
DRŽAVNI SL0V5NIJE 
DOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 28. februar 2004 Letnik XXX Št. 20 

PrEDLOG| zakonov 
p[edlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) - skrajšani postopek 3 
- EPA 1156 - III 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-B) 29 
* skrajšani postopek - EPA 1157 - III 

^hnični popravek k predlogu zakona o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe (MSAP) - EPA 1117-111 57 

2ahteva za splošno razpravo 
^hteva skupine poslancev, da se opravi splošna razprava o predlogu zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) 59 
" Prva obravnava - EPA 1142 - III 



Spoštovanj 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 



predl og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 GRADITVI OBJEKTOV 

' skrajšani postopek - EPA 1156 - III 

vlada REPUBLIKE SLOVENIJE 

IyA:. 2003-2511-0176 
StevMka: 351-04/2001-3 
™iana, 19.02.2004 

u'ac*a Republike Slovenije je na 62. seji dne 19.2.2004 določila 

predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi objektov, 

9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
Postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
epublike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
°Pojnitvah zakona o graditvi objektov obravnava po 

skrajšanem postopku zaradi odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, št. U-l-152/00-23 z dne 25.9.2003 (Uradni 

RS, št. 97/03), da je obstoječi zakon v neskladju s 147. 
en°m Ustave RS, ker bi moral pri določanju višine članarine 

°Predeliti tudi merila za določitev višine članarine, ne pa da to 
Popušča poklicni zbornici in s katero je bilo naloženo 
Zakonodajalcu, da takšno neusklajenost odpravi najpozneje 
do 10.4.2004. 

pdbora Državnega zbora Republike Slovenije za okolje in 
ln'rastrukturo je na 51. seji dne 4.2.2004 sprejel sklep, da 
Predlog zakona o spremembi zakona o graditvi objektov, ki ga 
J® v zakonodajni postopek 19.12.2003 vložil poslanec Franci 

°kavec, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Obenem je 
sPrejel dodatni sklep, s katerim je predlagal Vladi Republike 

Slovenije, da do 20.2.2004 v zakonodajni postopek vloži nov 
predlog sprememb in dopolnitev predloga zakona o graditvi 
objektov, ki ga je Vlada Republike Slovenije napovedala v svojem 
mnenju, št. 351-04/2001-2 z dne 13.1.2004. Predlog zakona 
mora biti sprejet pred začetkom odmerjanja nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. 

Skrajšani postopek Vlada Republike Slovenije predlaga tudi 
zaradi ugotovitev, da je treba v obstoječem zakonu o graditvi 
objektov nekaj določb, ki urejajo pogoje za izdelovanje projektne 
dokumentacije, uskladiti s pogoji, ki v državah EU veljajo za t.i. 
euro-arhitekta, pridobivanje projektnih rešitev na javnih natečajih 
pa povezati s predpisi, ki v EU veljajo za javna naročila, hkrati 
pa tudi postopke pridobivanja projektnih pogojev in soglasij ter 
postopek izdaje uporabnih dovoljenj ter so v neposredni 
povezavi s projektno in tehnično dokumentacijo, posredno pa 
z obema poklicnima zbornicama in ki tudi urejajo inšpekcijsko 
nadzorstvo, dopolniti tako, da bodo ti postopki še bolj primerljivi 
s predpisi držav članic EU. 

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 pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Janez KOPAČ, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Jože NOVAK, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, 

prostor in energijo, 
- Tomaž M. JEGLIČ, sekretar v Ministrstvu za okolje, prostor 

in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

28 februar 2004 poročevalec, št. 20 



PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

GRADITVI OBJEKTOV 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona po 
skrajšanem postopku: 

Uvodoma je potrebno ugotoviti, da pri izvajanju tistih določb novega 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 29.11.2002 (Uradni list RS, št. 
110/02) in se nanašajo na izdajo gradbenih dovoljenj, izdelovanje 
projektne in tehnične dokumentacije, določanje bistvenih zahtev 
in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, opredeljevanje 
statusa o grajenem javnem dobru in ugotavljanje pogojev za 
opravljanje dejavnosti, ki so povezani z graditvijo objektov, v letu 
dni po njegovi uveljavitvi ni prihajalo do nikakršnih problemov. 
Prav tako je potrebno ugotoviti, da pri izvajanju navedenega 
zakona ni prihajalo do nobenih problemov tudi pri ugotavljanju ali 
investitorji, ko vložijo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, 
izkazujejo pravico graditi. Upravne enote imajo še vedno največ 
težav pri preverjanju skladnosti nameravanih gradenj s 
prostorskimi akti, ali bodo objekti zanesljivi in ali bodo objekti v 
javni rabi zagotavljali neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb. 
UE namreč ugotavljajo, da je znanje oziroma poznavanje nove 
zakonodaje pri projektantih pomanjkljivo. Poudariti pa je tudi treba, 
da pri gradnjah enostavnih objektov, za katere ni potrebno 
gradbeno dovoljenje, tudi ni bilo zaznati nikakršnih problemov. 

Do sedaj so bili tudi izdani tudi skoraj vsi izvršilni predpisi, ki jih 
predvideva ZGO-1 (vseh predvidenih je 12), razen pravilnika o 
pripravi in izvedbi javnih natečajev, pravilnika o podrobnejši vsebini 
projektne in tehnične dokumentacije in pravilnika o organizaciji in 
označevanju gradbišč. Prva dva predpisa še nista izdana zato, 
ker sta se v javnih obravnavah o njunih osnutkih pojavili dve 
struji: prva, v kateri so zlasti projektanti, predvsem pa arhitekti in 
krajinski arhitekti, so menili, da se jim z njima jemljejo dosedanje 
pravice, druga, v kateri pa so investitorji, tudi tisti, ki se po predpisih 
o javnih naročilih štejejo za naročnika, pa so menili, da se bodo 
zaradi takšnih predpisov investicije v gradnje v bodoče občutno 
povišale. Tretji predpis o gradbiščih pa še ni izdan, čeprav je 
dokončno izdelan in tudi strokovno usklajen, ker je neposredno 
vezan na pravilnik o projektni oziroma tehnični dokumentaciji in 
bo zato izdan hkrati z njim. Ne glede na navedeno pa je potrebno 
poudariti, da zaradi tega, ker poslednji trije izvršilni predpisi še 
niso izdani, pri izvajanju ZGO-1 ne prihaja do zastojev, saj se pri 
projektiranju in izvajanju gradenj še vedno uporabljajo sedanji 
predpisi, izdani še na podlagi prejšnjega zakona, pri pripravi in 
izvedbi javnih natečajih pa se lahko uporabljajo določbe predpisov, 
ki urejajo oddajo javnih naročil, to je ZJN-1. 

Splošna ugotovitev je, da se je ZGO-1 sicer v javnosti »prijel«, da 
pa je začetno navdušenje investitorjev, ki so menili, da bodo takoj 
po 1.1.2003, ko je začel veljati ZGO-1, že pridobivali gradbena 
dovoljenja v t.i. »skrajšanih« postopkih oziroma da k projektom 
za pridobitev gradbenih dovoljenj ne bo potrebno pridobivati 
soglasij ter da sosedje ne bodo več stranka v postopkih, po 
pojasnilih, da bo to mogoče šele, ko bodo sprejeti lokacijski načrti 
»po novem«, torej v skladu z novim Zakonom o urejanju prostora, 
dokaj hitro pojenjalo. Z določbami drugega odstavka 205. člena 
ZGO-1 je namreč določeno, da se določbe prvega odstavka 60. 
člena in prvega odstavka 62. člena tega zakona pričnejo uporabljati 
šele, ko je za takšno območje, na katerem se naj bi izvajala 
gradnja, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja, sprejet 
državni lokacijski načrt oziroma občinski lokacijski načrt po 
določbah ZUreP-1. Tudi to pa pomeni, da je »hitrost« izdaje GD 

sedaj zlasti odvisna od »dobrih« ali »slabih« izvedbenih 
prostorskih aktov. 

Ker pa iz podatkov, ki so jih posredovale ne samo upravne enoj8, 

ampak tudi gradbeni inšpektorji, izhaja, da mnoge občine menij0; 
da imajo sedaj veliko pristojnosti pri prostorskem odločanju, tu_ 
pri izdajanju dovoljenj - s tem, da izdajajo lokacijske informacij 
(Ll), to še vedno kaže na razkorak med željo države, da racionain 
gospodari s prostorom in željo občin (predvsem manjših), a 

ugodijo vsem in v vseh zahtevah. Težave nato nastopijo P 
inšpekcijskem nadzoru in v postopkih pri upravnih enotah, ki n 

podlagi določb občinskih aktov ne morejo izdati dovoljenj- u 

zato ugotavljajo, daje nujno izdati zlasti pravilnik o obliki in vset>' 
lokacijske informacije, ki ga tudi sicer predvideva Zakon o urejanj 
prostora. 

