja občina. 

(2) Gradnjo komunalne infrastrukture, ki s prostorskim aktom ni 
namenjena javni rabi ter gradnjo priključkov na objekte in omrežja 
komunalne infrastrukture zagotavlja investitor oziroma lastnik 
objekta, ki ga priključuje. 

(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture lahko 
občina s pogodbo odda fizični ali pravni osebi. 

139. člen 
(program opremljanja) 

(1) Zemljišča se s komunalno infrastrukturo opremljajo na podlagi 
programa opremljanja. 

(2) Program opremljanja se pripravi na podlagi prostorskega reda 
občine oziroma občinskega lokacijskega načrta. Če se program 
opremljanja pripravi na podlagi občinskega lokacijskega načrta, 
je program opremljanja sestavina prilog k temu načrtu. 

(3) Program opremljanja oziroma njegove dopolnitve pripravi 
pristojni organ občinske uprave. 

140. člen 
(vsebina programa opremljanja) 

(1) S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij 
komunalne infrastrukture, podrobneje določijo roki gradnje 
komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo 
tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. 

(2) Program opremljanja določi tudi način izbora izvajalca gradnje 
komunalne infrastrukture ter z njo povezanih drugih ureditev v 
skladu z zakonom o javnih naročilih. 

(3) Vlada na predlog ministra za prostor podrobneje določi vsebino 
programa opremljanja. 
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141. člen 
(sprejem programa opremljanja) 

Program opremljanja sprejme ali zavrne pristojni organ občinske 
uprave. Program lahko zavrne le, če ni v skladu s predpisi oziroma 
če stroški niso prikazani realno. 

142. člen 
(financiranje komunalne infrastrukture) 

Komunalna infrastruktura se financira iz proračuna občine, iz 
sredstev fizičnih in pravnih oseb, ki sklenejo pogodbo o opremljanju 
in iz drugih virov. 

143. člen 
(komunalni prispevek) 

(1) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja 
zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka plača občini. 

(2) Komunalni prispevek se določi na podlagi programa 
opremljanja glede na stopnjo opremljenosti zemljišč s komunalno 
infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede na priključno moč 
in zmogljivost komunalne infrastrukture v poselitvenih območjih. 
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da 
mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo 
oziroma, da bo ta v določenem roku in obsegu, kot to določa 
program opremljanja, zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt 
priključil. 

(3) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave 
z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
župan. 

144. člen 
(zavezanec za komunalni prispevek) 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in 
omrežja lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno 
moč obstoječih priključkov. 

145. člen 
(pogodba) 

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega 
člena pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno 
komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za 
priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in tehnične 
pogoje priključevanja. 

146. člen 
(cena komunalno opremljenega zemljišča) 

(1) Cena komunalno opremljenega zemljišča se določi na podlagi 
tržne vrednosti zemljišča, ugotovljene po kriteriju dejanske rabe, 
in stroškov gradnje komunalne infrastrukture po programu 
opremljanja. 

(2) Minister za prostor določi merila za oblikovanje cene komunalno 
opremljenega zemljišča ter za odmero komunalnega prispevka. 

(3) Občina lahko v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka 
določi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 

Peti del: SISTEM ZBIRK PROSTORSKIH 
PODATKOV IN POROČILO O STANJU 

NA PODROČJU UREJANJA 

PROSTORA 

147. člen 
(sistem zbirk prostorskih podatkov) 

(1) Za potrebe spremljanja stanja na področju urejanja prostora 
vodijo država in občine sistem zbirk prostorskih podatkov. 

(2) Sistem zbirk prostorskih podatkov vsebuje zbirke podatkov 
iz tega zakona in druge zbirke podatkov v zvezi z urejanjem 
prostora, ki jih določi zakon ali odlok lokalne skupnosti. 

(3) Sistem zbirk podatkov temelji na medsebojno primerljivih in 
povezljivih zbirkah geodetskih, evidenčnih in drugih podatkov, 
usklajenimi s statističnimi zbirkami podatkov. 

(4) Minister za prostor predpiše podrobnejša navodila o vsebini 
in načinu vodenja sistema zbirk podatkov, o povezljivosti podatkov 
in o pogojih za računalniški dostop do zbirk podatkov ter o izdajanju 
podatkov iz njih. 

148. člen 
(obveznosti nosilcev urejanja prostora) 

Nosilci urejanja prostora so dolžni med seboj izmenjavati podatke 
in ministrstvu za prostor oziroma organom v njegovi sestavi 
posredovati njihove akte in druge predpise s predpisanimi podatki, 
ki se nanašajo na urejanje prostora, v predpisani obliki, pri čemer 
mora biti zagotovljena sledljivost sprememb podatkov, ki se v 
zbirkah iz tega zakona medsebojno povezujejo. 

149. člen 
(zbirka pravnih režimov) 

(1) Zbirka pravnih režimov prikazuje prostorske akte in podatke 
iz drugih aktov, ki predpisujejo ureditve, ukrepe in omejitve v 
prostoru. 

(2) Zbirka pravnih režimov se prikazuje v zemljiškem katastru in 
je povezljiva s katastrom stavb. 

(3) Zbirko pravnih režimov vzpostavi in v sodelovanju z občinami 
vodi ministrstvo za prostor. 

(4) Minister za prostor v soglasju z ministri, v delovna področja 
katerih sodi vsebina in vodenje zbirke pravnih režimih, podrobneje 
predpiše vsebino in način vodenja te zbirke, njeno povezljivost in 
dostop do zbirke. 

150. člen 
(zbirka podatkov o upravnih aktih) 

(1) Zbirka podatkov o upravnih aktih vsebuje podatke iz upravnih 
aktov, ki se nanašajo na gradnje. 

(2) Zbirko podatkov iz tega člena vodi ministrstvo za prostor, 
vnos podatkov vanjo pa izvajajo za njihovo izdajo pristojni upravni 
organi. 

(3) Zbirka podatkov se vodi v zemljiškem katastru in katastru 
stavb kot gostujoči podatek. 

poročevalec, št. 109 58 15. november 2002 



(4) Minister za prostor podrobneje predpiše vsebino in način 
vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih, povezljivost podatkov 
in dostop do te zbirke. 

151. člen 
(zbirka podatkov o dejanski rabi prostora) 

(1) Zbirka podatkov o dejanski rabi so podatki o dejanski rabi 
prostora po predpisih, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,, 
podrobnejši podatki o dejanski rabi, ki se vodijo na podlagi drugih 
zakonov ter podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne 
infrastrukture. 

(2) Minister za prostor podrobneje predpiše vsebino in način 
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, povezljivosti 
podatkov in dostop do zbirke podatkov. 

(3) Podrobnejšo delitev dejanske rabe prostora predpišejo resorni 
ministri v soglasju z ministrom za prostor. 

152. člen 
(podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne 

infrastrukture) 

(1) Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture 
iz prejšnjega člena se vodijo v katastru gospodarske javne 
infrastrukture na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in 
objektih gospodarske javne infrastrukture in podatkov, ki jih 
posredujejo investitorji po končani gradnji. 

(2) Zbirne podatke o vrstah in legi omrežij in objektov gospodarske 
infrastrukture vodi v topografski bazi povezljivo z zemljiškim 
katastrom, za geodetske zadeve pristojni organ na podlagi 
podatkov, evidentiranih v katastru gospodarske javne 
infrastrukture. Vsaka sprememba podatkov v katastru 
gospodarske javne infrastrukture, ki pomeni tudi spremembo 
podatka v topografski bazi, se evidentira in posreduje za geodetske 
zadeve pristojnemu organu v roku treh mesecev od njenega 
nastanka. 

(3) Vodenje katastra iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo 
občine in ministrstva, v katerih delovno področje sodijo 
posamezna omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture. 

(4) Če občina ne zagotovi zbirnih podatkov o vrstah ter legi 
obstoječih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture 
iz svoje pristojnosti, na njen račun pridobi te podatke za geodetske 
zadeve pristojni organ na podlagi posebnega programa, ki ga 
sprejme vlada. 

(5) Meritve za evidentiranje omrežij in objektov gospodarske javne 
infrastrukture opravlja podjetje, ki ima s pogodbo o zaposlitvi, 
pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji, preko 
kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje 
odgovornega geodeta. 

(6) Za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture se 
uporabljajo identifikacijske oznake, ki jih določi za geodetske 
zadeve pristojni organ. 

(7) Minister za prostor podrobneje predpiše način vzpostavitve 
in vodenja katastra javne gospodarske infrastrukture in zbirnih 

podatkov o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture, 
povezljivost podatkov in način določanja identifikacijskih oznak. 

(8) Vsebino katastra javne gospodarske infrastrukture za 
posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne 
infrastrukture podrobneje predpišejo pristojni ministri v soglasju z 
ministrom za prostor. 

153. člen 
(javnost zbirk podatkov) 

(1) Zbirke podatkov, ki niso opremljeni s stopnjo zaupnosti oziroma 
tega ne omejujejo drugi predpisi, so javne. 

(2) Vsakdo ima v skladu z zakonom in proti plačilu takse pravico 
vpogleda v podatke oziroma pridobiti podatke iz zbirke podatkov, 
pri čemer državni organi in organi lokalnih skupnosti niso zavezani 
plačilu takse. 

(3) Vpogled v zbirke podatkov se ne evidentira. 

(4) V skladu in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o evidentiranju 
nepremičnin, je možen tudi vpogled ali pridobivanje podatkov 
zemljiškega katastra in katastra stavb, evidence državne meje in 
registra prostorskih enot, povezanih s podatki iz zbirk podatkov. 

154. člen 
(podatki o nepremičninah in lastnikih) 

Nosilci urejanja prostora imajo za pripravo prostorskih aktov, za 
upravne postopke in za vodenje zbirk podatkov pravico vpogleda 
in pravico pridobitve podatkov iz evidenc o nepremičninah in 
njihovih lastnikih, vključno z osebnimi podatki, ki se vodijo v 
zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi. Pravica 
zajema tudi pravico do podatkov iz evidence o državni meji in 
registru prostorskih enot, vključno z računalniškim dostopom do 
podatkov. 

155. člen 
(poročilo o stanju na področju urejanja prostora) 

(1) Vlada državnemu zboru vsake štiri leta predstavi poročilo o 
stanju na področju urejanja prostora, ki ga pripravi ministrstvo za 
prostor. Poročilo vsebuje analizo stanja in trendov prostorskega 
razvoja, analizo izvajanja strategije prostorskega razvoja Slovenije 
ter drugih državnih in skupnih prostorskih aktov ter predloge za 
nadaljnji prostorski razvoj države, vključno s predlogi za 
spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja 
Slovenije ter drugih državnih predpisov v zvezi z urejanjem 
prostora. 

(2) Lokalne skupnosti vsake štiri leta sprejmejo poročilo o stanju 
na področju urejanja prostora na njihovem območju s smiselno 
vsebino iz prejšnjega odstavka in ga objavijo na krajevno običajen 
način. 

(3) Vlada na predlog ministra za prostor predpiše vsebino poročila 
o stanju na področju urejanja prostora ter obvezne minimalne 
enotne kazalnike na državnem nivoju in lokalnem nivoju ter druge 
zahteve v zvezi s spremljanjem stanja na področju urejanja 
prostora. 
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Šesti del: OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

NA PODROČJU PROSTORSKEGA 

NAČRTOVANJA 

156. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti prostorskega 

načrtovanja) 

(1) Zaradi zagotavljanja kakovosti in smotrnosti ureditev v prostoru, 
je opravljanje dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja v 
javnem interesu. 

(2) Pri opravljanju dejavnosti na področju prostorskega 
načrtovanja je potrebno upoštevati zlasti strokovna dognanja in 
strokovne standarde prostorskega načrtovanja, kulturno 
ustvarjalni in tehnični vidik oblikovanja prostora ter ohranjanja 
prostorskih kvalitet, kakor tudi družbene, ekonomske, okoljske 
in tehnološke vidike urejanja prostora ter temeljne cilje, določene 
v 3. členu tega zakona. 

(3) Zaradi zagotavljanja javnega interesa in interesa naročnikov 
ter metodološke enotnosti strokovnega dela scf pogoji za 
prostorsko načrtovanje povezani s pogoji za projektiranje 
arhitekture in krajinske arhitekture ter z merili za kakovostno 
opravljanje drugih strokovnih opravil, povezanih s prostorskim 
načrtovanjem. 

157. člen 
(predmet prostorskega načrtovanja) 

Predmet prostorskega načrtovanja po tem zakonu, ki se opravlja 
na trgu storitev, je izdelava posameznih sestavin strategije 
prostorskega razvoja Slovenije oziroma strategije prostorskega 
razvoja občine, izdelava predlogov regionalne zasnove 
prostorskega razvoja, urbanistične in krajinske zasnove, 
prostorskega reda občine ter državnega oziroma občinskega 
lokacijskega načrta. 

158. člen 
(pooblaščeni prostorski načrtovalec) 

(1) Predloge prostorskih aktov iz prejšnjega člena oziroma njihove 
posamezne sestavine lahko izdeluje posameznik, ki ima pridobljen 
status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjuje 
pogoje iz zakona o graditvi objektov. 

(2) Prostorski načrtovalec ne more opravljati dejavnosti v zvezi z 
nakupom in posredovanjem nepremičnin. 

(3) Posamezne strokovne podlage za prostorske akte lahko 
izdelujejo tudi ustrezno usposobljene fizične ali pravne osebe. 

159. člen 
(odgovorni vodja izdelave predloga prostorskega 

akta) 

(1) Pravna oziroma fizična oseba, ki prevzame v izdelavo predlog 
prostorskega akta, mora pred začetkom izdelave predloga 
prostorskega akta imenovati odgovornega vodjo izdelave predloga 
prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: odgovorni vodja). 

(2) Odgovorni vodja je lahko posameznik, ki v skladu s predpisi 
o graditvi objektov izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

(3) Odgovorni vodja je odgovoren za vsako sestavino predloga 
prostorskega akta, kakor tudi, da posamezne sestavine 
prostorske dokumentacije izdelajo ustrezni strokovnjaki. 