Ker pa novi Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) v svojih prehodni 
in končnih določbah ni v celoti, zlasti v postopkovnem srni:si ■ 
uredil pridobivanja podatkov, potrebnih za odmerjanje nadomesti 
za uporabo stavbnega zemljišča, prav tako pa določbe, ki urejal 
organizacijo in pristojnosti obeh poklicnih zbornic, to je Zborni 
za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zboru'8 

Slovenije, določanje članarine povsem arbitrarno prepusti 
obema zbornicama, pri izvajanju zakona pa se je tudi ugotovi10; 
da v določenih primerih pridobivanja projektnih pogojev in sogla ' 
ni v zadostni meri zagotovljeno pravna varnost (obema stranema); 
ugotovilo pa se je tudi, da bi bilo potrebno določene določbe, 
urejajo tehnične preglede in izdajo uporabnih dovoljenj, 8 

izboljšati, tako da bi bilo investitorjem omogočeno, da pridob'1 
uporabna dovoljenje še hitreje, kot doslej, je bilo potrebno priprav 
predlagana spremembe oziroma dopolnitve. 

Konkretno je bilo potrebno predložene novele Zakona o 9raf\. 
objektov (ZGO-1) brez odlašanja in zakonodajalcu predlagati, ° 
jih obravnava oziroma sprejema po skrajšanem postopku 1 

naslednjih treh razlogov: 
1. zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 

U-l-152/00-23 z dne 25.9.2003 (Uradni list RS, št. 97/03), 
je obstoječi zakon v neskladju s 147. členom Ustave RS, k8 

bi moral pri določanju višine članarine opredeliti tudi merila z8 

določitev višine članarine, ne pa da to prepušča pokli°n 

zbornici in s katero je bilo naloženo zakonodajalcu, da takšn° 
neusklajenost odpravi najpozneje do 10.4.2004; 

2. zaradi ugotovitev, da je treba v obstoječem zakonu nekaj 
določb, ki urejajo pogoje za izdelovanje projektn8 

dokumentacije, uskladiti s pogoji, ki v državah EU veljajo z8 

t.i. euro-arhitekta, pridobivanje projektnih rešitev na javn|n 

natečajih povezati s predpisi, ki v EU veljajo za javna naročil®1 

hkrati pa tudi postopke pridobivanja projektnih pogojev i" 
soglasij ter postopek izdaje uporabnih dovoljenj ter so 
neposredni povezavi s projektno in tehnično dokumentacij0' 
posredno pa z obema poklicnima zbornicama in ki tudi urejaj0 

inšpekcijsko nadzorstvo, dopolniti tako, da bodo ti postopa 
še bolj primerljivi s predpisi držav članic EU; 

3. zaradi sklepa Odbora Državnega zbora RS za okolje in 

infrastrukturo, sprejetega na njegovi 51. seji dne 4.2.2004, da 
predlog zakona o spremembi zakona o graditvi objektov, K' 
ga je v zakonodajni postopek 19.12.2003 vložil poslan®0 

Franci Rokavec, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, da P8 

mora biti predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakon8 

o graditvi objektov, ki ga je Vlada RS napovedala v svoje"1 

mnenju, št. 351-04/2001-2 z dne 13.1.2004, vložen v 

zakonodajni postopek najpozneje do 20.2.2004, sprejet p8 

pred začetkom odmerjanja nadomestila za uporabo stavbneg8 

zemljišča. 

Ne glede na zgoraj pojasnjeno je potrebno še poudariti, da so bile 
vse občine že takoj po uveljavitvi novega Zakona o gradil' 
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h" V0čkrat seznanjene z njegovimi rešitvami, to je tudi o 
^ so "h n'e90ve9a 218. člena, saj so bile povabljene na posvete, 
akade i 0r9ani2ira'i Pnst0'ne državne službe, kot npr. Upravna 
Pa turi"1''3 ,udi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, večkrat 
Posvet ° e same oziroma Skupnost občin Slovenije. Prvi takšen 
2003 i19 k|' v Pr°storih Upravne akademije že koncem januarja 
sarno n'em so sodelovali ,ydi predstavniki Urada za lokalno 
S|(UD Uprav° MNZ), naslednji v Kamniku (organizirala ga je 
19 g °bčin Slovenije) nato pa so sledili naslednji posveti: 
20.6 pftt V ^ariboru (za severni del Slovenije, hotel Habakuk) in 
Platini 'Ul3''ani (za južni del Slovenije, hotel Union). V Rogaški 
Terriu 

S° nato 7-10.2003 občine same organizirale takšen posvet. 
(°r P°svetu je sledil posvet v Smeltu dne 11.11.2003 
ki So '2at0r: MORE), nato pa še posvet v Poljčah dne 18.11.2003, 
'Udi§e Skup.a' organizirali MF, DURS in MOPE. Posveti pa so bili 
Sog) v '6,ošnjem letu, in sicer 23.1.2004 v Kamniku (organizator 

ni g!"1: ko Državni zbor Republike Slovenije, na junijski seji 2003, 
se S[)

e'e' Podloga Državnega sveta Republike Slovenije, da bi 
Posvet6'9'3 °'3vezna razla9a 218. člena ZGO-1, pa so takšni 
da '' na ^a,erih se je zlasti obravnavalo samo, kako poskrbeti, 
pravo«0 OC"ok' 0 nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
p°Sr6.

asno usklajeni in da bodo občine lahko pravočasno tudi 
tak§nih°Va'e podatke za odmero takšnega nadomestila, pa je bilo 
P°iasn' '30sve,ov ®e ve<5- Na teh posvetih se je najprej uporabljalo za Q, 'evalno gradivo, ki ga je v obliki brošure pripravilo Ministrstvo 
z đne°?i' prostor in energijo in ga pod št. 462-00-40/2003-07-21 
bilo n • '7'2®°3 posredovalo na naslove vseh občin. Nato pa je 
kot n nprav'ieno še posebno usmerjevalno gradivo, oblikovano 
finano'30te'< °bčinam, ki so ga pripravili skupaj Ministrstvo za 
oko,0, Davžna uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za 
(t0 ''P

rostor in energijo pod št. 462-00-40/2003 z dne 10.11.2003 
o J6 bilo pripravljeno za posvet v Poljčah). 

^9 D 
zakon 290rai pojasnjenega zato predlagatelj obravnavanega 
se Ur

a meni' da predloga zakona, ki zlasti v delu, s katerim 
°bčin 'a nadomesti|o za uporabo stavbnega zemljišča, zadeva 
Š6 enk' prec' Posredovanjem v zakonodajni postopek ni potrebno 
o,™ obravnavati posredovati v mnenje lokalnim skupnostim 

a nlibovim skupnostim. 

Ad 1) 
0ri. Razlogi zaradi odprave posledic 

°cbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 

dveh n ^re'a V ^e,r1em delu organizacijo in delovno področje 
(ČAPsu - z')ornic' Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 
in 2ai' 

r Inženirske zbornice Slovenije (IZS), ki naj bi se ustanovili 
kj je 'S P°s'ovaniem tako, da bi se sedanja inženirska zbornica, 
9radit 3 ustanov'iena na podlagi 100.a člena prejšnjega zakona o 
doooin') °biektov (ZGO) oziroma Zakona o spremembah in 
besedi 'z le*a 1996 oziroma ZGO-B (v nadaljnjem 
2cJružu U IZS/97)' razdelila na dve zbornici: na ZAPS, v katero se 
arhitekf'0 ^'ani dosedanje matične sekcije arhitektov, krajinskih 
2druž °V 'n Pros,orskih načrtovalcev, in na IZS, v katero se 
na pod'9'0 VSi Preos,ali inženirji, ki opravljajo inženirske storitve 
sekcij 7°^'U 9rad'tve objektov in so tudi člani ustreznih matičnih 
v člervh ° so v četrtem delu ZGO-1, po posameznih poglavjih in 
ustani °C' 0,0 vkl!učno 143, člena, določbe, ki urejajo 
Področ"' •V °')eb P°kl'cn'b zbornic, njuno organizacijo, delovno op'® in Pristojnosti, vključno z navedbo, katere naloge od teh 
statUfi ^0t iavno pooblastilo, njune organe, obveznost sprejema 
javnih 'n dru9'b aktov poslovanja, način in pogoje za izvajanje 

Pooblastil (vodenje imenika, opravljanje strokovnih izpitov 

in pridobivanje statusa pooblaščenih inženirjev ter licenc), način 
in pogoje njunega financiranja, vključno z obveznostjo članov, da 
plačujejo članarino, ter opravljanja nadzorstva. S prehodnimi in 
končnimi določbami ZGO-1 oziroma členi od 20. do vključno 231. 
člena pa je urejena prevezava sedanje organiziranosti in delovnih 
področij, vključno z dosedanjimi javnimi pooblastili obstoječe IZS/ 
97, na novi sistem organiziranosti obeh poklicnih zbornic. 
Ključnega pomena pri tem so določbe 220. člena, ki določajo, da 
opravlja naloge v skladu z določbami ZGO-1, dokler se ZAPS in 
IZS ne ustanovita in ne začneta s poslovanjem, IZS/97. 