(4) Odgovorni vodja mora vsako zaključeno sestavino predloga 
prostorskega akta, ki jo izdela posameznik iz prejšnjega odstavka, 
potrditi s svojim podpisom in identifikacijsko številko, s čimer 
jamči, da je predlog prostorskega akta pripravljen v skladu s 
predpisi. 

160. člen 
(pogoji za tuje pravne in fizične osebe) 

(1) Tuje pravne osebe in njihove podružnice v Republiki Sloveniji 
lahko ob pogoju pravne in dejanske vzajemnosti opravljajo 
dejavnost prostorskega načrtovanja, če izpolnjujejo tudi pogoje 
iz 158. člena. 

(2) Tuja fizična oseba lahko ob pogoju pravne in dejanske 
vzajemnosti nastopa kot odgovorni vodja izdelave predloga 
prostorskega akta, če: 
1. izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za 

opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, 
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, 

ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot 
treh mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni 
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost 
tega ukrepa že potekla in 

3. če je v času, ko nastopa kot odgovorni vodja, pri pristojni 
poklicni zbornici vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov. 

161. člen 
(občinski urbanist) 

(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja 
nalog urejanja prostora iz 12. člena tega zakona mora imeti občina 
službo za urejanje prostora oziroma mora zagotoviti sodelovanje 
najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca po predpisih o graditvi objektov (v 
nadaljnjem besedilu: občinski urbanist). 

(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka občinski urbanist opravlja 
tudi naslednje naloge s področja urejanja prostora: 
- skrbi za strokovnost in popolnost gradiv, ki jih obravnava 

občinski svet, 
- svetuje županu v zadevah urejanja prostora, 
- koordinira strokovne naloge, ki jih za občino opravljajo pravne 

in fizične osebe. 

(3) Občinski urbanist ne sme v občini, kjer opravlja naloge 
občinskega urbanista, nastopati kot izdelovalec predlogov 
prostorskih aktov iz prvega odstavka 158. člena tega zakona in 
tudi ne izdelovati projektne dokumentacije, na podlagi katere bi 
se v občini, za katero nastopa kot občinski urbanist, gradili objekti, 
lahko pa pri takšni gradnji nastopa kot odgovorni nadzornik, če 
izpolnjuje s predpisi o graditvi objektov predpisane pogoje za 
odgovornega nadzornika. 
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Sedmi del: NADZORSTVO IN 

KAZENSKE DOLOČBE 

162. člen 
(nadzorstvo) 

(1) Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na geodetske storitve 
(163. člen), opravljajo geodetski inšpektorji inšpektorata v sestavi 
ministrstva za prostor. 

(2) Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na ravnanja prostorskih 
načrtovalcev (165. in 166. člen), opravljajo gradbeni inšpektorji, ki 
izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

163. člen 
(prekrški v zvezi z geodetskimi storitvami) 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 
pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki po 
določbah predpisov o geodetski dejavnosti nastopa kot geodetsko 
podjetje, če izvaja parcelacijo v nasprotju s parcelacijskim načrtom 
ali v nasprotju z načrtom novih parcel iz pogodbene komasacije 
(131. člen tega zakona), kakor tudi, če izdela parcelacijski načrt 
v nasprotju s prostorskim redom občine. 

(2) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba geodetskega podjetja, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

164. člen 
(prekrški odgovornih oseb javne uprave) 

(1) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba ministrstva, organa v njegovi sestavi 
oziroma upravnega organa občine ali druge lokalne skupnosti: 
1. če potrdi strategijo prostorskega razvoja občine oziroma 

prostorski red občine, ki ni v skladu z zahtevami iz tretjega 
odstavka 69. člena tega zakona, 

2. če objavi in izvaja prostorski akt v nasprotju s 70. oziroma 71. 
členom tega zakona, 

3. če izda lokacijsko informacijo v nasprotju s prostorskim aktom 
(80. člen tega zakona) 

4. če ne vodi zbirk podatkov v skladu s tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

5. če ne zagotovi zbirnih podatkov o omrežjih in objektih 
gospodarske javne infrastrukture. 

(2) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba občine oziroma odgovorna oseba 
nosilca javnih pooblastil, če ministrstvu za prostor oziroma 
organom v njegovi sestavi ne posreduje aktov in drugih predpisov 
v skladu s 148. členom tega zakona. 

(3) Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje občinski urbanist, če v občini, kjer dela, nastopa kot 
izdelovalec predlogov prostorskih aktov ali če izdeluje projektno 
dokumentacijo, na podlagi katere se v občini, za katero nastopa 
kot občinski urbanist, gradi objekt (3. odstavek 161. člena). 

165. člen 
(prekrški prostorskega načrtovalca) 

(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega zakona 
nastopa kot prostorski načrtovalec: 
1. če kot domača pravna ali fizična oseba opravlja dejavnost 

prostorskega načrtovanja, pa ne izpolnjuje s tem zakonom 
predpisanih pogojev (158. člen); 

2. če kot tuja pravna oseba ali njena podružnica opravlja 
dejavnost prostorskega načrtovanja, pa ne izpolnjuje s tem 
zakonom predpisanih pogojev (1. odstavek 160. člena) 

3. če ne imenuje odgovornega vodje oziroma če za odgovornega 
vodjo imenuje posameznika, ki ne izpolnjuje pogojev za 
odgovornega vodjo (159. člen); 

4. če za odgovornega vodjo imenuje posameznika, ki je tuja 
fizična oseba in ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih 
pogojev (2. odstavek 160. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki po 
določbah tega zakona nastopa kot prostorski načrtovalec in stori 
katero izmed dejanj iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 60.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba prostorskega načrtovalca, ki stori 
katero izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena. 

166. člen 
(prekrški odgovornega vodje) 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik: 
1. če nastopa kot odgovorni vodja, pa ne izpolnjuje predpisanih 

pogojev (159. člen); 
2. če kot tuja fizična oseba nastopa kot odgovorni vodja, pa ne 

izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev (160. člen). 

Osmi del: PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE 

167. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Vlada sprejme podzakonski predpis iz 14. člena tega zakona 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister za prostor izda podzakonske predpise iz 18. člena 
tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Vlada oziroma minister za prostor sprejme podzakonske 
predpise iz 80., 132., 140., 146., 147., 149., 150., 151., 152. in 
155. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

168. člen 
(pokrajine) 

(1) S konstituiranjem pokrajin le-te prevzamejo načrtovanje 
prostorskih ureditev in druge naloge urejanja prostora 
regionalnega pomena, ki bodo v skladu z zakonom v pristojnosti 
pokrajin. 
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(2) Dokler pokrajine niso konstituirane, država in občine oziroma 
njihove interesne zveze skupaj načrtujejo prostorske ureditve 
regionalnega pomena. 

169. člen 
(obveznosti vlade) 

(1) Vlada predloži strategijo prostorskega razvoja Slovenije v 
sprejem Državnemu zboru najpozneje v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. 

(2) Vlada sprejme prostorski red Slovenije najpozneje v enem 
letu po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije. 

170. člen 
(veljavnost državnih prostorskih aktov) 

(1) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije 
ostanejo v veljavi prostorske sestavine dolgoročnega plana 
Republike Slovenije za obdobje od 1986 leta do leta 2000 in 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana 
Republike Slovenije za obdobje od 1986 leta do leta 1990 (v 
nadaljnjem besedilu: prostorski plan Slovenije). 

(2) Po uveljavitvi tega zakona ostanejo v veljavi prostorski 
izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi 41. člena in 45.a do 45.j člena 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 3/91, 
18/93,47/93,71/93, 44/97 in 9/01, v nadaljnjem besedilu ZUN) ter 
na podlagi zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo 
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/2001). 

(3) Začeti postopki o sprejetju sprememb in dopolnitev 
prostorskega plana Slovenije in začeti postopki o sprejetju 
prostorskih izvedbenih načrtov iz prejšnjega odstavka se 
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer se ne 
upoštevajo določbe o prostorski konferenci (28. člen). 

171. člen 
(veljavnost občinskih prostorskih aktov) 

(1) Prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 leta do 
leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine) veljajo 
največ tri leta po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja 
Slovenije. 

(2) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije lahko 
občine pripravljajo in sprejemajo spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin občine v skladu s prostorskim planom 
Slovenije. 

(3) Postopki o pripravi in sprejemu sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se 
nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer se ne 
uporabljajo določbe o prostorski konferenci (28. člen). 

(4) Občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja 
občine po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, s 
pripravo prostorskega reda občine pa po uveljavitvi prostorskega 
reda Slovenije v skladu s tem zakonom in ju morajo sprejeti 
najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja 
Slovenije. 

172. člen 
(ugotavljanje skladnosti) 

(1) Določbe 69., 70. in 71. člena tega zakona se pričnejo uporabljati 
po sprejemu strategije prostorskega razvoja občine. 

(2) Do uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije vlada 
ugotavlja usklajenost osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin z obveznimi izhodišči iz prostorskega plana Slovenije. 
O morebitni neusklajenosti občino obvesti najkasneje v 45 dneh 
in ji naloži odpravo ugotovljenih neskladij. 

(3) Če občina osnutka prostorskih sestavin ne pošlje vladi 
oziroma če sprejme neusklajene prostorske sestavine, le te niso 
podlaga za pripravo izvedbenih aktov in za druge ukrepe po tem 
zakonu. 

173. člen 
(veljavnost prostorskih ureditvenih pogojev) 

(1) Prostorski ureditveni pogoji iz 25. člena ZUN prenehajo veljati 
z dnem uveljavitve prostorskega reda občine, najkasneje pa tri 
leta po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za prostorske 
ureditvene pogoje iz 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
RS, št. 18/93 in 47/93, v nadaljnjem besedilu: ZUN-ČG), ki z 
dnem uveljavitve tega zakona še niso sprejeti. 

(3) Če se prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega odstavka ne 
sprejmejo v roku iz prvega odstavka tega člena, se sprejmejo kot 
sestavina prostorskega reda Slovenije. 

174. člen 
(veljavnost občinskih prostorskih izvedbenih načrtov) 

(1) Ob sprejemu prostorskega reda občine občinski svet z 
odlokom ugotovi, kateri prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na 
podlagi ZUN ter zazidalni načrti, sprejeti na podlagi zakona o 
urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/ 
78) oziroma njihove posamezne sestavine so bodisi v nasprotju 
s strategijo prostorskega razvoja občine ali prostorskim redom 
občine, bodisi so že izvršeni. Če občina ugotovi, da je občinski 
prostorski izvedbeni načrt že izvršen, kakor tudi, da je v celoti ali 
v posameznih delih neskladen s strategijo prostorskega razvoja 
občine in prostorskim redom občine, ga v celoti oziroma v 
neskladnem delu z navedenim odlokom razveljavi. 

(2) Če občina v roku iz prejšnjega odstavka ne sprejme odloka o 
ugotovitvi skladnosti, se občinski prostorski izvedbeni načrt ne 
sme izvajati. 

(3) Občinski prostorski izvedbeni načrti in zazidalni načrti iz 
prvega odstavka tega člena, ki so skladni s strategijo prostorskega 
razvoja občine in prostorskim redom občine, veljajo najdalj deset 
let od uveljavitve prostorskega reda občine. 

175. člen 
(občinski prostorski izvedbeni akti - dokončanje 

začetih postopkov) 

Začeti postopki o sprejetju oziroma spremembah in dopolnitvah 
občinskih prostorskih izvedbenih aktov se po uveljavitvi tega 
zakona nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona, pri čemer 
se ne upoštevajo določbe o prostorski konferenci (28. člen). 
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176. člen 
(prostorski izvedbeni akti - drugi predpisi) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se za prostorske planske akte, 
ki jih navajajo drugi predpisi štejejo, v skladu z 21. členom tega 
zakona, strateški prostorski akti, za prostorske izvedbene akte 
pa izvedbeni prostorski akti. 

177. člen 
(dokončanje upravnih postopkov) 

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedaj veljavnih 
predpisih. 

(2) Razlastitveni postopki, ki do uveljavitve tega zakona niso 
pravnomočno končani, se končajo po dosedaj veljavnih predpisih. 

(3) Postopki za določitev odškodnine, začeti po določbah zakona 
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89, Uradni list RS, št. 40/90 
- odločba US) se po uveljavitvi tega zakona končajo po dosedaj 
veljavnih predpisih. 

178. člen 
(zbirke podatkov) 

(1) Najkasneje v dveh letih po izdaji predpisov iz 147., 149., 150., 
151., 152. in 155. člena tega zakona država in občine zagotovijo 
tehnične možnosti za vzpostavitev sistema zbirk prostorskih 
podatkov. 

(2) Nosilci urejanja prostora vzpostavijo in pričnejo voditi 
prostorske podatke po določbah tega zakona najkasneje v dveh 
letih po roku iz prejšnjega odstavka. 

179. člen 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega ^akona prenehajo veljati: 
1. Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/ 

89); 
2. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni 

list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 
3/91,18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01); 

3. Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju 
(Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00); 

4. Zakon o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/ 
74 in 42/86); 

5. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), razen 
v delu, kolikor se nanaša na urejanje grajenega javnega dobra 
ter določbe prve alinee 56. člena, v delu, ki se nanaša na 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

(2) Ne glede na določbe 5. točke prejšnjega odstavka se do 
uveljavitve predpisa iz 147. člena tega zakona, s katerimi se 
določi način izračuna komunalnega prispevka, komunalni 
prispevek odmerja po dosedaj veljavnih predpisih. Po preteku 
dveh let od sprejema predpisa iz prvega odstavka 140. člena 
tega zakona predstavlja osnovo za odmero komunalnega 
prispevka program opremljanja, pripravljen v skladu s tem 
predpisom. 

(3) Ne glede na določbe iz 5. točke prvega odstavka se določbe 
2. člena zakona o stavbnih zemljiščih uporabljajo do dokončanja 
denacionalizacijskih postopkov. 

(4) Ne glede na določbe 2. točke prvega odstavka se vračilo 
ostanka depozita iz 15. člena ZUN-ČG izvede po do sedaj 
veljavnih predpisih. 

180. člen 
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) 

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se do posebne 
zakonske ureditve plačuje po sedaj veljavnih predpisih, pri čemer 
se določbe prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih 
uporabljajo za tista stavbna zemljišča, ki jih kot taka določajo 
predpisi o graditvi objektov. 

(2) Za stavbno zemljišče se po tem zakonu šteje gradbena parcela 
po predpisih o graditvi objektov. 

181. člen 
(vrednotenje nepremičnin) 

Do uveljavitve standardov za tržno vrednotenje nepremičnin, ki 
jih izda minister, pristojen za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami, se za vrednotenje nepremičnin iz 105. člena 
tega zakona uporabljajo strokovni standardi, ki jih določajo predpisi 
o revidiranju. 

182. člen 
(sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov) 

(1) Pogoji, zahteve, usmeritve in smernice, ki jih v skladu z 
zakonom dajejo za pripravo prostorskega akta nosilci urejanja 
prostora iz 29. člena tega zakona, se po tem zakonu štejejo kot 
smernice za pripravo prostorskega akta in se dajejo na način in 
pod pogoji, kot jih določa ta zakon. 

(2) Soglasja, ki jih zakoni določajo k prostorskim aktom, se po 
tem zakonu štejejo za mnenja iz 33. člena tega zakona. 

183. člen 
(opravljanje dejavnosti) 

Pravne ali fizične osebe, ki z dnem uveljavitve tega zakona 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti urbanističnega 
načrtovanja po določbah drugega odstavka 69. člena ZUN, 
nadaljujejo z delom kot prostorski načrtovalci iz 158. člena tega 
zakona. 

184. člen 
(začetek izvajanja aktivne zemljiške politike) 

Določbe 13. člena tega zakona se pričnejo uporabljati, ko 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije dopolni predpise o svojem 
poslovanju za izvajanje nalog iz tega člena. 

185. člen 
(gradnja na kmetijskih zemljiščih) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 8. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih (uradni list RS, št. 59/96). 
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186. člen 
(urejanje prostora v zakonu o živinoreji) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba prvega 
odstavka 10. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/ 
2002). 

187. člen 
(obveznost zagotovitve sodelovanja občinskega 

urbanista) 

Občine morajo zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista iz 
161. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

188. člen 
(uskladitev z zakonom pri opravljanju dejavnosti 

prostorskega načrtovanja) 

Pravne in fizične osebe, ki po določbah tega zakona nastopajo 
kot prostorski načrtovalec, morajo ustanovitvene in druge akte 
uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po njegovi 
uveljavitvi. 

189. člen 
(pristojna poklicna zbornica) 

(1) Pristojna poklicna zbornica po določbah tega zakona je 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, ustanovljena v skladu 
s predpisi o graditvi objektov. 

(2) Če z dnem, ko se začne z uporabo tega zakona, Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije še ni ustanovljena, se kot pristojna 
poklicna zbornica po določbah tega zakona šteje Inženirska 
zbornica Slovenije, ustanovljena na podlagi 100.a člena zakona o 
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list 
RS, št. 59/96, 45/99 in 52/00). 

190. člen 
(uporaba izvršilnih predpisov) 

Do izdaje izvršilnih predpisov iz tega zakona se uporabljajo, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom: 
1. Navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag 

in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, 
št. 20/85); 

2. Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in 
zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/93); 

3. Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini 
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85); 

4. Navodilo o vodenju kataloga podatkov in evidenc o naravnih 
lastnostih prostora in o vodenju evidenc dejanske rabe 
prostora (Uradni list SRS, št. 19/86); 

5. Navodilo za vodenje evidence o predpisanem varovanju 
prostora in o omejitvah pri posegih v prostor (Uradni list SRS, 
št. 27/85); 

6. Pravilnik o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 11/ 
88); 

7. Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih 
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85); 

8. Navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS,št. 
4/99); 

9. Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 4/99); 

10. Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in 
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav 
(Uradni list SRS, št. 27/85). 

11. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav 
(Uradni list SRS, št. 25/76) 

191. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne 
veljati 1.1.2003. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24. 10. 2002 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-1). K dopolnjenemu predlogu ZUreP- druga obravnava, 
ki ga je Državnemu zboru predložil v obravnavo matični Odbor 
za infrasrtukturo in okolje Državnega zbora (Poročevalec, št. 97 
z dne 14.10.2002) je bilo vloženih deset amandmajev in sicer 
osem amandmajev poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS 
ter dva amandmaja poslanske skupine SDS. 

Državni zbor je sprejel dopolnjen predlog ZUreP ter osem 
amandmajev in sicer k 6., 28., 37., 58., 116., 133., 170. in 179. 
členu. Ob tem je na podlagi 137. člena poslovnika Državnega 

zbora sprejel tudi sklep, da predlog ZUreP za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

Vlada RS je na svoji 96. redni seji dne 7.11.2002 določila besedilo 
predloga ZUreP za tretjo obravnavo v katerega je vključenih 
vseh osem sprejetih amandmajev. 

Glede na to, da se je s sprejetim amandmajem črtala druga točka 
116. člena, na katero se vsebinsko nanaša določba tretjega 
odstavka 124. člena, je ta postala brezpredmetna. Zato je Vlada 
RS sprejela tudi predlog uskladitvenega amandmaja k 124. členu, 
s katerim predlaga črtanje tretjega odstavka tega člena. 

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA 

O UREJANJU PROSTORA - tretja obravnava 

Amandma k 124. členu: 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je uskladitvene narave. Državni zbor Republike 
Slovenije je na 2. obravnavi Zakona o urejanju prostora (ZUreP- 

I 

1) sprejel amandma, s katerim se je črtala druga točka drugega 
odstavka 116. člena. Ker se tretji odstavek 124. člena nanaša na 
to, zdaj črtano točko, je postal brezpredmeten in ga je potrebno 
črtati. 

t 
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Predlog zakona o 

IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

(ZIRD) 

- tretja obravnava - EPA 517 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA 2002-2611-0003 
Številka: 553-05/2002-1 
Ljubljana, 07.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 96. redni seji dne 7.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU REJNIŠKE 
DEJAVNOSTI, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Vlasta Rozman, svetovalka Vlade Republike Slovenije za 
delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU 

REJNIŠKE DEJAVNOSTI (ZIRD) - 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi 
izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve dovoljenja za 
izvajanje te dejavnosti, način izvajanja rejniške dejavnosti in njeno 
financiranje ter druga vprašanja, povezana z izvajanjem rejniške 
dejavnosti. 

(2) V zakonu uporabljani izrazi rejnik, rejenec, kandidat, sorodnik, 
socialni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske. 

I 

2. člen 

(1) Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, 
nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja 
družinska razmerja ali drugega zakona in je namenjeno otrokom, 
ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini. 

(2) Rejniška dejavnost je dejavnost rejniških družin, ki izvajajo 
rejništvo. Izvajanje rejniške dejavnosti je enotno urejeno za vse 
rejnike, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Rejnik je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost pod pogoji, ki jih 
predpisuje ta zakon in v skladu z zakonom, ki ureja družinska 
razmerja. 

(4) Rejniška družina je družina, v kateri se izvaja rejniška 
dejavnost. Sestavljajo jo rejnik in vse osebe, ki živijo z rejnikom. 
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(5) Rejenec je otrok, ki< se namesti v rejniško družino na podlagi 
odločbe o oddaji otroka v rejništvo, ki jo izda center za socialno 
delo glede na otrokovo stalno ali začasno prebivališče (v 
nadaljnjem besedilu: center otroka). 

(6) V rejnino se šteje povračilo stroškov za oskrbo rejenca (v 
nadaljnjem besedilu: oskrbnina) in plačilo za opravljeno delo rejnika 
(v nadaljnjem besedilu: plačilo dela). 

3. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za družino (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) vodi listo kandidatov za imenovanje komisij po tem 
zakonu. Listo sestavljajo vsi strokovni delavci centrov za socialno 
delo v Republiki Sloveniji za področje rejništva, ki so razdeljeni v 
šest podskupin po teritorialnem načelu. Vsaka podskupina na 
svojem območju izbere tudi enega rejnika in eno strokovno 
usposobljeno osebo za delo z otroki, ki se jih vpiše na listo. 

(2) Iz liste iz prejšnjega odstavka se oblikujejo naslednje komisije: 
komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, 
komisija za priznanja ter komisije za določitev znižanega normativa 
in zvišanja plačila dela. 

(3) Natančnejše kriterije za sestavo komisij, imenovanje članov 
in način dela komisij iz prejšnjega odstavka predpiše minister, 
pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister). 

4. člen 

Sredstva za izvajanje rejniške dejavnosti se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI 
ŽELI IZVAJATI REJNIŠKO DEJAVNOST 

5. člen 

(1) Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, mora: 
- imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
- imeti zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo, 
- biti polnoletna. 

(2) V izjemnih primerih, če se glede na vse okoliščine ugotovi, da 
je to nedvomno v rejenčevo korist, lahko izvaja rejniško dejavnost 
tudi oseba, ki ima nižjo izobrazbo od izobrazbe, kot je določena v 
prejšnjem odstavku. 

6. člen 

Rejnik ne more biti: 
- oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, 
- oseba, ki živi skupaj z osebo, kateri je odvzeta roditeljska pravica, 
■ oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost. 

7. člen 

(1) Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če center 
otroka glede na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je 
to v otrokovo korist. 

(2) Za otrokove sorodnike se po tem zakonu štejejo: stara mati, 
stari oče, stric, teta, brat in sestra. 

III. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA 
IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

8. člen 

(1) Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, vloži vlogo za 
izvajanje rejniške dejavnosti z ustreznimi dokazili pri krajevno 
pristojnem centru za socialno delo glede na njeno stalno 
prebivališče (v nadaljnjem besedilu: center rejnika). 

(2) Vlogo iz prejšnjega odstavka vloži kandidat, ki želi izvajati 
rejniško dejavnost, na posebnem obrazcu. 

9. člen 

(1) Center rejnika po prejemu vloge iz prejšnjega člena ugotovi ali 
kandidat izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega zakona in ni katerega 
od zadržkov iz 6. člena tega zakona. 

(2) Center rejnika izdela oceno o primernosti kandidata in njegove 
družine za izvajanje rejniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
ocena) ob upoštevanju kriterijev iz 31. člena tega zakona. 

10. člen 

Ministrstvo vsako leto najkasneje do konca septembra določi, 
glede na potrebe po rejništvu, potrebno število novih rejnikov in o 
tem seznani vse centre za socialno delo. 

11. člen 

Center rejnika pošlje ministrstvu vloge in ocene za posamezne 
kandidate, ki želijo izvajati rejniško dejavnost, najkasneje do konca 
leta. 

12. člen 

(1) Komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti 
iz 3. člena tega zakona izmed vseh prejetih vlog kandidatov izbere 
določeno število kandidatov, ki ustreza potrebam iz 10. člena 
tega zakona. 

(2) Komisija iz prejšnjega odstavka napoti izbrane kandidate na 
usposabljanje za izvajanje rejništva. 

(3) Vsebino, izvajalca in trajanje usposabljanja predpiše minister. 

(4) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

13. člen 

Na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja ministrstvo izda 
kandidatom dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in jih vpiše v evidenco izdanih 
dovoljenj. 

14. člen 

(1) Otrokovemu sorodniku iz 7. člena tega zakona ni potrebno 
kandidirati za izvajanje rejniške dejavnosti po določbah tega 
zakona. 
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(2) Ministrstvo izda otrokovemu sorodniku dovoljenje le na podlagi 
pisne in obrazložene ugotovitve centra otroka, da je tovrstna 
oblika rejništva v otrokovo korist in ga vpiše v evidenco izdanih 
dovoljenj. 

15. člen 

Ministrstvo vodi evidenco izdanih dovoljenj, ki vsebuje osebne 
podatke rejnikov. 

16. člen 

(1) Dovoljenje preneha, če: 
rejnik odjavi izvajanje rejniške dejavnosti, 
rejnik ne začne izvajati rejniške dejavnosti v treh letih od 
pridobitve dovoljenja, 

-. rejnik umre. 

(2) Odvzem dovoljenja se opravi, če: 
- center rejnika poda predlog za odvzem dovoljenja, ker rejnik 

izvaja rejniško dejavnost v nasprotju s koristmi otroka, 
se ugotovi, da je nastopil kateri izmed razlogov iz 6. člena 
tega zakona, 
rejnik ne opravi obveznega dopolnilnega usposabljanja v 
skladu z 28. členom tega zakona. 

(3) V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov se rejnika izbriše iz 
evidence izdanih dovoljenj. 

17. člen 

Minister predpiše vsebino vloge iz 8. člena tega zakona, vrste 
dokazil, ki jih je potrebno priložiti vlogi ter kriterije za delo komisije 
za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. 

IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZVAJANJE REJNIŠKE 
DEJAVNOSTI KOT POKLIC 

18. člen 

(1) Rejnik lahko izvaja rejniško dejavnost kot edini poklic (v 
nadaljnjem besedilu: rejniška dejavnost kot poklic), če izpolnjuje 
pogoje, ki jih določa ta zakon, in je vpisan v register iz 19. člena 
tega zakona. 

(2) Rejnik, ki želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, vloži vlogo 
za Izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic pri centru rejnika. 

(3) Rejnik, ki želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, mora imeti 
dovoljenje in ne sme biti v delovnem razmerju, biti družbenik 
zasebne družbe ali zavoda v Republiki Sloveniji, ki je hkrati 
poslovodna oseba, opravljati druge dejavnosti kot edini ali glavni 
poklic, na podlagi katere je vključen v obvezno pokojninsko in 
Invalidsko zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

19. člen 

(1) Center rejnika pošlje vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti 
kot poklic, skupaj s prilogami, ministrstvu. 