Ker pa je bila, sicer še pred uveljavitvijo ZGO-1, naslovljena na 
Ustavno sodišče RS pobuda določenega posameznika, da naj bi 
bile v nasprotju z Ustavo RS tiste določbe prejšnjega Zakona o 
graditvi objektov (ZGO), ki so določale obvezno članstvo v IZS in 
plačevanje članarine brez vnaprej določenih kriterijev, to je določbe 
26. in 76.a ter 76.b člena ZGO, ker naj bi bile v neskladju z 42., 49. 
in 74. členom Ustave, ustavno sodišče pa do 1. januarja 2003, to 
je do uveljavitve novega ZGO-1, o pobudi še ni odločilo, jo je pa 
vzelo v obravnavo, novi ZGO-1 pa tudi določa obveznost članstva 
in plačevanje članarine, je Ustavno sodišče nadaljevalo z 
odločanjem o stvari sami. Na tej podlagi je nato Ustavno sodišče 
na seji dne 25.9.2003, v postopku za preizkus pobude in v 
postopku za oceno ustavnosti, pod številko U-l-152/00 odločilo: 
1. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je iz 

razlogov, navedenih v 14. točki obrazložitve te odločbe, v 
neskladju z Ustavo. 

2. Državni zbor mora neskladnost iz prejšnje točke odpraviti 
najkasneje v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

3. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno 
ustavnosti 26. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94, 59/96,45/ 
99 in 52/2000) se ustavi. 

4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega 
odstavka 45. člena, 108., 110. in 113. člena ter prvega in 
drugega odstavka 125. člena in prvega odstavka 189. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) se 
zavrne. 

Iz obrazložitve Ustavnega sodišča, zakaj se je odločilo, da je 
ZGO-1 v določenih sestavinah četrtega dela, ki ureja organizacijo 
in delovno poklicnih zbornic (ZAPS in IZS oziroma IZS/97) v 
neskladju z Ustavo, zakaj pa da se pobuda za oceno ustavnosti 
drugega odstavka 45. člena, 108., 110. in 113. člena ter prvega in 
drugega odstavka 125. člena in prvega odstavka 189. člena ZGO- 
1 zavrne, izhaja naslednji povzetek: 

Članarina, ki so jo inženirski zbornici dolžni plačevati njeni 
člani, je namenjena financiranju dejavnosti zbornice. Ta 
zbornica je bila ustanovljena zato, da opravlja naloge, ki so v 
javnem interesu. Zakon pa pri določanju višine članarine ne 
more biti nevezan. Njena višina mora biti v sorazmerju s 
tistim obsegom dejavnosti zbornice, zaradi katerega je 
članstvo obvezno. Ta zahteva ne izključuje določitve 
pavšalnega zneska članarine in ne preprečuje, da zbornični 
organi ne bi smeli upoštevati plačilne zmogljivosti 
posameznega zavezanca. Ker pa gre za javno dajatev, bi 
moralo biti v zakonu določeno, kateri obseg dejavnosti in 
katere dejavnosti zbornice se financirajo s članarino. To je 
potrebno tudi zato, ker iz zakona izhaja, da zbornica določena 
opravila, ki jih opravlja kot javna pooblastila, ter nekatere 
druge dejavnosti (npr. opravljanje strokovnih izpitov, vodenje 
disciplinskih postopkov), vsaj delno posebej zaračunava. 
Poleg tega bi moral biti določen tudi nadzor države nad 
določanjem članarine. Zakon pa bi moral opredeliti tudi merila 
za določitev višine članarine, ne pa da to prepušča zbornici. 
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Ker iz obravnavane odločbe Ustavnega sodišča izhaja, da gre v 
konkretni zadevi za primer, ko zakonodajalec določenega 
vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni uredil, razveljavitev ni možna 
in je zato Ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo (48. 
člen ZUstS) in odločilo, da mora Državni zbor odpraviti ugotovljene 
neskladnosti najpozneje v šestih mesecih po objavi te odločbe v 
Uradnem listu Republike Slovenije, kar je po njegovem mnenju 
zadosten rok (2. točka izreka). 

Ker pa iz obravnavane odločbe Ustavnega sodišča tudi izhaja, 
da morajo biti določbe četrtega dela 2GO-1 oziroma členov, ki 
urejajo financiranje in nadzor nad financiranjem obeh poklicnih 
zbornic, najpozneje do 10.4.2004 ustrezno dopolnjene oziroma 
spremenjene tako, da bodo pri določanju višine članarine 
opredeljena tudi jasna merila za določitev višine članarine, s 
takšnimi spremembami in dopolnitvami pa bo moralo biti tudi 
določeno, kateri obseg dejavnosti in katere dejavnosti poklicne 
zbornice se financirajo s članarino ter urejen nadzor države nad 
določanjem članarine, to tudi pomeni, da je potrebno v tem roku 
sprejeti samo takšne spremembe in dopolnitve ZGO-1 oziroma 
njegovega četrtega dela in pri tem upoštevati: 
- da ZGO-1 v delu, ki določa obveznost vpisa v imenik oziroma 

članstva, ni v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije; 
da je ZGO-1 v neskladju s 147. členom Ustave Republike 
Slovenije, ker bi moral pri določanju višine članarine opredeliti 
tudi merila za določitev višine članarine, ne pa da to prepušča 
poklicni zbornici, ker bi moral njeno višino opredeliti v 
sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti poklicne zbornice, 
zaradi katerega je članstvo obvezno in ker bi moral zato, ker 
gre pri tem za javno dajatev, tudi določiti, kateri obseg 
dejavnosti in katere dejavnosti poklicne zbornice se financirajo 
s članarino ter urediti tudi nadzor države nad določanjem 
članarine; 

- da mora Državni zbor Republike Slovenije neskladnost iz 
prejšnje alinee odpraviti najkasneje v šestih mesecih po objavi 
njegove odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, kar 
pomeni, sprejeti ustrezne spremembe in dopolnitve četrtega 
dela ZGO-1, to je določb, ki urejajo organizacijo in delovno 
področje poklicnih zbornic. 

Ad 2) 
Razlogi zaradi uskladitve s predpisi EU: 

Novele so tudi potrebne zaradi opozorila Evropske komisije, da 
zaradi določb predpisov, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij 
državljanom Evropske unije v Republiki Sloveniji in ki za vsak 
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, ne glede na obstoj 
sektorskih direktiv, ki predpisujejo avtomatsko priznavanje 
kvalifikacij, to je zgolj preverjanje, ali je posameznik imetnik tiste 
diplome, potrdila oziroma drugega dokazila, na podlagi katerega 
mu država članica prizna pravico do opravljanja storitev na 
področju arhitekture, lahko pride do resnih zamud v postopkih. 
Zato je v primerih, kadar je skladnost predložene diplome z listo 
kvalifikacij za arhitekte nedvomna, pridobivanje mnenja 
ministrstva, pristojnega za urejanje prostora in graditev objektov, 
vsekakor ni potrebno in je potrebno zato poseči v določbe, ki 
urejajo pogoje za vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici. 

V določbah 50. člena ZGO-1, ki sicer ustrezno urejajo postopek 
pridobivanja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam, 
manjkajo določbe, kako ravnati v primeru, če sicer pristojni 
soglasodajalec molči že v prvi fazi izdelovanja projektne 
dokumentacije, to je, ko mora investitor oziroma projektant pridobiti 
projektne pogoje. Določbe 57. člena, ki določajo, da se mora v 
vsakem primeru pridobiti pred začetkom projektiranja lokacijsko 
informacijo, pa je potrebno navezati na že vzpostavljajoči se 
sistem zbirke pravnih režimov, ki jih sicer ureja novi Zakon o 
urejanju prostora (ZUreP-1). 