(2) Ministrstvo po pregledu vloge in dokazil iz prejšnjega odstavka 
ugotovi ali rejnik izpolnjuje pogoje za izvajanje rejniške dejavnosti 
kot poklic. 

(3) Rejnike, ki izpolnjujejo pogoje, ministrstvo vpiše v register 
izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic (v nadaljnjem besedilu: 
register) ter jim izda potrdilo o vpisu. 

20. člen 

Register vodi ministrstvo, vanj pa se vpisujejo osebni podatki 
rejnika, datum začetka izvajanja in datum prenehanja izvajanja 
rejništva kot poklic. 

21. člen 

Izbris iz registra se opravi, če: 
rejnik ne želi več izvajati rejniške dejavnosti kot poklic, z 
zadnjim dnem, ko še izvaja rejniško dejavnost kot poklic, 
se rejnik zaposli, postane družbenik zasebne družbe ali 
zavoda v Republiki Sloveniji, ki je hkrati poslovodna oseba, 
prične opravljati drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic, na 
podlagi katerega je vključen v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, z dnem pred pričetkom 
zaposlitve oziroma opravljanja druge dejavnosti, 
rejnik ne izpolnjuje normativov, določenih s tem zakonom, z 
dnem, ko mu poteče pravica iz 59. člena tega zakona, 
rejniku preneha dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti ali 
se dovoljenje odvzame, z dnem prenehanja oziroma odvzema 
dovoljenja. 

22. člen 

Vsebino vloge za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic predpiše 
minister. 

V. NORMATIVI ZA IZVAJANJE REJNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

23. člen 

(1) Rejnik ima lahko istočasno nameščene največ tri rejence. 

(2) Izjemoma ima lahko rejnik istočasno nameščeno tudi večje 
število rejencev, če gre za namestitev bratov in sester ali če je 
namestitev otroka k določenemu rejniku v otrokovo posebno 
korist. 

24. člen 

(1) Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora imeti 
istočasno nameščene tri rejence. 

(2) Normativ iz prejšnjega odstavka je lahko znižan. Razlog za 
znižani normativ so specifične otrokove potrebe, kot je rejništvo 
za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem ali 
duševnem razvoju, zlorabljenega, trpinčenega, vedenjsko ali 
osebnostno motenega otroka. 

(3) Znižani normativ in trajanje znižanega normativa določi 
komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja plačila dela 
na podlagi skupnega pisnega predloga centra otroka in centra 
rejnika. 
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VI. DOLŽNOSTI REJNIKA VII. NALOGE CENTROV ZA SOCIALNO DELO PRI 
IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

25. člen 

Osnovne dolžnosti rejnika so: 
pripraviti sebe in družino na prihod rejenca, 
truditi se za čim hitrejšo prilagoditev rejenca v rejnikovem 
domu in za ustrezno ravnanje vseh članov rejnikove družine 
z rejencem, 
nuditi pomoč rejencu ob prilagajanju na novo okolje, 
rejenca pravilno negovati, vzgajati in mu nuditi primerno 
nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne 
potrebščine, 
nuditi rejencu primerne igrače, osnovne športne pripomočke 
in druge pripomočke manjše vrednosti za različne aktivnosti, 

- skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja rejenca ter mu, če je 
to potrebno, preskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko 
izbranega osebnega zdravnika, 
skrbeti za rejenčev pravilen odnos do učenja in dela in za 
privzgojitev delovnih navad, 
skrbeti za vključitev rejenca v poklicno usposabljanje ali 
ustrezno zaposlitev, 
skrbeti za izoblikovanje lastne identitete rejenca, 
pripraviti rejenca na odhod iz rejniške družine. 

26. člen 

Rejnik je dolžan omogočati in vzpodbujati stike med rejencem in 
starši, razen v primeru, ko so staršem stiki omejeni ali prepovedani 
na podlagi odločbe pristojnega organa. 

27. člen 

(1) Rejnik mora vsa pomembnejša vprašanja glede rejenčeve 
oskrbe in vzgoje urejati sporazumno z rejenčevimi starši oziroma 
skrbnikom in s centrom otroka. V ta namen mora sodelovati v 
individualni projektni skupini, ki jo center otroka imenuje za 
obravnavo posameznega rejenca. 

(2) Rejnik je dolžan upoštevati navodila centra otroka, centra 
rejnika in dogovore individualne projektne skupine. 

(3) Rejnik se je dolžan vključevati tudi v dejavnosti, ki jih v zvezi 
z izvajanjem rejniške dejavnosti organizira center rejnika. 

28. člen 

(1) Rejnik se mora, dokler izvaja rejniško dejavnost, najmanj 
enkrat v petih letih udeležiti usposabljanj, katerih vsebino, izvajalca 
in trajanje predpiše minister. 

(2) Dolžnost dodatnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka 
velja tudi za sorodnika otroka, ki izvaja rejniško dejavnost. 

(3) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

Naloge pri izboru kandidatov za izvajanje rejniške 
dejavnosti 

29. člen 

(1) Pri pridobivanju novih rejniških družin so se centri za socialno 
delo dolžni aktivno vključiti na območju, za katerega so krajevno 
pristojni. 

(2) Vsem zainteresiranim so dolžni predstaviti namen rejništva, 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati rejniki, postopke pridobitve 
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, način dela v rejništvu 
ter pravice in dolžnosti rejnikov. 

30. člen 

(1) Center za socialno delo je dolžan vsem, ki želijo izvajati rejniško 
dejavnost, izročiti obrazec vloge iz 8. člena tega zakona in jih 
seznaniti s postopkom za pridobitev dovoljenja. 

(2) Po prejemu vloge center rejnika postopa v skladu z 11. členom 
tega zakona. 

31. člen 

(1) Pri pripravi ocene iz 9. člena tega zakona center rejnika preveri 
motive kandidata za odločitev za izvajanje rejniške dejavnosti, pri 
čemer upošteva vse dejavnike, ki bi lahko tako pozitivno kot 
negativno vplivali na psihosocialni razvoj rejenca. 

(2) Pri pripravi ocene center rejnika ugotovi primernost bivalnih 
pogojev celotne družine, posebej pa prostorov in opreme, 
namenjene otroku oziroma otrokom, ki bi ga/jih sprejeli v rejništvo. 

(3) Pri pripravi ocene center rejnika poleg lastnih ugotovitev 
upošteva tudi morebitna potrdila ali mnenja oziroma priporočila 
drugih institucij. 

Naloge pri izvajanju rejništva 

32. člen 

(1) Po odločitvi, da se določenega otroka namesti v rejniško 
družino, je naloga centra otroka, da med rejniki, ki imajo dovoljenje, 
izbere rejniško družino, ki ustreza potrebam otroka. 

(2) Če na območju centra otroka trenutno ni moč najti ustreznega 
rejnika ali namestitev otroka na tem območju ne bi bila v korist 
otroka, mora center otroka najti rejnika na širšem območju, pri 
čemer obvezno sodeluje s centrom rejnika. 
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33. člen 41. člen 

Za namestitev otroka v rejniško družino je potrebno pripraviti 
tako otroka in njegove starše kot tudi rejnika in rejniško družino. 

34. člen 

(1) Center otroka je dolžan spremljati razvoj otroka v rejništvu ter 
izpolnjevanje obveznosti, dogovorjenih z rejniško pogodbo. 

(2) Center otroka po potrebi ukrepa tako, da se v vseh primerih 
in na najboljši način uresničuje namen rejništva. 

35. člen 

Center otroka mora po namestitvi otroka v rejniško družino 
sestaviti individualno projektno skupino, v kateri sodeluje socialni 
delavec centra otroka, socialni delavec centra rejnika, rejnik, 
biološka družina in rejenec. Delo individualne projektne skupine 
koordinira socialni delavec centra otroka. Po potrebi se individualna 
projektna skupina lahko razširi. 

36. člen 

(1) Individualna projektna skupina načrtuje in predlaga ustrezno 
ravnanje in strokovno obravnavo rejenca ter neposredno spremlja 
rejenca v rejniški družini. V ta namen pripravi za vsakega rejenca 
individualni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki mora biti 
prilagojen starosti oziroma stopnji razvoja otroka, otrokovim 
potrebam in mora biti zastavljen tako, da zagotavlja celostno 
obravnavo in spremljanje otroka. 

(2) Načrt mora biti v pisni obliki in mora vsebovati razumno 
načrtovane cilje. 

(3) Načrt je potrebno dopolnjevati in po potrebi tudi spreminjati. 

37. člen 

(1) Individualna projektna skupina se sestaja v skladu z načrtom 
in konkretnimi dogovori. 

(2) Individualna projektna skupina mora najmanj enkrat letno 
centru otroka predložiti pisno poročilo, v katerem predlaga nadaljnje 
ukrepe v zvezi z otrokom. 

38. člen 

Poleg dejavnosti v okviru individualne projektne skupine spremlja 
center otroka rejenca z obiski na domu, pogovori na centru, 
obiski v šoli in sodelovanjem z drugimi institucijami. 

39. člen 

Izvajanje rejniške dejavnosti je dolžan spremljati tudi center rejnika. 

40. člen 

Če rejenec po dopolnjenem 18. letu starosti še ostane v rejniški 
družini zaradi nadaljevanja šolanja, je dolžnost centra otroka in 
centra rejnika, da pred podaljšanjem rejniške pogodbe v skladu s 
tem zakonom, skupaj z rejencem in rejnikom ugotovijo, da je 
nadaljnje bivanje rejenca v rejniški družini v korist rejenca. 

Po odločitvi, da se za določenega rejenca rejništvo zaključi, je 
naloga centra otroka, da na odhod pripravi rejenca, rejniško 
družino in biološko družino. 

Druge naloge pri izvajanju rejniške dejavnosti 

42. člen 

Centri za socialno delo so dolžni na območju, za katerega so 
krajevno pristojni, za vse rejnike najmanj enkrat letno organizirati 
krajše usposabljanje, vzpodbujati in organizirati skupinsko delo z 
udeleženimi v rejništvu in nuditi podporo s skupnostnimi oblikami 
dela. 

43. člen 

Če center rejnika ugotovi, da rejnik izvaja rejništvo v nasprotju s 
koristmi rejenca, mora ministrstvu podati pisni predlog za odvzem 
dovoljenja z ustrezno obrazložitvijo. 

VIII. REJNIŠKA POGODBA 

44. člen 

Rejniška pogodba je pisna pogodba, ki jo po izvršljivosti odločbe 
o oddaji otroka v rejništvo skleneta pristojni center otroka in rejnik 
za posameznega rejenca. 

45. člen 

Rejniška pogodba določa zlasti: 
- obseg oskrbe rejenca, 
- pravice in obveznosti pogodbenih strank, 
- višino in način plačevanja rejnine, 
- način in rok prenehanja rejniške pogodbe, 
- morebitne posebnosti rejništva v posameznem primeru. 

46. člen 

Center otroka lahko podaljša veljavnost rejniške pogodbe z 
rejnikom tudi po polnoletnosti rejenca: 
- če otrok zaradi motenj v telesnem ali duševnem razvoju ni 

sposoben za samostojno življenje in delo, 
- če ta ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, 

najdalj pa do dopolnjenega 26. leta starosti, če rejenec s tem 
soglaša. 

47. člen 

Rejniška pogodba preneha: 
če je prenehalo rejništvo, 

- z izbrisom rejnika iz evidence izdanih dovoljenj, 
s potekom časa, če je pogodba sklenjena za določen čas, 
razen če se podaljša, 

- z odpovedjo, 
z razvezo, 

- s smrtjo rejnika ali rejenca. 
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48. člen 

(1) Rejniška pogodba se lahko odpove z odpovednim rokom 
najmanj treh mesecev, če ni v pogodbi drugače določeno. 

(2) Odpoved mora biti pisna ali dana ustno na zapisnik pri centru 
otroka. 

49. člen 

Center otroka razveže rejniško pogodbo, če nastopi kateri od 
razlogov iz 6. člena tega zakona, če se rejnik ne udeleži 
usposabljanj iz 28. člena tega zakona, če rejnik ne izpolnjuje z 
rejniško pogodbo določenih dolžnosti ali če zahteva razvezo rejnik 
in se ugotovi, da ima za to utemeljene razloge. 

IX. REJNINA 

50. člen 

(1) Rejnik je za posameznega rejenca upravičen do mesečne 
rejnine, ki zajema oskrbnino in plačilo dela. 

(2) Če rejnik izvaja rejniško dejavnosti kot poklic, mu Republika 
Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost. 

51. člen 

(1) Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške za 
rejenca in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka, kot je 
določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, v skladu 
s posebnim predpisom, ki ureja družinske prejemke. 

(2) Materialni stroški za rejenca znašajo 48.586,00 tolarjev. 

(3) Višina oskrbnine je sorazmerna času bivanja rejenca v rejniški 
družini. 

52. člen 

(1) Oskrbnina se zniža, če rejniku ni potrebno kriti stroškov za 
obleko in obutev za rejenca. Oskrbnina se zmanjša za znesek v 
višini 25% materialnih stroškov. 

(2) Oskrbnina se zviša ob izrednih izdatkih za potrebe rejenca. 
Oskrbnina se zviša za znesek v višini 25% materialnih stroškov. 

(3) Znižanje ali zvišanje oskrbnine se določi v rejniški pogodbi. 

(4) Pogoje za zvišanje oskrbnine določi minister. 

53. člen 

(1) Plačilo dela rejniku znaša 22.000,00 tolarjev za rejenca. 

(2) Glede na zahtevnost oskrbe, varstva in vzgoje rejenca 
(rejništvo za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem 
ali duševnem razvoju, zlorabljenega otroka, trpinčenega otroka, 
vedenjsko ali osebnostno motenega otroka) se lahko plačilo dela 
iz prejšnjega odstavka začasno zviša za največ 50%. 

(3) Komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja plačila 
dela iz 3. člena tega zakona na podlagi meril, ki jih določi minister, 
odloči o odstotku zvišanja plačila dela in trajanju pravice do 
povišanga plačila dela. 

(4) Pravica do zvišanega plačila dela se lahko dodeli za največ 
eno leto. Pravica se lahko podaljšuje toliko časa, kolikor trajajo 
razlogi za zvišanje plačila dela. 

(5) Višina plačila dela je sorazmerna času bivanja rejenca v rejniški 
družini. 

54. člen 

Plačilo dela rejniku ne pripada, če za istega otroka prejema 
starševsko nadomestilo po predpisih, ki urejajo starševsko 
varstvo oziroma starševski dodatek po predpisih, ki urejajo 
družinske prejemke. 

55. člen 

Rejnik, ki je rejenčev sorodnik, ni upravičen do plačila dela. 

56. člen 

(1) Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se zagotovi 
plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu s posebnimi 
predpisi, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost. 

(2) Prispevki za socialno varnost se plačujejo od zneska najnižje 
pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke, po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

57. člen 

(1) Pravica do rejnine se prizna z dnem namestitve rejenca v 
rejniško družino, določenim v rejniški pogodbi. Pri izračunu se 
upošteva, da ima mesec 30 dni. 

(2) Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se prizna 
pravica do plačila prispevkov za socialno varnost z dnem začetka 
izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic. 

58. člen 

(1) Pravica do rejnine preneha z dnem prenehanja rejniške 
pogodbe. 

(2) Pri odpovedi rejniške pogodbe rejniku pripada pravica do 
plačila dela do izteka odpovednega roka, pravica do oskrbnine 
pa mu preneha z dnem, ko rejenec ne prebiva več v rejniški 
družini. 

(3) V primerih podaljšanja veljavnosti rejniške pogodbe iz 46. člena 
tega zakona se rejniku prizna pravica do rejnine v celoti. 

59. člen 

Če rejnik izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pa ne izpolnjuje 
normativa iz 24. člena tega zakona, vendar ne po njegovi krivdi, 
se rejniku prizna pravica do plačila prispevkov za socialno varnost 
za največ šest mesecev. 

60. člen 

Ministrstvo izplačuje rejnine najkasneje do 15. v mesecu za tekoči 
mesec. 
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61. člen 66. člen 

(1) Materialni stroški in plačilo dela se usklajujejo enkrat letno z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi 
januarja, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih 
potrebščin v preteklem letu. O uskladitvi odloča minister. 

(2) Uskladitev velja od prvega dne meseca, v katerem se opravi 
uskladitev. 

(3) Usklajeni zneski se zaokrožijo na desetice. 

(4) Usklajene zneske minister objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

X. PRIZNANJA 

62. člen 

(1) Republika Slovenija podeljuje rejnikom priznanja za dolgoletno 
in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti. 

(2) Minister vsako leto na predlog komisije za priznanja iz 3. člena 
tega zakona podeli največ tri priznanja. 

(3) Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije. 

63. člen 

Natančnejše pogoje za podelitev priznanj in postopek podeljevanja 
priznanj predpiše minister. 

XI. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

64. člen 

(1) Za potrebe izvajanja, spremljanja, načrtovanja, razvoja 
rejništva, za znanstveno raziskovalne namene in za statistične 
namene vodi ministrstvo centralno zbirko podatkov. 

(2) Centri za socialno delo vodijo zbirke podatkov za potrebe 
izvajanja rejniške dejavnosti na območju njihove krajevne 
pristojnosti. 

65. člen 

(1) Ministrstvo in centri za socialno delo vodijo evidence o: 
- rejnikih, 
- rejnlških družinah, 
- sklenjenih rejniških pogodbah, 
- rejencih, 
- bioloških družinah rejencev, 
- rejninah. 

(2) Ministrstvo vodi poleg evidenc iz prejšnjega odstavka še evi- 
dence o: 
- izdanih dovoljenjih, 
- odvzetih dovoljenjih, 
- rejnikih, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, 
- plačilu prispevkov za socialno varnost. 

(1) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja evidenc iz prejšnjega 
člena tega zakona, so: 
- ime in priimek, 
- rojstni podatki (datum in kraj rojstva), 
- enotna matična številka občana, 
- spol, 
- podatki o državljanstvu, 
- podatki o prebivališču, 
- podatki o šolanju, 
- podatki o zdravstvenem stanju, 
- podatki o socialnem stanju, 
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice, 
- podatki o izobrazbi, 
^podatki o nekaznovanju, 
- podatki o zaposlitvi, 
- davčna številka. 

(2) Ministrstvo obdeluje podatke iz zbirke podatkov o izvajanju 
rejniške dejavnosti na enak način kot centri za socialno delo ter 
vzpostavi, vodi, upravlja, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko 
o izvajanju rejniške dejavnosti. 

67. člen 

(1) Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za njega in za 
njegove družinske člane ter iz naslednjih uradnih zbirk, ki jih v. 
Republiki Sloveniji vodijo zato pooblaščeni organi in organizacije: 

Ministrstva za notranje zadeve - podatke o številu družinskih 
članov in skupnem gospodinjstvu iz centralnega registra 
prebivalstva (ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično 
številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o 
prebivališču); 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in izvajalcev vzgojne 
in izobraževalne dejavnosti - podatke o vključitvi v vzgojni ali 
izobraževalni zavod; 
Ministrstva za pravosodje - osebni podatki o storilcih kaznivih 
dejanj; podatki o izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih, pogojnih 
obsodbah, sodnih opominih in obsodbah, s katerimi je bila 
storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi kazenska 
evidenca, oproščena kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; 
poznejše spremembe o obsodbah, ki so bile vpisane v 
kazensko evidenco; podatki o izvršeni kazni in o razveljavitvi 
vpisa neupravičene obsodbe. 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike 
Slovenije - podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje; 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o 
zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje; 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti - podatke o zdravstvenem 
stanju; 
Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije - podatke o izplačanem nadomestilu preživnine; 

- centrov za socialno delo - podatke o izplačanih starševskih 
nadomestilih; 
izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti - podatke o vključitvi 
v socialnovarstvenl zavod. 

(2) Podatke o zdravstvenem stanju je mogoče pridobivati le ob 
pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo, razen če 
bodo podatki uporabljeni za statistike ali znanstveno raziskovalne 
namene v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov. 

(3) Upravljavci zbirk osebnih podatkov iz prvega odstavka 
posredujejo podatke brezplačno. 
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68. člen 72. člen 

(1) Ministrstvo in centri za socialno delo, ki odločajo o pravicah iz 
tega zakona, lahko podatke, ki jih dobijo od zavezancev iz 
prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe postopka odločanja 
po tem zakonu. 

(2) Drugim uporabnikom lahko ministrstvo oziroma centri za 
socialno delo posredujejo podatke samo, če so za njihovo uporabo 
pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve 
osebe, na katero se podatki nanašajo. 

69. člen 

(1) Podatki iz evidenc iz 65. člena tega zakona se hranijo 5 let po 
prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, razen podatkov iz tretje 
in četrte alinee drugega odstavka 65. člena, ki se hranijo, dokler 
rejnik ne uveljavi pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

(2) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo. 

XII. KAZENSKA DOLOČBA 

70. člen 

Z denarno kaznijo 150.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki izvaja rejniško dejavnost brez dovoljenja. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

71. člen 

(1) Rejnik, ki že izvaja rejniško dejavnost ali je izvajal rejniško 
dejavnost v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona, lahko 
nadaljuje z izvajanjem rejniške dejavnosti tudi če ne izpolnjuje 
pogojev iz 5. člena tega zakona. 

(2) Center rejnika posreduje ministrstvu podatke o rejnikih iz 
prejšnjega odstavka zaradi vpisa v evidenco izdanih dovoljenj. 

(3) Ministrstvo izda rejniku dovoljenje in ga vpiše v evidenco 
izdanih dovoljenj v roku šestih mesecev od dneva prejema 
posamezne vloge. 

(1) Rejnike, ki so pred uveljavitvijo tega zakona že izvajali rejniško 
dejavnost kot edini poklic, ministrstvo vpiše v register, če 
izpolnjujejo normative iz 24. člena tega zakona. 

(2) Komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja plačila 
dela preveri izpolnjevanje normativov iz prejšnjega odstavka v 
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

73. člen 

Do vpisa v register se rejnikom, ki že izvajajo rejniško dejavnost 
kot edini poklic, plačujejo prispevki za socialno varnost po 
predpisih, ki veljajo do uveljavitve tega zakona. 

74. člen 

(1) Predloge za zvišanje plačila dela iz drugega odstavka 53. 
člena tega zakona za rejnike, ki že izvajajo rejniško dejavnost po 
predpisih, ki veljajo do uveljavitve tega zakona, je komisija za 
določitev znižanega normativa in zvišanja plačila dela dolžna 
obravnavati najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega 
zakona. 

(2) Zvišano plačilo dela pripada rejniku od dneva uveljavitve tega 
zakona. 

75. člen 

Minister izda izvršilne predpise iz 3., 12., 17., 22., 28., 52., 53. in 
63. člena tega zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega 
zakona. 

76. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi, tretji in 
četrti odstavek 160. člena, 162., 163., 164., 165., 166., 168., 169. 
člen, drugi odstavek 170. člena, 171., 172., 173. in 174. člen 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. I. SRS, št. 
14/89 - prečiščeno besedilo, Ur. I. RS, št. 64/01) in zadnja alinea 
98. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92, 42/94 
- odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01). 

77. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. redni seji dne 21.10.2002 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti in sprejel amandma k predlogu zakona. Državni zbor 
Republike Slovenije je naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi 
predlog zakona za tretjo obravnavo in ga predloži Državnemu 
zboru. 

V drugi obravnavi je bil sprejet amandma k 51. členu, ki je vključen 
v predlog zakona za tretjo obravnavo. Drugi odstavek 51. člena 
predloga zakona se glasi: "Materialni stroški za rejenca znašajo 
48.586,00 tolarjev." 

S sprejetjem tega amandmaja je višina materialnih stroškov za 
rejenca še vedno vezana na enaka izhodišča, kot denarni 
prejemki po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih in višine denarne socialne pomoči po Zakonu o 
socialnem varstvu. Materialni stroški za rejenca v višini 48.586,00 
tolarjev pomenijo 40% povprečnih mesečnih izdatkov na odraslo 
osebo, preračunanih na dan 1.1.2002. Pri določitvi višine 
materialnih stroškov za rejenca se upoštevajo tudi nepotrošne 
dobrine. 

Pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo so bili potrebni 
še nekateri manjši popravki besedila zakona: 
■ 3. člen: v drugem odstavku 3. člena je potrebno besedo 

"nagrade" nadomestiti z besedo "plačila dela". V okviru 
obravnave predloga zakona na Odboru za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je bil sprejet amandma k 
50. členu predloga zakona, in sicer, da se beseda "nagrada" 
zamenja z besedama "plačilo dela". 
21. člen: na začetku in na koncu člena je potrebno izbrisati 
navednice. 

- 23. člen: v drugem odstavku je potrebno besedo "nameščene" 
zamenjati z besedo "nameščeno", zaradi pravilne uporabe 
sklona. 

- 24. člen: v tretjem odstavku 24. člena je potrebno besedo 
"nagrade" nadomestiti z besedo "plačila dela". V okviru 
obravnave predloga zakona na Odboru za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide je bil sprejet amandma k 
50. členu predloga zakona, in sicer, da se beseda "nagrada" 
zamenja z besedama "plačilo dela". 

- 59. člen: na začetku člena se briše "(2)" (oznaka za drugi 
odstavek). 
62. člen: drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Min- 
ister vsako leto na predlog komisije za priznanja iz 3. člena 
tega zakona podeli največ tri priznanja." V okviru obravnave 
predloga zakona na Odboru za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide je bil sprejet amandma k 62. členu 
predloga zakona, in sicer, da se v drugem odstavku za besedo 
"priznanja" doda besedilo "iz 3. člena tega zakona." Ker je v 
tem členu dvakrat uporabljena beseda priznanja, je bilo 
dodano besedilo "iz 3. člena tega zakona" postavljeno za 
napačno besedo. 

- 65. člen: na začetku člena se briše besedilo "Člen se spremeni 
tako, da se glasi:"". 

■ 66. člen: v enajsti alinei se pika zamenja z vejico. 
67. člen: v tretji alinei se beseda "Ministrstvo" zamenja z 
besedo "Ministrstva", zaradi pravilne uporabe sklona. 
72. člen: v dmgem odstavku je potrebno besedo "nagrade" 
nadomestiti z besedo "plačila dela". V okviru obravnave 
predloga zakona na Odboru za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide je bil sprejet amandma k 50. členu 
predloga zakona, in sicer, da se beseda "nagrada" zamenja 
z besedama "plačilo dela". 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ORGANIZACIJI IN 

FINANCIRANJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-B) 

- tretja obravnava - EPA 561 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3311-0065 
Številka: 402-06/2002-2 
Ljubljana, 07.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 96. redni seji dne 7.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport. 
- dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka v Ministrstvu 

za šolstvo, znanost in šport. 
mag. Mirko Zorman, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 
FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

(ZOFVI-B) 

1. člen 

V prvem odstavku 31. člena zakona o organizaciji in tinanciranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 23/96-popr. in 
64/2001) se besedilo 7. alinee nadomesti z novim besedilom, ki 
se glasi: 

izdaja soglasja k sistematizaciji delovnih mest v šolah,". 

2. člen 

V tretjem odstavku 72. člena se črta besedilo: "oziroma vrtcih in 
šolah s koncesijo". 
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: 
"V vrtcih in šolah s koncesijo je konfesionalna dejavnost dovoljena, 
kadar se izvaja zunaj programa, ki se opravlja kot javna služba. 
Konfesionalna dejavnost je dovoljena v vrtcih in šolah s koncesijo, ■ 
če časovno ne prekinja in prostorsko ne ovira programa, ki se 
izvaja kot javna služba. Izvajanje konfesionalne dejavnosti mora 
biti organizirano tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti 
omogoča nemoten prihod in odhod."" 