Določbe četrtega razdelka ZGO-1, ki določajo, da se lahko uve 
postopek izdaje uporabnega dovoljenja brez predložitve ustrez 
tehnične dokumentacije, se je v praksi izkazal za neustreze > 
čeprav je bilo ob njegovi pripravi mišljeno, da se bo s tem pospes ^ 
s pridobivanjem uporabnih dovoljenj. Ker je z 91. členom ZG 
sedaj določeno, da mora takšno dokumentacijo investitor predlog 
šele na dan tehničnega pregleda, se je začelo dogajati, da se 
postopkom sicer začne in se tudi imenuje komisija za 
pregled, po tem, ko pride takšna komisija na tehnični pregib IT 
se ugotovi, da je dokumentacija pomanjkljiva ali pa da je splon 
in se mora zato s postopkom prekinjati, zahtevati dopola ^ 
zahteve in podobno. Precej določb obravnavanega razdelka, 
so zlasti členi 95, 96, 97 in 99, pa tudi ne omogoča uprav"® 
organu, da bi se lahko s tehničnim pregledovanjem pospešil0' 

Določbe 102. in 106. člena povsem po nepotrebnem predpisuj®)®' 
da mora upravni organ po tem, ko že izda uporabno dovoljen) ' 
hraniti tudi vse volumsko obsežne projekte izvedenih del, čep| 
so vse bistvene sestavine, iz katerih je v celoti razvid 
izpolnjevanje bistvenih zahtev zgrajenega objekta, v vodi"1 

mapah. Določbe 103. člena pa tudi povsem po nepotrebne 
povzročajo zaostanke pri izdajah uporabnih dovoljenj, ko določal' 
da je potrebno uporabno dovoljenje vročiti ne samo investitol 1 

ampak tudi vsem udeležencem, ki so sodelovali pri gradnji- 

Ob izvajanju inšpekcijskega nadzorstva se je tudi ugotovilo, da 1® 
potrebno dopustiti možnost s prisilitvijo tudi za nelegalne kope. 
je potrebno tudi pri zasegu predmetov, ki so bili uporabljeni P 
nelegalni gradnji, omogočiti, da postane odločba izvršljiva ta 
oziroma z njeno vročitvijo zavezancu in da za opravljanje 'zvlJ\u 
inšpekcijskih ukrepov in tudi zasegov predmetov po drugih oseb 
povsem zadostujejo določbe zakona, ki ureja javna naročila- 

Uskladitev s predpisi EU je potrebna tudi na področju javn^ 
natečajev, kot jih določajo določbe 43. člena veljavnega ZGO^. 
Neposredno je namreč potrebno upoštevati direktivo 92/50/E 
in direktivo 93/37/EGS o uskladitvi postopkov oddaje javnih nar0\( 
v delu, ki se nanaša na izbiro strokovno najprimernejših varl® 
prostorskih ureditev in strokovno najprimernejših rešit® 
nameravanih gradenj na javnem natečaju. 

Ad 3) 

Razlogi zaradi uskladitev pri nadomestilu za uporao 
stavbnega zemljišča: 

Prvi razlog za pripravo predloženega zakona je v ugotovitvi, da ® 
večini občin (v tem trenutku: že 177) v predpisanem roku usp® 
novelirati svoje odloke o nadomestilu za uporabo stavbneg^. 
zemljišča, problem pa nastane pri zbiranju potrebnih podatkov, 
jih morajo pravočasno posredovati pristojni davčni upravi, da n 
njihovi podlagi nato izdaja odločbe o odmeri takšnega nadomesti • 
Razlog za to je v pomanjkljivih prostorskih evidencah. Ob priPr® 
ZGO-1 se je namreč izhajalo iz predpostavke, da večina ob4' 
vodi evidenco stavbnih zemljišč, saj je bil takšen predpis, to J 
navodilo o evidenci stavbnih zemljišč, uveljavljen že v zače"j 
leta 1988 (Uradni list SRS, št. 11/88), kar pa se je šele skoraj le 
dni po uveljavitvi ZGO-1 izkazalo za zmotno. 

S predmetno novelo ZGO-1 se naj bi zato razrešile sedanje težav® 
pri pridobivanju podatkov o nepremičninah, v zvezi s kateri"1 

obstaja obveznost plačevanja obravnavanega nadomesti^ 
Novela ZGO-1 je torej potrebna tudi zato, da se določen 
nejasnosti, ki se zaradi pričakovanega novega Zakona o . 
na nepremičnine v zvezi z obveznostjo plačevanja nadomesti 
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) pojavljajo vse <■> 
25.7.1997, ko je začel veljati Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradn 
list RS, št. 44/97) in ki je prenehal veljati z uveljavitvijo ZUreP-1 

ZGO-1, ne samo odpravijo, ampak da se na tej podlagi spl° 
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Parcel hV''° tal<®n' verodostojni podatki o statusu zemljiških 
sploh s.pr'Padai°čimi objekti, zgrajenimi na njih, brez katerih 
na ne"6 bi..t)i'0 m°9oče izvajati pričakovanega Zakona o davku 

Premičnine, čeprav bi bil že sprejet. 
HjS jn 

kakšn S '3et'm odstavkom 218. člena ZGO-1 tudi določeno, 
o nad 

Pos'edice nastopijo, če občina v predpisanem roku odloka 
d0|0g|3

0riles,'lLI za uporabo stavbnega zemljišča ne uskladi z 
do takfm' te9a člena, niso pa urejene procesne določbe, kako 
odme P°datkov, na podlagi katerih se sploh lahko pravilno 
Potreb nac'orries,'lo> P"1', če občina ne opravi svoje naloge, je 
Odsta k° tal<®no pomanjkljivost popraviti. Z navedenim petim 
začne '6 namreč samo določeno, da se po preteku roka 
zemlji.2 odmerjanjem nadomestila za uporabo stavbnega 
jih J, ca od 'istih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki 
nezaz r|Ca 'a ^'en' pri določanju višine nadomestila za uporabo 
d°|0g' ane9a stavbnega zemljišča pa uporablja vrednost točke, 
staVbn

ne 2 obokom o nadomestilu za uporabo zazidanega 
k°t da^3 sprejetim pred uveljavitvijo tega zakona, 
stavbe na območju z nezazidanim stavbnim zemljiščem 12 tretjega odstavka tega člena že zgrajene. 

s predi010 sprememba (podaljšanje) roka, kot je to bilo predlagano 
P°stoD°?0rT1 Za^ona o spremembah ZGO-1, ki ga je v zakonodajni 
2aPlet V'°2i' Poslanec Franci Rokavec, ne bi razrešila vseh Rep °v' ^ so nastali z uveljavitvijo 218. člena ZGO-1, je Vlada 
ngSD ' Slovenije prehodno takšnemu zakonskemu predlogu 
namre°" °Vala' ^ nasprotovanju zakonskega predloga je bilo 
da ;a 

C u9°tovljeno, da je potrebno, med drugim, tudi upoštevati, 
r^p0|2e do 24.12.2003 veliko občin, po podatkih, s katerimi 
sPrerr>a^a ^avi^na uprava Republike Slovenije, svoje odloke že 
navoH9"1'0 'n uskladilo, še več takšnih občin pa je to storilo po enem datumu. 

Prav takn 
ki so Potrebno rešiti tudi vprašanje tistih nepremičnin, 
javne ^°f

novem izvzete iz obdavčitve, to so objekti gospodarske 
name ^ ^kture in tistih nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so 
šolst 

|eni 23 Potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
đ°Pust' ur0, znanosti, športa in javne uprave in je na njih Mjnjst 

na 9radnja objektov gospodarske javne infrastrukture. 
konca?

tV° 23 ''nance' kot pritožbeni organ, je namreč že do 
up0r , eta ^003 prejelo pritožbe zoper odločbe o nadomestilu za 
infrast °u

stav')nega zemljišča za objekte gospodarske javne 
"adoni Ur9, ne 9'ede na t0, da 'e ZQ0"1 P"60! veljati 1.1.2003, 
je (ji|0 esti'° pa se odmerja po predpisih, veljavnih na ta dan. Zato 
spreje, po,rebno ugotovit, da bi se, če bi bil predlagani zakon 
vzpost' °^ravnavani zapleti samo še dodatno zapletli, hkrati pa 
so SD 

avi'a neenakost med tistimi občinami, ki so v veliki večini in 
zlastir0'e'a us^laci',vene odloke, in drugimi, ki tega niso storile, 
stavbn

Pa šestimi, ki odloka o nadomestilu za uporabo 
nav/oH 8®a zemljišča sploh niso sprejele, seveda v škodo prvo ®nim, ki so v večini. 