V petem odstavku se črta besedilo: "ali vrtca in šole s koncesijo". 
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3. člen 

V 109. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
" Delovno razmerje se lahko sklene tudi s kandidatom, ki ne 
izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če 
nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev 
in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.". 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se 
črta besedilo za vejico in nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi: 
"lahko svojo delovno oziroma učno obvezo dopolnjuje v več vrtcih 
oziroma šolah, delovno razmerje pa praviloma sklene v vrtcu ali 
šoli, kjer ima večji obseg dela.". 
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
"Strokovni delavec ter vrtci oziroma šole iz prejšnjega odstavka 
tega člena, se morajo sporazumeti o delovnem času, o načinu 
izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Sporazum 

iz prejšnjega odstavka, ki mora obsegati tudi vse ostale sestavine, 
ki so potrebne za uresničevanje medsebojnih pravic in obveznosti, 
je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.". 

4. člen 

Šolske uprave se ustanovijo najkasneje do 1. septembra 2005. 

Do pričetka delovanja šolskih uprav izvaja naloge šolskih uprav 
določene s tem zakonom ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republiki Slovenije je na 19. seji, dne 23.10.2002 
ob obravnavi predloga zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (ZOFVI-B)-druga obravnava, sprejel sklep, da 
besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu z drugim odstavkom 140. 
člena Poslovnika Državnega zbora pripravila besedilo zakona za 

tretjo obravnavo, tako da sebo ta lahko opravila na novembrski 
seji Državnega zbora in pri tem upoštevala sprejet amandma k 
četrtemu členu predloga zakona. Četrti člen se tako glasi: 

'Šolske uprave se ustanovijo najkasneje do 1. septembra 2005. 

Do pričetka delovanja šolskih uprav izvaja naloge šolskih uprav 
določene s tem zakonom ministrstvo, pristojno za šolstvo." 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

•n Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje In Izobraževanja-tretja 
obravnava 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezik? 

Ne 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX, 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in 
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije. 

Ime In priimek ter podpis Podpis ministrice oz. 
vod|e pravne službe: predstojnika organa: 

Darja Lendero Kos dr. Lucija Čok 
državna podsekretarka ministrica 

1 
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i IEL0VNA TELESA 

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

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU (ZPIZ-1 D) 

- nujni pnstnpek - EPA 663 ■ III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor ui ulmistvo, tlelo, ilrutino, sm-ialno politiko In invalide 
Številka: 172-01/89-027288 
Ljubljana, 6.11.2002 EPA 663-III 

Na podlagi 42., 51., 126., 143. in 144. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
kot matično delovno telo naslednje: 

POROČILO 

k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 D) - nujni postopek 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 25. seji, dne 6.11.2002 obravnaval Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
ga je v obravnavo državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada 
Republike Slovenije. 
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IEL0VNA TELES. A 

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

Kolegij predsednika državnega zbora je dne 18.10.2002 sprejel odločitev, da se 
predlog zakona obravnava po nujnem postopku, zato je Odbor za zdravstvo, delo, 
družino, socialno politiko in invalide predlog zakona obravnaval na podlagi 143. in 
144. člena poslovnika. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je predlog 
zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika in glede ustavne oziroma pravno-sistemske skladnosti 
nima posebnih pripomb, razen preciziranja besedila v 2. členu predloga zakona zaradi 
večje normativne jasnosti. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja - Nataša Belopavlovič, državna 
sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, predstavnik 
Zakonodajno-pravne službe - Rudi Veselič in predstavnik Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je v skladu s 144. 
členom poslovnika prešel na drugo obravnavo predloga zakona in opravil razpravo in 
glasovanje o posameznih členih predloga zakona . 

K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev, odbor pa je na podlagi mnenja ZPS 
oblikoval in sprejel svoj amandma. 

V okviru druge obravnave je predstavnica predlagatelja uvodoma podala dopolnilno 
obrazložitev predloga zakona, pri čemer je poudarila, da je predlagana sprememba 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nujna, da se zagotovi večjo 
skladnost pokojnin in plač. Glede na spremenljivo gibanje povprečnih plač - predvsem 
konec leta, bi bilo potrebno v sistemu uskladitve pokojnin zagotoviti, da se pokojnine 

uskladijo vsaj dvakrat letno. Na podlagi ocen o gibanjih plač, bi lahko nastala situacija, 
da pogoji za uskladitev pokojnin februarja ne bi bili izpolnjeni. Posledica obdobja brez 
uskladitve bi lahko v določenem trenutku povzročila, da bi pokojnine začele zaostajati 
za plačami. 

Veljavna zakonska ureditev določa dva načelna roka za izvedbo uskladitve pokojnin v 
posameznem koledarskem letu, in sicer februarja in septembra. Če pogoji za izvedbo 
uskladitve pokojnin v septembru niso izpolnjeni, se uskladitev lahko izvede tudi v oktobru 
oziroma kateri koli mesec do konca leta, odvisno od tega, kdaj se ugotovi pozitivna 
razlika med stopnjama rasti povprečnih plač in pokojnin. Možnosti, da bi se tudi v primeru, 
če za izvedbo februarske uskladitve niso izpolnjeni pogoji, le-ta izvedla v marcu, pa 
veljavni zakon ne določa, zato vlada predlaga dopolnitev 150 a. člena, kjer predlaga 
možnost uskladitve tudi v marcu. 
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DELOVNA TELESA 

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

Po krajši razpravi je Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide na 
podlagi mnenja ZPS sprejel naslednji 

amandma: 

K 2. členu 

Drugi odstavek predloga zakona se spremeni tako, da se glasi: 
"V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi "prejšnjega 
odstavka" nadomestita z besedama "prvega odstavka"". 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja ZPS, ki opozarja, da je beseda "prejšnjega 

" v istem stavku uporabljena dvakrat in bi bilo potrebno njeno lokacijo z normativnega 
vidika jasneje opredeliti. 

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

* « * 

Glede na sprejeti amandma je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v 
katerega je vključen sprejeti amandma. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del 
tega poročila. 

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

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1 D) - nujni postopek 

1. člen 

V drugem odstavku 150. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) se za besedama »se opravi« vstavi 
beseda »praviloma«. 

2. člen 

Za prvim odstavkom 150.a člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) V primeru, da v februarju niso izpolnjeni pogoji za uskladitev pokojnin, oziroma 
da ta ne preseže 1,5%, se uskladitev izvede tudi v marcu. Zavod določi višino 
uskladitve tako, da pozitivno razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač 
na zaposlenega In stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za januar tekočega leta, v 
primerjavi s povprečjem januar-december predhodnega leta, pomnoži z dvanajst ter 
zmnožek deli z deset.« 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega 
odstavka« nadomestita z besedama »prvega odstavka«. 

Dosedanji tretji In četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

3. člen 

V drugem odstavku 150,b člena se beseda »četrtem« nadomesti z besedo »petem«. 

4. člen 

V 445. členu se številka »2003« nadomesti s številko »2004«. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati 1.1.2003. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ŽRTVAH 

VOJNEGA NASILJA (ZZVN-H) 

- druga obravanva - EPA 587 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo, delo, divtino, socialno politiko in invalide 

Številka: 545-07/93-04/72 
Ljubljana, 6.11.2 002 EPA 587-III 

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

POROČILO 
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o žrtvah vojnega nasilja (Z2VN-H) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 25. seji, dne 6.11.2002 obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki ga je državnemu 
zboru po skrajšanem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Kolegij predsednika Državnega zbora je dne 16.7.2002 sprejel odločitev, da se 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja 
obravnava po rednem postopku, zato ga je odbor obravnaval na podlagi 126. člena 
poslovnika. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je predloženi 
zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. V svojem mnenju je podala konkretne pripombe na 
besedilo 1., 2. In 3. člena predloga zakona, kjer meni, da je potrebno besedilo določb 
normativno precizirati. Prav tako pa ugotavlja, da je iz besedila predlagane 
spremenjene določbe 5. člena ZZVN izpuščena dosedanja kategorija "vojaški vojni 
invalid", česar predlagatelj ni dodatno pojasnil. 

K predlogu zakona so amandmaje vložili: 
- poslanec mag. Janez Drobnič k 1. členu in za novi 2 a. člen; 
- poslanec Davorin Terčon k 2. členu. 

Pri delu odbora so sodelovali predstavnik predlagateljev - mag. Franc Žnidaršič, 
predstavnik Zakonodajno-pravne službe - Rudi Veselič in predstavniki Odbora 
nekdanjih vojnih ujetnikov pri ZZB NOV Slovenije ter predstavniki Zveze društev civilnih 
invalidov vojn Slovenije. 

Dopolnilno obrazložitev o posameznih členih zakona je podal predstavnik 
predlagateljev zakona, mag. Franc Žnidaršič. S 1. členom predloga zakona 
spreminjajo in dopolnjujejo osmi odstavek 2. člena zakona. Status žrtve vojnega nasilja 
bo v skladu s predlagano spremembo lahko uveljavil otrok, katerega eden od staršev je 
padel, umrl ali je bil pogrešan zaradi sodelovanja z NOB Slovenije, bil ubit kot talec ali 
je umrl ali je bil pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja. Če je 
eden od staršev, po katerem stranka uveljavlja priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, 
umrl ali je bil pogrešan v zvezi z izvajanjem prisilnih ukrepov ali nasilnih dejanj 
okupatorja ali njegovih sodelavcev po 15.5.1945, torej po uradnem koncu druge 
svetovne vojne, se ji bo status žrtve vojnega nasilja priznal le v primeru, če je oseba 
umrla ali je bila pogrešana v času od 15.5.1945 do vrnitve v domovino, vendar 
najkasneje do 31.12.1945. V okviru določb 2. člena predloga zakona predlagajo 
dopolnitev 4. člena ZZVN z novim drugim odstavkom, s katerim k obstoječim 
kategorijam žrtev vojnega nasilja dodajajo novo kategorijo žrtve vojnega nasilja - 
interniranca; to je oseba, ki je bila, kot pripadnik vojske Kraljevine Jugoslavije, v zvezi z 
vojno od 6.4. do 17.4.1941, odpeljana v vojno ujetništvo. V 3. členu odpravljajo 
diskriminacijo okrog 350 civilnih invalidov vojne, ki do sprejetja novele Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja v letu 1999 niso uveljavili statusa žrtve vojnega nasilja. S predlagano 
spremembo 5. člena zakona se vsem civilnim invalidom vojne zagotavlja status žrtve 
vojnega nasilja že na podlagi njihovega invalidskega statusa po Zakonu o vojnih 
invalidih. 
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Na podlagi mnenja ZPS so bili pripravljeni predlogi za amandmaje odbora, s katerimi se 
vlada načeloma strinja, bo pa poskušala dobiti soglasje tudi za dopolnitev osmega 
odstavka 2.člena zakona, ki status žrtve vojnega nasilja priznava tudi otroku, katerega 
starš je bil ubit kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 do 
17.4.1941. 

V okviru razprave o 1. členu predloga zakona je bilo predstavniku predlagatelja 
postavljeno nekaj vprašanj, na katere je v večji meri odgovoril. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona in vloženih amandmajih 
odbor. 

- ni sprejel amandmaja Janeza Drobniča k 1. členu; amandma za novi 2 a. člen je 
bil brezpremeten, ker ni bil vložen v skladu s poslovnikom, brezpredmeten pa je 
postal tudi amandma poslanca Davorina Terčona. 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide je sprejel svoje 

amandmaje: 

K 1. členu 

Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 

*V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št.63/95, 8/96, 44/96, 68/96, 70/97, 
39/98, 43/99, 19/00, 28/00, 1/01 in 64/01) se prvi odstavek 2. člena dopolni tako, da se 
za besedama »ali internacijo« doda besedilo »oziroma je bila kot pripadnik bivše 
jugoslovanske vojske v vojni od 6.4. 1941 do 17.4.1941 odpeljana v ujetništvo« .. . 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi otrok, katerega starš 
je bil ubit kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 do 17.4.1941, 
ali je padel, umrl ali je bil pogrešan zaradi sodelovanja z NOB Slovenije, bil ubit kot 
talec ali je umrl ali bil pogrešan v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega 
nasilja po tem zakonu do 15.5.1945, oziroma tudi po tem datumu, če je umrl ali je bil 
pogrešan med čakanjem na vrnitev ali na poti v domovino, vendar najkasneje do 
31.12.1945, ter tudi oseba, ki je pobegnila pred izgonom na isto okupacijsko 
ozemlje." 
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Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se pojem interniranca iz prvega odstavka 2. člena Zakona 
o žrtvah vojnega nasilja, razširja tudi na osebe, ki so bile kot pripadniki bivše 
jugoslovanske vojske v vojni od 6.4. do 17.4.1941, torej do kapitulacije Kraljevine 
Jugoslavije v drugi svetovni vojni, odpeljane v ujetništvo. Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora v svojem mnenju k 2. členu predloga zakona namreč ugotavlja, da je 
umestitev predlagane nove kategorije žrtev vojnega nasilja - internirancev (vojnih 
ujetnikov) v 4. člen zakona, z zakonodajno tehničnega vidika vprašljiva in bi glede na 
obstoječo in nespremenjeno vsebino 16. člena zakona, ki ureja pravico do doživljenjske 
mesečne rente, pri interpretaciji v praksi utegnila povzročati težave. S predlagano 
dopolnitvijo prvega odstavka 2. člena zakona se odpravlja vsakršen dvom o tem, v 
katero od obstoječih kategorij žrtev vojnega nasilja so vključeni ujetniki iz nekdanje 
jugoslovanske vojske in kakšen je obseg njihovih pravic. Opredelitev pojma 
interniranca iz predlagane dopolnitve prvega odstavka 2. člena zakona, je povzeta po 
Zakonu o vojnih veteranih, ki obravnavani kategoriji žrtev vojnega nasilja omogoča tudi 
priznanje statusa vojnega veterana. 

Skladno z mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora k 1. členu predloga 
zakona, se vsebinsko in normativno natančneje opredeljuje obdobje po 15.5.1945, ki v 
skladu z dopolnjenim osmim odstavkom 2. člena predstavlja podlago za priznanje 
statusa žrtve vojnega nasilja - otroku, katerega starš je umrl ali je bil pogrešan v 
pravno relevantnih okoliščinah po zakonu. Status žrtve vojnega nasilja s pravico do 
odškodnine po posebnem zakonu bo lahko uveljavil tudi otrok starša, ki je umrl ali je bil 
pogrešan po uradnem koncu druge svetovne vojne 15.5.1945, ko je čakal na vrnitev v 
domovino ali je umrl oziroma je bil pogrešan na poti v domovino, vendar najkasneje do 
31.12.1945. 

K 2. členu 

2. člen predloga zakona se črta. 

Obrazložitev: 
Glede na to, da se status oseb, ki so bile kot pripadniki bivše jugoslovanske vojske v 
vojni od 6.4. do 17.4.1941 odpeljane v ujetništvo, ureja v predlogu amandmaja k 1. 
členu predloga zakona (prvi odstavek 2. člena osnovnega besedila), je 2. člen predloga 
zakona brezpredmeten in ga je potrebno črtati. 
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K 3. členu 

Besedilo 3. člena predloga zakona se spremeni tako,da se glasi: 

»5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ob pogojih iz tega zakona je žrtev vojnega nasilja tudi vojaški vojni invalid, civilni 
invalid vojne pa je žrtev vojnega nasilja na podlagi priznanega invalidskega statusa po 
posebnem zakonu."« 

Obrazložitev: 
Vojaški vojni invalid lahko že na podlagi veljavnega 5. člena zakona uveljavi status 
žrtve vojnega nasilja le ob izpolnjevanju predpisanih zakonskih pogojev za priznanje 
tega statusa. S predlagano spremembo 5. člena zakona se bo civilnim invalidom vojne 
omogočila uveljavitev statusa žrtve vojnega nasilja zgolj na podlagi priznanega 
invalidskega statusa, s čimer se vzpostavlja enaka pravna ureditev, kot je za njih veljala 
od uveljavitve Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l.RS, št. 63/95) do uveljavitve novele 
zakona leta 1999 (Ur.l.RS, št.43/99). S predlagano spremembo 5. člena zakona se bo 
še preostalim 350 civilnim invalidom vojne omogočila uveljavitev statusa žrtve vojnega 
nasilja na podlagi priznanega invalidskega statusa. 

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

* * * 

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

* * * 

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

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA (ZZVN-H) 
(druga obravnava) 

1. člen 

V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št.63/95, 8/96,44/96, 68/96, 
70/97, 39/98, 43/99,19/00, 28/00,1/01 in 64/01) se prvi odstavek 2. člena dopolni 
tako, da se za besedama »ali internacijo« doda besedilo »oziroma je bila kot 
pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 do 17.4.1941 odpeljana 
v ujetništvo«. 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi otrok, katerega 
starš je bil ubit kot pripadnik bivše Jugoslovanske vojske v vojni od 6.4.1941 
do 17.4.1941, ali Je padel, umri ali je bil pogrešan zaradi sodelovanja z NOB 
Slovenije, bil ubit kot talec ali je umri ali bil pogrešan v okoliščinah za 
priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po tem zakonu do 15.5.1945, oziroma 
tudi po tem datumu, če je umri ali je bil pogrešan med čakanjem na vrnitev ali 
na poti v domovino, vendar najkasneje do 31.12.1945, ter tudi oseba, ki je 
pobegnila pred izgonom na isto okupacijsko ozemlje." 

2. člen 

Člen se črta. 

3. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ob pogojih iz tega zakona Je žrtev vojnega nasilja tudi vojaški vojni invalid, 
civilni invalid vojne pa je žrtev vojnega nasilja na podlagi priznanega invalidskega 
statusa po posebnem zakonu." j 

4. Člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 OMEJEVANJU 

PORABE ALKOHOLA (ZOPA) 

- druga obravnava - EPA 616 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

(hllmr z*i Zilrnrstro. tU In. ilntZino. vrtnino /)ulilil;o in invalide 

številka: 543-03/02-6/1 
Ljubljana: 11.11 2002 EPA 616-111 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in 
invalide kot matično delovno telo naslednje 

) 

Poročilo 

k predlogu zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide je na svoji 25. redni seji dne 6.11.2002 kot matično 
delovno telo obravnaval predlog zakona o omejevanju porabe alkohola - druga 
obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada 
Republike Slovenije. 
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Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudaril, da je bila v zvezi s 
predlogom zakona v Državnem zboru opravljena splošna razprava, v okviru 
katere je bilo pridobljenih veliko koristnih informacij. Predlagatelj se tudi strinja z 
vsemi pripombami zakonodajno pravne službe. 

člani odbora so prejeli pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je navedeni 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno- tehničnega vidika in imela konkretne pripombe k 5., 9. in 15. členu 
predloga zakona. 

V skladu s poslovnikom je odbor nato prešel na razpravo o posameznih členih 
predloga zakona in vloženih amandmajih, ki so jih v predpisanem roku vložili 
naslednji predlagatelji: poslanska skupina Liberalne Demokracije Slovenije in 
Združene Liste Socialnih Demokratov ter poslanec France Cukjati. 

Pri delu odbora so sodelovali tudi predstavniki Združenja za trgovino pri 
Gospodarski zbornici Slovenije in predstavniki Obrtne zbornice Slovenije, ki so 
imeli konkretne pripombe k 2., 5. in 10. Členu predloga zakona. Pripombe so se 
nanašale na vsebnost alkohola v živilih, na naloge Sveta za zdravje in na čas 
prodaje alkoholnih pijač. 

V razpravi so člani odbora največ pozornosti namenili vprašanju, kako spremljati 
uresničevanje določb zakona v praksi, kako zaščititi potrošnika oziroma 
uporabnika in posredno s tem zmanjšati škodljive posledice prekomerne porabe 
alkohola. 
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Odbor je sprejel amandmaje: 
- poslanskih skupin LDS in ZLSD k : 2., 10. in 13. členu in 
- poslanca Franceta Cukjatija k: 12. in 13. členu. 

Odbor ni sprejel amandmajev: 
- poslanca Franceta Cukjatija k 4. in 7. členu. 

Poslanec France Cukjati je kot predlagatelj, na seji umaknil amandmaja k 7. 
in 9. členu. 

Brezpredmetna sta postala amandmaja: 
- poslanca Franceta Cukjatija k 5.členu, ker je odbor oblikoval in sprejel svoj 
amandma in 
- poslanskih skupin LDS in ZLSD k 12. členu, ker je bil sprejet amandma 
Franceta Cukjatija. 

Odbor je oblikoval in sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 5. členu 

1. V napovednem stavku se za besedami »Svet za zdravje« dodajo besede 
»pri Vladi Republike Slovenije« in črta beseda "zlasti". 

Obrazložitev 
Z amandmajem je upoštevano mnenje Zakonodajno-pravne službe in se 
glede na to, da so v tretji alinei tega člena opredeljene druge naloge, ki jih 
Svet za zdravje opravlja na področju družbene skrbi za zdravje, usklajuje 
besedilo s napovednim stavkom tega člena. 

2. Doda se nova 4. alinea, ki se glasi: 

spremlja ponudbo in prodajo alkoholnih pijač in predlaga ukrepe za 
preprečevanje nezakonite ponudbe in prodaje alkoholnih pijač." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se še natančneje določajo naloge Sveta za zdravje, ki naj 
tudi spremlja ponudbo in prodajo alkoholnih pijač ter predlaga ukrepe za 
preprečevanje nezakonite ponudbe in prodaje alkoholnih pijač. 
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K 7.členu: 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki so jim 
dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18.let." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se za mladoletne osebe izrecno prepoveduje prodaja in 
ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki imajo primešane alkoholne pijače. Z 
amandmajem naj bi se preprečila prodaja pijač z zelo nizko vsebnostjo 
alkohola, ki dajejo videz brezalkoholnih pijač. Obstaja velika verjetnost, da 
se s ponudbo takih pijač spodbuja otroke oziroma mladoletne osebe k 
uživanju alkohola. 

2. V tretjem odstavku se za besedo "pijač" doda besedilo "in pijač, ki so jim 
dodane alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18.let." 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se za mladoletne osebe izrecno prepoveduje prodaja in 
ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki imajo primešane alkoholne pijače. Z 
amandmajem naj bi se preprečila prodaja pijač z zelo nizko vsebnostjo 
alkohola, ki dajejo videz brezalkoholnih pijač. Obstaja velika verjetnost, da 
se s ponudbo takih pijač spodbuja otroke oziroma mladoletne osebe k 
uživanju alkohola. 

K 9. členu 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Alkoholne pijače je prepovedano prodati oziroma ponuditi osebam, za 
katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, 
mlajšim od 18 let. 

Alkoholne pijače je v gostinskih obratih prepovedano prodati oziroma 
ponuditi osebam, za katere je mogoče domnevati, da jih bodo posredovale 
osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola.". 

Z amandmajem je upoštevano mnenje Zakonodajno-pravne službe. Bolj 
jasno je določen posredni način prodaje alkoholnih pijač osebam, ki so 
mlajše od 18 let, v gostinskih obratih pa tudi osebam, ki kažejo očitne znake 
opitosti od alkohola. 
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K 15. členu 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Policija in 
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

Nadzor iz prejšnjega odstavka vključuje tudi nadzor nad prikrito prodajo in 
ponudbo alkoholnih pijač. 

Prikrita prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač po tem zakonu je način 
prodaje ali ponudbe alkoholnih pijač, ko se prodajo oziroma ponudbo 
alkoholne pijače poskuša prikriti z mešanjem alkoholnih z brezalkoholnimi 
ali drugimi pijačami oziroma napitki. 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad: 

- označevanjem živil, ki vsebujejo alkohol (6. člen); 
- prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih mlajšim od 18 let 

(prvi odstavek 7. člena); 
- prodajo žganih alkoholnih pijač v gostinskih obratih od začetka dnevnega 

obratovalnega časa do 10. ure dopoldan (drugi odstavek 10. člena); 
- objavo prepovedi , prodaje alkoholnih pijač in časovne omejitve prodaje 

alkoholnih pijač v gostinskih obratih (11. člen); 
- prepovedjo prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač v stavbah in na 

pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in 
izobraževanja ter zdravstvena dejavnost (prva alinea 12. člena); 

- prepovedjo prodaje alkoholnih pijač med delovnim časom v obratih javne 
prehrane (tretja alinea 12. člena); 

- ponudbo brezalkoholnih pijač v gostinskih obratih glede cene (13. člen). 

Tržni inšpektorat opravlja nadzor nad: 

- prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v prodajalnah, mlajšim od 18 let (prvi 
odstavek 7. člena); 

- prodajo alkoholnih pijač iz avtomatskih samopostrežnih naprav (tretji 
odstavek 7.člena); 

- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v prodajalnah osebam, za 
katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam mlajšim 
od 18 let (prvi odstavek 9.člena); 

- prepovedjo prodaje alkoholnih pijač v prodajalnah med 21. uro in 7. uro 
naslednjega dne (prvi odstavek 10.člena); 

- objavo prepovedi prodaje alkoholnih pijač in časovne omejitve prodaje 
alkoholnih pijač v prodajalnah (11. člen). 

Policija opravlja nadzor nad: 

- prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih, mlajšim od 18 let 
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(prvi odstavek 7. člena); 
- prodajo alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od 

alkohola (drugi odstavek 7.člena); 
- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih osebam, za 

katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim 
od 18 let (prvi odstavek 9. člena); 

- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih osebam, za 
katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, ki 
kažejo očitne znake opitosti od alkohola (drugi odstavek 9. člena). 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja nadzor nad: 

- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih 
poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno 
prireditvijo (druga alinea 12. člena). 

Pravne in fizične osebe, ki prodajajo in ponujajo alkoholne pijače morajo dati 
pristojnemu inšpektorju brezplačno na razpolago vzorec pijače, napitka 
oziroma živila za preverjanje oziroma laboratorijsko preskušanje. 

če se z laboratorijskim preskušanjem ugotovi, da odvzeti vzorec v postopku 
opravljanja nadzora ni v skladu z določbami tega zakona, stroške 
laboratorijskega preskušanja plača pravna ali fizična oseba, pri kateri je bil 
odvzet vzorec." 

Obrazložitev 
Z amandmajem je upoštevano mnenje Zakonodajno - pravne službe. Bolj 
natančno se določajo in razmejujejo pristojnosti inšpekcij v zvezi z 
izvajanjem nadzora. Zaradi možne zlorabe določil, ki urejajo prepovedi 
prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač v gostinskih obratih, se z 
amandmajem predlaga tudi možnost nadzora nad prikrito prodajo oziroma 
ponudbo alkoholnih pijač. Vzorce za preverjanje in laboratorijsko 
preskušanje inšpektorjem brezplačno zagotovi pravna ali fizična oseba, pri 
kateri se opravlja nadzor. Stroške laboratorijskega preskušanja pa bo 
pravna ali fizična oseba, pri kateri je vzorec odvzet, plačala le v primeru, da 
se pri laboratorijski analizi ugotovi, da vzorec ni v skladu z določbami tega 
zakona. 

Odbor je po končani razpravi in glasovanjih o amandmajih sprejel vse člene 
predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje je v skladu z 133.členom poslovnika Državnega 
zbora pripravljeno dopolnjeno besedilo predloga zakona, v katerega so vključeni 
vsi amandmaji, ki jih je sprejel odbor. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del 
poročila. 
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Odbor je za poročevalca na seji Državnega zbora določil predsednika odbora g. 
Stanislava Brenčiča. 

Svetovalka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar Predsednik: 

Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA (ZOPA) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za 
preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola. 

2. člen 

Alkoholna pijača je po tem zakonu vsaka pijača, ki vsebuje več kot 1,2 
volumenskih odstotkov alkohola, žgana pijača pa je tista alkoholna pijača, ki 
vsebuje več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola. 

Živila, ki vsebujejo alkohol, so tista živila, ki so v predpakirani obliki ponujena 
potrošniku in vsebujejo več kot 0,5 odstotkov alkohola na maso živila. 