četne F'9pu'3'ike Slovenije je ob nasprotovanju spremembah le 
sprerrf3 oc's,av'<a 218. člena ZGO-1 tudi ocenila, da takšne 
kot So

e
b
mbe niso ustrezne iz povsem enakih razlogov, 

Figp . 'Ie tudi prisotne ob obravnavi predloga Državnega sveta 
2go.i Slovenije za sprejem avtentične razlage 218. člena 
Slove -V Državnem zboru Republike Slovenije. Vlada Republike 
razla ''8 ,a^rat Predlogu Državnega sveta za sprejem avtentične 
menila ^18' člena ZG0"1 sicer ni nasprotovala, hkrati pa je 
Plačev' • Z n'° do'°čene nejasnosti, ki se v zvezi z obveznostjo 
vse od3?'3 nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pojavljajo 
(Uran •, 7'1997> ko je začel veljati Zakon o stavbnih zemljiščih 
02 . 2q st RS. št. 44/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZureP-1 in 110/ 
Nlate 

1 • v nadaljnjem besedilu: ZSZ), ne bodo odpravljene, 
razian ^'a^' 'e 23,0 o'5 obravnavi predloga za sprejem avtentične 96 218. člena ZGO-1 (ORZGO-1-218) - EPA 853-III, tudi 

Državni zbor Republike Slovenije, na podlagi poročila pristojnega 
matičnega delovnega telesa, Odbora za infrastrukturo in okolje, 
št. 321-10/90-4/78 z dne 25.6.2003, na svoji 29. seji, dne 2.10.2003, 
sprejel sklep, da se predlog ne sprejme. 

Ker pa morebitna uveljavitev prehodnega obdobja ne bi smela 
zavreti aktivnosti za vzpostavitev evidenc o namenski rabi 
prostora, ki jih poleg 218. člena, ki take evidence zahteva 
posredno, nalaga kot obveznost občinam že zakon o urejanju 
prostora (ZUreP-1). Take evidence bodo namreč tudi pomemben 
podatek pri vzpostavitvi in izvajanju novega sistema davka na 
nepremičnine oz. sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, 
ki bo za določitev tržne vrednosti zemljišč upošteval njihovo 
namensko rabo. Podrobneje kot bo ta določena, bolj učinkovit bo 
davek na nepremičnine tudi kot inštrument (občinske) prostorske 
politike. 

Oba predloga zakonov, to je zakon o davku na nepremičnine in 
zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, sta namreč po 
podatkih Ministrstva za finance, kot delovni predlog že 
pripravljena, saj se pričakuje, da bo potrjena odločitev, da se tudi 
ta dva zakona vključita v davčni paket oziroma da se zanju v 
začetku 2004 izvede medresorsko usklajevanje in se začne 
zakonodajni postopek. Pomembno je, da se oba zakona 
obravnavata istočasno in usklajeno, da pa se zakon o množičnem 
vrednotenju uveljavi vsaj eno leto pred zakonom o davku na 
nepremičnine. Primerno bi bilo, da bi zakon o množičnem 
vrednotenju začel veljati najkasneje v začetku leta 2005, tako, da 
bi bilo mogoče v tem letu izvesti razgrnitev katastrskih podatkov 
o nepremičninah in dejansko ovrednotiti vse nepremičnine. V tem 
primeru bi bilo mogoče zakon o davku na nepremičnine uveljaviti 
z letom 2006. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona: 

Cilji predlaganega zakona so, da se: 
1. obveznost izvedbe javnega natečaja zoži in določi samo za 

tiste objekte, katerih investitorje država ali lokalna skupnost, 
če njihova ocenjena vrednost gradbenih, inštalacijskih in 
zaključnih del, brez davka na dodano vrednost, presega 
vrednost, ko je v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, 
potrebna objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, 
razen objektov, ki so v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji 
vrst objektov uvrščeni med objekte transportne infrastrukture, 
cevovode, komunikacijska omrežja in energetske vode, 
objektov, ki jih predpisi, ki določajo objekte in okoliše objektov, 
ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepe za njihovo 
varovanje, opredeljujejo kot objekte, ki so posebnega pomena 
za obrambo države in objektov, namenjenih za opravljanje 
varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzorstva na 
mejnih prehodih; 

2. celovito uredi sistem določanja članarine in drugih prispevkov 
pooblaščenih inženirjev, združenih v obeh poklicnih zbornicah, 
določi, kateri obseg dejavnosti in katere dejavnosti poklicne 
zbornice se financirajo s članarino ter uredi nadzor države 
nad določanjem članarine; 

3. minimalno dopolnijo tiste določbe, ki urejajo pridobivanje 
projektnih in soglasij tako, da bo pridobivanje teh pogojev 
oziroma soglasij še hitrejše, s hkratno zagotovitvijo pravne 
varnosti tako projektantov kot soglasodajalcev; 

4. minimalno dopolnijo tiste določbe, ki urejajo opravljanje 
tehničnih pregledov in izdajo uporabnih dovoljenj tako, da bo 
mogoče takšna dovoljenja pridobivati še hitreje; 

5. omogoči še uspešnejše inšpekcijsko nadzorstvo in 
izvrševanje inšpekcijskih ukrepov; 

6. celovito uredi sistem določanja in odmerjanja nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča z dopolnitvami prehodnih 
določb; 
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7. uskladi prevezava določenih tistih prehodnih določb, ki so v 
zvezi s pogoji za opravljanje dejavnosti in storitev določenih 
udeležencev pri graditvi objektov in z dokončanji upravnih 
dovoljenj in inšpekcijskih ukrepov. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZGO-1 se nekaj 
bistvenih sestavin ZGO-1, ki so v zvezi z izdelavo projektne in 
tehnične dokumentacije ter izdajo gradbenih in uporabnih 
dovoljenj, dopolni tako, da bodo postopki izdaje gradbenih in 
uporabnih dovoljenj še transparentnejši in posledično hitrejši, hkrati 
pa se tudi dopolni nekaj bistvenih določb, ki urejajo inšpekcijsko 
nadzorstvo, z namenom, da bi bili tudi ti postopki jasnejši in hitrejši. 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZGO-1 pa se zlasti 
dopolni njegov četrti del oziroma člene, ki urejajo financiranje in 
nadzor nad financiranjem obeh poklicnih zbornic. Te določbe se 
morajo zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS ustrezno dopolniti 
oziroma spremeniti tako, da bodo pri določanju višine članarine 
opredeljena tudi jasna merila za določitev višine članarine. S 
spremembami in dopolnitvami pa se mora tudi določiti, kateri obseg 
dejavnosti in katere dejavnosti poklicne zbornice se sploh 
financirajo s članarino ter urediti tudi državni nadzor nad 
določanjem članarine ter porabo sredstev. 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZGO-1, ki so v zvezi z odločbo 
Ustavnega sodišča RS, se je sicer zgledovalo po novelah Zakona 
o gospodarski zbornici Slovenije, sprejetih v začetku leta 2000 
zaradi povsem enakih razlogov, kot so sedaj prisotni pri pripravah 
na izdajo ZGO-1? (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Gospodarski zbornici Slovenije, Uradni list RS, št. 19/00, ZGZS- 
A). Tudi ustavno sodišče je v obrazložitvi svoje odločitve, zakaj 
da četrti del ZGO-1 ni povsod v skladu z ustavo, navedlo, da je 
že večkrat presojalo, ali zakonsko predpisano obvezno članstvo 
v določeni obliki združevanja pomeni poseganje v svobodo 
združevanja iz drugega odstavka 42. člena Ustave (odločba št. 
U-l-290/96 z dne 11. 6. 1998, Uradni list RS, št. 49/98 in OdlUS 
VII,124, odločba št. U-l-305/94 z dne 3. 4.1997, Uradni list RS, št. 
23/97 in OdlUS VI, 44, odločba št. U-l-137/93 z dne 2. 6. 1994, 
Uradni list RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62, sklep št. U-l-48/92 z dne 
11. 2.1993, Uradni list RS, št. 12/93 in OdlUS II, 15 ter odločba št. 
U-l-283/99 z dne 20. 3. 2003, Uradni list RS, št. 33/03 in OdlUS 
XII, 19). 