Prodaja alkoholnih pijač po tem zakonu obsega vsako ponudbo za nakup ali 
kakršnokoli drugo obliko neposredne ponudbe alkoholnih pijač proti plačilu. 

Ponudba alkoholnih pijač po tem zakonu obsega vsako ponudbo za pokušino 
ali kakršnokoli drugo obliko neposredne ponudbe alkoholnih pijač brez 
plačila. 

Očitni znaki opitosti od alkohola so splošno prepoznavni znaki, ki se izražajo 
bodisi v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja, 
ki jih prepozna tudi nestrokovnjak. 

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

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC RABE ALKOHOLA 

3. člen 

Med ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola se štejejo: 

- spremljanje porabe alkohola in obsega škodljivih posledic rabe alkohola za 
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zdravje; 
- informiranje, izobraževanje in osveščanje javnosti in posameznih skupin 

prebivalstva o škodljivih posledicah rabe alkohola; 
- usklajevanje aktivnosti za čim zgodnejše prepoznavanje oseb, ki imajo težave z 

alkoholom in njihovo vključevanje v preventivne programe; 
- usklajevanje, spremljanje in vrednotenje preventivnih programov za posamezne 

skupine prebivalstva; 
- priprava in izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga 

med različnimi starostnimi in družbenimi skupinami prebivalstva ter njihovo 
vrednotenje; 

- strokovno svetovanje in podpora institucijam, združenjem, nevladnim 
organizacijam, lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju preventivnih 
programov in pri reševanju problemov, povezanih z rabo alkohola. 

4. člen 

Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, 
strokovnjaki in nevladnimi organizacijami pripravi dveletne programe omejevanja 
porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola (v nadaljnjem 
besedilu; programi), ki vključujejo ukrepe iz 3. člena tega zakona. 

Programe iz prejšnjega odstavka na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje, 
sprejme Vlada Republike Slovenije. 

S. člen 

Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varovanje zdravja prebivalcev 
pred škodljivimi posledicami rabe alkohola skrbi Svet za zdravje pri Vladi 
Republike Slovenije, ki ima na tem področju naslednje naloge: 

• spremlja škodljive posledice rabe alkohola na zdravje in predlaga ukrepe, ki 
zahtevajo medresorsko reševanje, 

- spremlja izvajanje programov iz prejšnjega člena, 

• druge naloge v zvezi z zmanjšanjem rabe in preprečevanjem škodljivih 
posledic rabe alkohola, 

- spremlja ponudbo in prodajo alkoholnih pijač in predlaga ukrepe za 
preprečevanje nezakonite ponudbe in prodaje alkoholnih pijač. 

III. UKREPI IN NAČINI ZA OMEJEVANJE PORABE ALKOHOLA 
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Živila, ki vsebujejo alkohol, morajo imeti na embalaži označeno vsebnost alkohola in 
opozorilo, da živilo ni primerno za otroke. 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natiskano s tiskanimi črkami, ki so jasno 
vidne, čitljive in se razločno barvno razlikujejo od podlage. 

7. člen 

Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane 
alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let. 

V gostinskih obratih in drugih oblikah ponudbe končnemu potrošniku v skladu 
s predpisi, ki urejajo gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati), je 
prepovedana tudi prodaja alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake 
opitosti od alkohola. 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne 
pijače, osebam, mlajšim od 18 let iz avtomatskih samopostrežnih naprav. 

8. člen 

Prodajalec oziroma ponudnik sme od vsake osebe, za katero domneva, da ne 
izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka prejšnjega člena, zahtevati, da predhodno 
izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če oseba 
to odkloni, se ji ne sme prodati oziroma ponuditi alkoholne pijače. 

9.člen 

Alkoholne pijače je prepovedano prodati oziroma ponuditi osebam, za 
katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale 
osebam, mlajšim od 18 let. 

Alkoholne pijače je v gostinskih obratih prepovedano prodati oziroma 
ponuditi osebam, za katere je mogoče domnevati, da jih bodo 
posredovale osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. 

10. člen 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač med 21. uro in 7. uro naslednjega dne, 
razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca 
njihovega obratovalnega časa, določenega v skladu z zakonom. 

Ne glede na prejšnji odstavek je prepovedana prodtga žganih pijač v 
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gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. ure 
dopoldan. Prepoved prodaje vključuje tudi dodajanje žganih pijač 
brezalkoholnim pijačam in drugim napitkom. 

11. člen 

Prepoved prodaje alkoholnih pijač in časovna omejitev prodaje alkoholnih pijač 
morata biti objavljeni na vidnem mestu v vseh prostorih, kjer se alkoholne pijače 
prodajajo, in za katere veljajo prepovedi iz prvega in drugega odstavka 7. člena, 9. 
in 10. člena tega zakona. 

12. člen 

Prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač: 
• v stavbah in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja 

dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost, 
- v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred 

začetkom in med športno prireditvijo in 
- med delovnim časom na delovnem mestu. 

13.člen 

Prodajalci alkoholnih pijač morajo imeti v prodaji vsaj dve različni vrsti 
brezalkoholnih pijač, ki sta cenovno enaki ali cenejši od najcenejše alkoholne 
pijače. 

IV. SREDSTVA 

14. člen 

Za izvajanje programov iz 4. člena tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem 
proračunu. Njihova višina se določa z letnim proračunom v sorazmerju s 
predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz naslova trošarin za alkohol in 
alkoholne pijače. 

V. NADZOR 

15. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Policija in 
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. 
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Nadzor iz prejšnjega odstavka vključuje tudi nadzor nad prikrito prodajo 
in ponudbo alkoholnih pija£. 

Prikrita prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač po tem zakonu je 
način prodaje ali ponudbe alkoholnih pijač, ko se prodajo oziroma 
ponudbo alkoholne pijače poskuša prikriti z mešanjem alkoholnih z 
brezalkoholnimi ali drugimi pijačami oziroma napitki. 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad: 

• označevanjem živil, ki vsebujejo alkohol (6. člen); 
• prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih mlajšim od 18 

let (prvi odstavek 7. člena); 
• prodajo žganih alkoholnih pijač v gostinskih obratih od začetka 

dnevnega obratovalnega časa do 10. ure dopoldan (drugi odstavek 10. 
člena); 

• objavo prepovedi prodaje alkoholnih pijač in časovne omejitve prodaje 
alkoholnih pijač v gostinskih obratih (11. člen); 

• prepovedjo prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač v stavbah in na 
pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost 
vzgoje in izobraževanja ter zdravstvena dejavnost (prva alinea 12. 
člena); 

• prepovedjo prodaje alkoholnih pijač med delovnim časom v obratih 
javne prehrane (tretja alinea 12. člena); 

• ponudbo brezalkoholnih pijač v gostinskih obratih glede cene (13. člen). 

Tržni inšpektorat opravlja nadzor nad: 

- prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v prodajalnah, mlajšim od 18 let 
(prvi odstavek 7. člena); 

• prodajo alkoholnih pijač iz avtomatskih samopostrežnih naprav (tretji 
odstavek 7.člena); 

- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v prodajalnah osebam, za 
katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam 
mlajšim od 18 let (prvi odstavek O.člena); 

- prepovedjo prodaje alkoholnih pijač v prodajalnah med 21. uro in 7. uro 
naslednjega dne (prvi odstavek 10.člena); 

- objavo prepovedi prodaje alkoholnih pijač in časovne omejitve prodaje 
alkoholnih pijač v prodajalnah (11. člen). 

Policija opravlja nadzor nad: 

- prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih, mlajšim od 18 
let (prvi odstavek 7. člena); 

- prodajo alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od 
alkohola (drugI odstavek 7.člena); 
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- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih osebam, 
za katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, 
mlajšim od 18 let (prvi odstavek 9. člena); 

- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih osebam, 
za katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, ki 
kažejo očitne znake opitosti od alkohola (drugi odstavek 9. člena). 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja nadzor nad: 

- prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih 
poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno 
prireditvijo (druga alinea 12. člena). 

Pravne in fizične osebe, ki prodajajo in ponujajo alkoholne pijače morajo 
dati pristojnemu inšpektorju brezplačno na razpolago vzorec pijače, 
napitka oziroma živila za preverjanje oziroma laboratorijsko preskušanje. 

Če se z laboratorijskim preskušanjem ugotovi, da odvzeti vzorec v 
postopku opravljanja nadzora ni v skladu z določbami tega zakona, 
stroške laboratorijskega preskušanja plača pravna ali fizična oseba, pri 
kateri je bil odvzet vzorec. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 8.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna 
oseba: 

1. ki izdeluje ali prodaja živila, ki vsebujejo alkohol, v nasprotju s 6. členom tega 
zakona; 

2. ki proda ali ponudi alkoholno pijačo osebi, mlajši od 18 let, ali osebi, ki kaže 
očitne znake opitosti od alkohola (prvi in drugi odstavek 7. člena); 

3. ki prodaja alkoholne pijače iz avtomatskih samopostrežnih naprav (tretji odstavek 
7. člena); 

4. ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače v nasprotju z 9. členom tega zakona; 
5. ki prodaja alkoholne pijače v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena tega zakona; 
6. ki prodaja žgane pijače v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega zakona; 
7. ki nima na vidnem mestu objavljene prepovedi v skladu z 11. členom tega zakona; 
8. ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače v nasprotju z 12. členom tega zakona; 
9. ki prodaja alkoholne pijače v nasprotju s 13. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti. 
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Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Kdor omogoči osebi, mlajši od 18 let, pitje alkoholne pijače na javnem mestu ali ji 
ponudi alkohol na javnem mestu, da bi ga pila, ali ji kako drugače omogoči, da pije 
alkoholno pijačo na javnem mestu, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo 50.000 
tolarjev. 

Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izreče in izterja zdravstveni inšpektor ali 
policist na kraju prekrška. 

Za prekršek iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče 
tudi varstveni ukrep obveznega odvzema avtomatske samopostrežne naprave. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 

Natis podatkov in opozorila na embalaži iz prvega odstavka 6. člena tega zakona 
morajo proizvajalci in prodajalci živil, ki vsebujejo alkohol, zagotoviti v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

Pravne osebe in posamezniki, ki prodajajo alkoholne pijače, morajo svoje delovanje 
uskladiti s prvim odstavkom 10. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

. 18. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji odstavek 9. člena in 16. točka 
11. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 42/86 
in 8/90 ter Uradni list RS, št. 4/92, 67/94 in 98/99) in 48. člen ter šesta alinea prvega 
odstavka 62. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) v delu, ki se nanaša 
na točenje alkoholnih pijač. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Mnenje 

K PREDLOGU ZA RAZPIS 

PREDHODNEGA ZAKONODAJNEGA 

REFERENDUMA O PREDLOGU ZAKONA 

O INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH 

(ZlnvO) 

-EPA 615-II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Številka: 172-01/89-'^28Š:'"v"<"  
Ljubljana, 6.11.2002 EPA 615-11 

Na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 
kot matično delovno telo naslednje. 

MNENJE 

K PREDLOGU ZA RAZPIS PREDHODNEGA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA 
O PREDLOGU ZAKONA O INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH (ZlnvO, EPA 615-11) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 25. seji, dne 6.11.2002 obravnaval Predlog poslanca 
mag. Janeza Drobniča, naj Državni zbor na svojo pobudo razpiše predhodni 
zakonodajni referendum o predlogu zakona o invalidskih organizacijah (ZlnvO). 
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki v svojem 
pisnem mnenju ugotavlja, da je omenjeni predlog podal upravičeni predlagatelj. 
Predlog je podan v pisni obliki, vsebuje jasno referendumsko vprašanje, ki je 
zastavljeno v skladu z 18. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI), ter 
njegovo obrazložitev. Predlog za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma se 
nanaša na predlog zakona, ki je v zakonodajnem postopku pred državnim zborom, kjer 
je bila zaključena druga obravnava, tretja obravnava pa se še ni začela in je glede na 
prvi odstavek 17. člena ZRLI vložen pravočasno. ZPS tako meni, da so izpolnjeni vsi 
pogoji, ki omogočajo državnemu zboru, da odloča o navedenem predlogu za razpis 
predhodnega posvetovalnega referenduma. 

V svojem mnenju ZPS nadalje ugotavlja, da je bilo povsem enako vprašanje že 
postavljeno s strani pobudnice Elene Pečarič, ki jo je predsednik državnega zbora 
obvestil, da roka za zbiranje podpisov ne bo ponovno določil, ker gre za povsem 
enako vprašanje, glede katerega je bil rok za zbiranje podpore volivk in volivcev že 
odprt, pa ustrezno število podpor ni bilo zbranih, okoliščine v zvezi s tem 
predlogom zakona pa se od prve do slednje pobude niso v ničemer bistveno 
spremenile. 

Člani odbora so se, kjub odsotnosti predlagatelja, seznanili s predlogom naj Državni 
zbor na svojo pobudo razpiše predhodni zakonodajni referendum o predlogu zakona o 
invalidskih organizacijah (ZlnvO) in na podlagi mnenja ZPS brez razprave odločili o 
naslednjem 
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predlogu sklepa: 

Odbor podpira predlog poslanca mag. Janeza Drobniča naj državni zbor na 
svojo pobudo razpiše predhodni zakonodajni referendum o predlogu Zakona o 
invalidskih organizacijah (ZlnvO, EPA 615 -II) in predlaga Državnemu zboru, da 
ga sprejme. 

Za predlagani sklep sta glasovala dva (2) poslanca, proti jih ie bilo devet (9). 

Na podlagi navedenega izida glasovanja Odbor DZ RS za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide predlaga Državnemu zboru, da sprejme naslednji 

sklep: 

Pobuda poslanca mag. Janeza Drobniča naj državni zbor na svojo pobudo 
razpiše predhodni zakonodajni referendum o predlogu Zakona o invalidskih 
organizacijah (ZlnvO, EPA 615 -II) se ne sprejme. 

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

Svetovalka DZ Predsednik 
Tina K. Premik Stanislav firenčič, 
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