Ustavno sodišče je v vseh takšnih primerih sprejelo stališče, da 
zbornice oziroma druge oblike združevanja, ki so ustanovljene z 
zakonom za izvrševanje javnih pooblastil in predvsem zaradi 
izvrševanja določenih nalog v javnem interesu, ne pomenijo 
posega v svobodo združevanja, ki jo zagotavlja 42. člen Ustave. 
Obvezno članstvo v njih ne posega v pravico prizadetih oseb, da 
se svobodno združujejo, ki je na splošno zagotovljena v drugem 
odstavku 42. člena Ustave. Gre za združenja javnopravne narave. 
Kriteriji za razlikovanje med javno-pravnimi in zasebno-pravnimi 
oblikami združevanj, kot jih je opredelilo Ustavno sodišče v 
navedenih odločbah, so: združenje mora biti ustanovljeno z 
zakonom kot oseba javnega prava in mora imeti javna pooblastila, 
v okviru katerih odloča o pravicah in obveznostih članov. 

Ker tudi ZGO-1 opredeljuje Inženirsko zbornico kot združenje 
javnopravne narave - ustanovljena je z zakonom (108. člen), 
imata obe poklicni zbornici, oziroma sedaj še IZS/97, lastnost 
osebe javnega prava (109. člen) in ima javna pooblastila (drugi 
odstavek 110. člena, zlasti točke 8 do 11). 

S predlaganim spreminjanjem 218. člena se naj bi jasneje 
vzpostavila pravna podlaga za prehod NUSZ v davek na 
nepremičnine. Razlike med občinami v zbranem NUSZ sedaj so 
namreč na prebivalca velike: povprečja NUSZ za fizične osebe 
so v razmerju 1: 3,4, za pravne osebe so takšne razlike celo v 
razmerju do 1:7;5, kar pomeni, da so v določenih občinah še 
mnogo večja, tudi do 1: 30I. Če se zasleduje cilj, da davek na 

nepremičnine ne bi bistveno odstopal od NUSZ, vsaj v prvem letu 

uvedbe novega davka, so navedeni razponi preveliki, ker verjetno 
presegajo regionalne razlike v tržni vrednosti nepremični11' 
Nadomestno ukrepanje države bi se časovno podaljšalo za tist® 
občine, ki uskladitve niso pravočasno opravile: če občina a 
1.1.2004 ni uskladila odloke, bi država do konca leta 2005 sama 
poskrbela za evidence in nato tudi sama določila vrednost točke 
in odmerila NUSZ. Zaradi istočasne zagotovitve podatkov o 
stavbah v geodetskih evidencah in za potrebe NUSZ, ni smiseln® 
določati samo način zbiranja podatkov v posebnih občinski 
evidencah. Rešitve je potrebno koncipirati tako, da bodo podat* 
evidentirani najprej v »državnih« evidencah, ki bodo na voljo tu® 
občinam za določitev NUSZ, v prihodnje pa bodo isti, že urejen' J" 
usklajeni uradni podatki služili za potrebe vrednotenja in 

obdavčitve nepremičnin. Da bi zagotovili možnost razgrni^6 

podatkov katastra stavb za vse stavbe in ne le za stanovanjske, 
kar že omogoča 189. člen stanovanjskega zakona, bi bilo potrebn® 
z dopolnitvami ZGO-1 v prehodnih določbah, ki bi bile smisel0 

enake kot drugi odstavek 189. člena SZ-1, omogočiti razgrniti 
podatkov za vse stavbe. 

Poglavitne rešitve predlaganega zakona so tako zlasti v tem, c'a 

se uredijo naslednje zadeve: 
1. da se odpravijo nejasnosti v zvezi z obveznostmi izvedb® 

javnih natečajev, ko iz besedila prvega odstavka 43. čl®na 

ZGO-1 ni bilo mogoče razbrati, ali se investicijska vrednos. 
ki naj bi predstavljala zneskovni prag, nanaša samo na tist® 
objekte, ki bi jih opredeljeval izvršilni predpis, ki bo izdan na 
podlagi drugega odstavka istega člena, ali pa to velja za prav 

vse objekte v javni rabi, torej tudi komunalno infrastrukturo in 

druge objekte gospodarske javne infrastrukture, ali pa mord 
samo na tiste objekte, ki bi jih opredeljeval prostorski akt in D 

hkrati morali izpolnjevati še zneskovno določeno investicijsko 
vrednost, ali pa bi se moralo izpolnjevanje takšnih pogoj® 
obravnavati hkrati, z upoštevanjem vseh treh meril; 

2. da se pri pridobivanju projektnih pogojev in soglasij uredi tu" 
primer, če ni projektnih pogojev in če se soglasodajalci n® 
uskladijo in zagotovi pravna varnost na obeh stran®*1, 

investitorju oziroma projektantu ter soglasodajalcu; 
3. da se obveznost lokacijske informacije pred začetkoj11 

projektiranja določi samo za prehodno obdobje, to je 
vzpostavitve sistema zbirk pravnih režimov in jasneje poudan 

pomembnost urbanističnega dela projektne dokumentacij®' 
4. da se pri tehničnih pregledih uredi tudi pristojn°s 

predstavnikov inšpekcijskih organov, uredi možnost dovoljivin 

toleranc, kijih lahko dopusti upravni organ ter dopusti možnost, 
ko zaključnega tehničnega pregleda ni potrebno opraviti; 

5. da se jasneje uredi obveznost hrambe projektov zlasti 
izvedenih del; 

6. da se sicer določi, da člani zbornice plačujejo članski prispevek 
oziroma članarino, določi pa se tudi, kaj se sme iz tako zbrani" 
sredstev financirati; 

7. da se določi, kam se lahko namenjajo drugi prihodki zbornic® 
in zagotovi nadzor nad njimi; 

8. da se določi stopnja za odmero članarine, ki naj bi bila vezana 
na prihodke posameznikov iz preteklega leta; 

9. da skupščina zbornice lahko določi tudi najvišji znesek 
članskega prispevka in pavšalni znesek članskega prispevka 
za člane, katerih osnove za določitev članskega prispevka 
ne bi presegale določene vrednosti, lahko pa bi jih tudi oprostila 
plačila članarine pod določeno vrednostjo osnov za njihovo 
določitev glede na vnaprej določene kriterije; 

10. da se določijo tudi kriteriji za pobiranje vpisnin, plačil stroškov 
izpitov, ki se opravljajo pri njej na podlagi javnega pooblastila, 
in seveda tudi drugih stroškov; 

11. da se kot organ obeh poklicnih zbornic opredeli nadzorni 
odbor ter določijo tudi njegov sestav, naloge in pristojnosti; 

12. da se podrobneje tudi uredi vodenje imenika pri obeh poklicnih 
zbornicah in sicer iz razloga vzpostaviti prevezavo tudi na 
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P edpise, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij 
r 

zavl'anom držav članic Evropske unije za opravljanje 
13 9ullranih inženirskih storitev, torej ne samo »arhitekta«; 
14 d SS omo9°či hitrejša izvršba inšpekcijskih ukrepov; a se s prehodnimi določbami: 

omogoči podaljševanje in tudi morebitno spreminjanje 
dovoljenj, izdanih po prejšnjih predpisih in v tej zvezi doda 
Pojasnjevalna določba, ki se nanaša še veljavne 
Prostorske akte iz prehodnih določb ZUreP-1; 
omogoči izdaja ugotovitvenih odločb, da imajo starejši 
objekti po samem zakonu uporabno dovoljenje; 
omogoči nadaljevanje dela vsem dosedanjim urbanističnim 
inšpektorjem; 
celovito uredi celotni sistem pridobivanja podatkov, 
potrebnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ter s tem omogoči izvajanje novih 
nepremičninskih davčnih predpisov, ko bodo sprejeti. 

Primerjalno pravni pregled: 

in Pr' Predloženem zakonu za takšne njegove spremembe 
V6iiav° ^ v Hičemer ne spreminjajo obstoječega koncepta 
Prime

ne9a Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), podrobnejši 
Predlo"3'"0 pravni Pre9led ZGO-1, ki naj bi se na podlagi 
v njeo zene9a gradiva spremenil in dopolnil, pa je bil pripravljen že 
Držav°Vem preci'09u' ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila 
takšn nen?u 2boru Republike Slovenije dne 11.10.2002, ostaja a Primerjava nespremenjena. 

^°nčn'S0 '8 V vmesnem ^asu na pristojnih organih EU že pripravil kvaijji' Podlog direktive o pripoznavanju vseh vrst poklicnih 
and of 'ProP°sa| for a Directive of the European Parliament 
ti0ns\ . . Council on the recognition of professional qualifica- 
tiste '613''° Posebno ob pripravah na predlagani zakon še preveriti 
°brav

n'e90ve določbe, ki bi neposredno lahko posegale na 
ugot navano področje reguliranih poklicev. Pri tem pa se je 
naved °' da so dolo^t)e veljavnega ZGO-1, z izjemo prej 
vrste 0

6ne9a »euro-arhitekta«, ki določajo pogoje za določene 
celovitPraV'janja '"ženirskih storitev pri graditvi objektov, že sedaj o skladne z evropskimi merili. 

1 Jti ^i000 pa 'e,ucl'' ^ določbe 43. člena veljavnega ZGO- 
Potreh° i° zneskovni prag investicije objektov, za katere je 
EU ki n° or9anizira,i in izvesti javni natečaj, ni v skladu s predpisi 
Nep0 

Ure'ai° oddajo del na javnih razpisih oziroma javna naročila, 
in direkr dn° '9 namreć Potrebno upoštevati direktivo 92/50/EGS 
v (je|u 'vo 93/37/EGS o uskladitvi postopkov oddaje javnih naročil 
Prost' Se nana®a na izbiro strokovno najprimernejših variant 
nams°rSkih ureditev in strokovno najprimernejših rešitev ravanih gradenj na javnem natečaju. 

Ocena finančnih posledic za državni proračun in 
°ruga javna finančna sredstva ter ocena drugih 
Posledic predloga zakona: 

dodafV'i!eV Pred'a9ane9a zakona ne more povzročiti prav nobenih 
javnih! proračur|skih obremenitev in tudi ne obremenitev drugih 
sprem sr0dstev. Predvidena ureditev oziroma predvideni 
p°q i enieni oziroma dopolnjeni postopki pridobivanja projektnih 
9radb • S09las'i k projektnim rešitvam ter postopki izdaje 
celoti vkr 'n Uf30ra'3nih dovoljenj ter inšpekcijskih ukrepov se v 

vključujejo v obstoječe postopke oziroma jih racionalizirajo. 

Uveljavitev predlaganega zakona pa tudi ne more povzročiti 
dodatnih proračunskih obremenitev na področju organizacije in 
izvajanja javnih pooblastil obeh pristojnih poklicnih zbornic. 
Ravnokar navedeno je utemeljeno s tem, ker je bila Inženirska 
zbornica Slovenije (IZS/97) ne samo že ustanovljena (v letu 1997) 
in do sedaj ni bilo potrebno za njeno poslovanje niti tolarja iz 
državnega ali kakšnega drugega proračuna oziroma iz drugih 
javnih finančnih sredstev. Obe zbornici, to je ZAPS, ki se je izločila 
iz sedanje IZS/97, in preostali del IZS pa sta tudi že začeli s 
poslovanjem na povsem enakih temeljih, to je brez zagotavljanja 
denarnih ali drugih proračunskih virov. Obe zbornici tako že kar 
nekaj časa uspešno funkcionirata in izvajata javna pooblastila 
oziroma zagotavlja opravljanje strokovnih izpitov in vodi imenik o 
pooblaščenih inženirjih. 

Tudi organizacija izvrševanja nadzorstva se v celoti vključujejo v 
obstoječi sistem delovanja državne uprave ter obstoječe 
organizacijske predpise. Zakon namreč ne predvideva ustanovitve 
nobenega novega organa, ampak te naloge in pristojnosti prenaša 
med že obstoječe. Uveljavitev predlaganega zakona pa bo imela 
določene posledice pri tistih določbah Zakona o financiranju občin 
(ZFO), ki se nanašajo na izračunavanje povprečja finančnih 
izravnav in sicer za tiste občine, ki odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnih zemljišč ne bi v predpisanem roku oziroma 
najpozneje do začetka veljavnosti obravnavanega zakona 
uskladila z določbami 218. člena ZGO-1. 

Uveljavitev predlaganega zakona pa bo predstavljala dodatno 
proračunsko obremenitev za namene obveščanja o podatkih 
katastra stavb in drugih evidenc o nepremičninah iz 28. člena 
predlaganega zakona, ki jih potrebujejo občine za vzpostavitev 
evidenc za posredovanje podatkov za odmerjanje NUSZ. Potrebna 
sredstva za izvedbo le-tega so ocenjena na 470 milijonov SIT, od 
česar je v letu 2004 predvideno 124 milijonov SIT, dodatna sredstva 
v vrednosti 346 milijonov SIT v letu 2005 pa še niso zagotovljen. 

Utemeljitev potrebnih sredstev za namene obveščanja o podatkih 
katastra stavb je bila opravljena na podlagi predhodne analize in 
vključuje pošiljanje obvestil preko navadne pošte. Analiza je 
pokazala potrebo po 470 mio SIT. V letu 2004 naj bi bila opravljena 
priprava podatkov katastra stavb za izvedbo pošiljanja obvestil 
verjetnim lastnikom, v letu 2005 pa bi se le-to izvedlo. V primeru 
pošiljanja obvestil preko povratnic se cena pošiljanja obvestil zviša 
iz 44 SIT za pismo na 374 SIT na priporočeno pismo s povratnico. 
S tem se projekt glede na količino pošiljanj podraži za cca. 520 
mio SIT. Projekt obveščanja je možno učinkovito izvesti le z 
zunanjimi resursi - preko javnih razpisov. 

Zgoraj opisana obremenitev državnega proračuna je utemeljena 
s tem, ker brez takšnih podatkov, kot jih bo mogoče šele sedaj, 
po uveljavitvi obravnavanih novel Zakona o graditvi objektov, 
pospešeno pridobivati in z njimi napolniti vse uradne evidence, 
kot jih predvidevata Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/2000 in 87/2002 - 
SPZ) in Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,8/03 
- popr. in 58/03 - ZZK-1) ter seveda vsi tisti izvršilni predpisi, 
izdani na njuni podlagi, s katerimi se ureja vpisovanje v zemljiški 
kataster, kataster stavb in kataster gospodarske javne 
infrastrukture, vsebina in način vodenja sistema zbirk prostorskih 
podatkov, o povezljivosti teh podatkov in o pogojih za računalniški 
dostop do zbirk podatkov ter o izdajanju podatkov iz njih, sicer za 
namene pravilnega odmerjanja nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, ne bo mogoče izvajati sicer pričakovanega Zakona o 
davku na nepremičnine. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03- 
odl.US) se v 43. členu drugi stavek prvega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: 
»Javni natečaj je obvezen tudi za tiste objekte v javni rabi, katerih 
investitor je država ali lokalna skupnost, če njihova ocenjena 
vrednost gradbenih, inštalacijskih in zaključnih del, brez davkg 
na dodano vrednost, presega vrednost, ko je v skladu s predpisi, 
ki urejajo javna naročila, potrebna objava v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti, razen objektov, ki so v skladu s predpisi o 
enotni klasifikaciji vrst objektov uvrščeni med objekte transportne 
infrastrukture, cevovode, komunikacijska omrežja in energetske 
vode, objektov, ki jih predpisi, ki določajo objekte in okoliše objektov, 
ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepe za njihovo 
varovanje, opredeljujejo kot objekte, ki so posebnega pomena za 
obrambo države in objektov, namenjenih za opravljanje 
varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzorstva na mejnih 
prehodih.«. 

2. člen 

V 50. členu se četrti stavek četrtega odstavka nadomesti z novima 
tretjim in četrtim stavkom, ki se glasita: 

»Pristojni soglasodajalec v primeru, če ugotovi, da za določitev 
projektnih pogojev ni pristojen, z vlogo za izdajo projektnih pogojev 
ravna kot v primeru nepristojnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo 
splošni upravni postopek. Pristojni soglasodajalec lahko zavrne 
vlogo za izdajo soglasja samo v primeru, če projektna rešitev ni 
v skladu z njegovimi projektnimi pogoji.«. 

V petem stavku četrtega odstavka se za besedo »odreče« doda 
besedilo »določitev projektnih pogojev oziroma«. 

3. člen 

V 57. členu se v 2. točki drugega odstavka za besedilom 
»lokacijsko informacijo« doda vejica in besedilo »če prostorski 
akt ni evidentiran v sistemu zbirk pravnih režimov, vzpostavljenih 
v skladu s predpisi o urejanju prostora«, besedilo »z navedbo 
datuma njene izdaje« pa se črta. 

4. člen 

V 74. členu se črta četrti odstavek. 

5. člen 

V 89. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti 
odstavek, ki se glasita: 
»(5) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora biti priloženo: 
1. projekt izvedenih del, 
2. izjava, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v 

projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim 
gradbenim dovoljenjem, 

3. gradbeni dnevnik, 
4. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
5. dokazilo o zanesljivosti objekta, 
6. projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in 
7. drugi podatki in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov 

določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon. 
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(6) Če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje, 
mora biti projektu za obratovanje in vzdrževanje objekta prilože" 
tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so 
takšne meritve predpisane.«. 

6. člen 

V 90. členu se v prvem odstavku za besedilom »iz četrtega" 
doda besedilo »in petega«. 

V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se 
glasi: 
»Komisijo za tehnični pregled vodi in usmerja njeno delo uradna 
oseba upravnega organa iz prejšnjega odstavka, v primeru njene 
odsotnosti pa tisti član komisije, ki ga za njeno vodenje pooblasti 
takšna uradna oseba.«. 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) V postopku izdaje uporabnega dovoljenja imajo pravico 
sodelovati tudi predstavniki pristojnih inšpekcij. Če je pristojni 
inšpektor v času gradnje objekta ugotovil določene pomanjkljivosti, 
ki niso bile odpravljene do dne, ko je bila imenovana komisija za 
tehnični pregled, mora na to opozoriti upravni organ iz prvega 
odstavka tega člena.«. 

7. člen 

V naslovu 91. člena se besedi »na dan« nadomestita z besedam' 
»pred dnevom izvedbe«. 

91. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Investitor mora o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestit' 
vse udeležence, ki so sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihov" 
udeležbo na tehničnem pregledu. 

(2) Šteje se, da je investitor zagotovil udeležbo udeležencev iz 
prejšnjega odstavka na tehničnem pregledu, če jim je posla' 
obvestilo o tehničnem pregledu s priporočeno pošiljko najpozneje 
osem dni pred dnevom izvedbe tehničnega pregleda. 

(3) Za dokaz o vročitvi obvestila iz prejšnjega odstavka se štej® 
priporočena pošiljka.«. 

8. člen 

V 95. členu se besedilo označi s številko »(1) « in dodata nov 
drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»(2) Šteje se, da je objekt izveden v skladu z gradbenih 
dovoljenjem, če je mogoče na podlagi projekta izvedenih del 
ugotoviti, da spremembe, ki so nastale med gradnjo, ne vplivaj0 

na spremembo lokacijskih in drugih pogojev, določenih z 

gradbenim dovoljenjem in elementov, ki bi lahko vplivali na 
zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane 
bistvene zahteve. V primeru objekta iz 17. člena tega zakona 
takšne spremembe, nastale med gradnjo, tudi ne smejo vplivati 
na zagotavljanje neoviranega dostopa oziroma gibanja 
funkcionalno oviranih oseb. 

(3) Potek izvedbe tehničnega pregleda se evidentira v zapisnik 
o tehničnem pregledu, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo splošni 
upravni postopek, vodi uradna oseba upravnega organa, ki j® 
imenoval komisijo za tehnični pregled.«. 
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9. člen 
96. čienu se grtg tre(:| ocjstavek, sedanji četrti odstavek pa 

ne tretji odstavek. 

10. člen 

glasi- "6nU se na ^oncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se 

0$D
e'nvesti,or v roku trideset dni od dneva tehničnega pregleda 

0rq 
Vl u9°t°vljene pomanjkljivosti in o tem obvesti pristojni upravni 

Posa 23 9r®dbene zadeve, komisija za tehnični pregled ali njen 
So 

mezni član pa nato na podlagi predloženih listin ugotovi, da 
PriDif i6ne P°manjkljivosti odpravljene in takšno ugotovitev k 2aP'sniku o tehničnem pregledu, se izda uporabno 
im«. ne da bi bila pred tem izdana odločba o odpravi 9 tovljenih pomanjkljivosti.«. 

11. člen 

se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 

nien^ak''U^ni ,ehni^ni Prag'ed ni potrebno opraviti, če komisija ali 
uQot'30Sarr'e2en ^'an ^rez Pre9leda, na podlagi predloženih listin 
Ug0,0vi 'zpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka in takšno 

°vitev pripiše k zapisniku o tehničnem pregledu.«. 

6C*anji tre,ji odstavek postane četrti odstavek. 

vendar pa je za svoja dejanja vseeno disciplinsko in strokovno 
odgovoren ZAPS. Po izvedenem projektu ZAPS takšnega 
posameznika izbriše iz imenika in se šteje, da ne izpolnjuje več z 
zakonom določenih pogojev za opravljanje storitev odgovornega 
projektanta arhitekture. 

(6) Državljani države članice Evropske unije in drugi tujci, ki želijo 
v Republiki Sloveniji kot zaposlene ali samozaposlene osebe 
opravljati določen reguliran poklic oziroma regulirano poklicno 
dejavnost, za katero je določen pogoj vpisa v imenik ZAPS ali 
IZS, morajo za vpis v imenik predložiti odločbo o priznanju poklicne 
kvalifikacije, ki jo v skladu s predpisi o postopku priznavanja 
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v 
Republiki Sloveniji izda ministrstvo, pristojno za delo. 

(7) Glede tujcev, za katere predpisi iz prejšnjega odstavka ne 
veljajo, je priznanje poklicne kvalifikacije predhodno vprašanje, o 
katerem se odloča v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 
za vpis v imenik. 

(8) Potrdilo o vpisu v imenik pristojne poklicne zbornice oziroma 
odločba o zavrnitvi vpisa v imenik za državljana članice Evropske 
unije, ki se vpisuje kot odgovorni projektant arhitekture, mora biti 
izdano v 30 dneh od predložitve popolne vloge za vpis v imenik. 
Če v tem roku potrdilo o vpisu v imenik ni izdano, pristojni organ 
ZAPS oziroma IZS pa v osmih dneh po prejemu vloge za vpis tudi 
ne zahteva dopolnitve vloge iz razloga njene nepopolnosti oziroma 
pomanjkljivosti, se šteje, da je potrdilo o vpisu v imenik izdano.«. 

12. člen 
V igo x. 
del« se v drugem odstavku besedilo »projekt izvedenih 
del i nadomesti z besedilom »vodilna mapa projekta izvedenih 

dokazila o zanesljivosti objekta«. 

13. člen 
V Iga *i 
Udei ' Cler>u se v prvem odstavku črta besedilo »in drugim 

zencem pri graditvi objekta, ki so sodelovali pri gradnji«. 

°dstavek se črta. 

14. člen 

bessrt'i "6nU se besede »projekt izvedenih del« nadomestijo z 
vodil "vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta in na maPa projekta izvedenih del«. 

15. člen 

veiicni ^'enu se Pika na koncu tretjega odstavka nadomesti z 
da o° d°da besedil°>>ki se vpišejo v imenik ZAPS z namenom, 
Renijhifv'i3'0 stori,ve odgovornega projektanta arhitekture v ki Sloveniji samo za določeni projekt.«. 

16. člen 

sednv ^'0nU se P8*' odstavek nadomesti z novim petim, šestim, 
"(5) n™ 'n osm'm odstavkom, ki se glasijo: 
Slov -av''an države članice Evropske unije, ki želi v Republiki 
ki so8""1 oprav|ia,i storitve odgovornega projektanta arhitekture, 
se v T309 na PriPravo ali izvedbo časovno omejenega projekta, 6 v imenik ZAPS začasno in ne postane član zbornice, 

17. člen 

V136. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 
»(4) Zbornica samostojno odmerja in pobira članarino ter vpisnine 
in plačila oziroma nadomestila iz prvega odstavka tega člena (v 
nadaljnjem besedilu: drugi viri financiranja) in ima tudi pristojnost 
za izterjavo takšnih dajatev, lahko pa izvajanje teh nalog s pogodbo 
prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.«. 

18. člen 

Za 136. členom se dodajo novi 136.a, 136.b, 136.C in 136.Č člen, 
ki se glasijo: 

»136.a člen 
(določanje višine članarine) j 

(1) Osnova za določitev članarine članov vpisanih v imenik se 
določi na naslednji način: 

za vse člane, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko oziroma invalidsko zavarovane, 
od zavarovalne osnove iz dohodninske napovedi preteklega 
leta, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za 
obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in 
prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in 
prispevkov; 

- za fizične osebe, ki iz naslova opravljanja dejavnosti niso 
zdravstveno, pokojninsko oziroma invalidsko zavarovane, 
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno 
stopnjo davkov in prispevkov. 
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(2) Članarina se določa v višini letnega članskega prispevka. 

(3) Letni članski prispevek se določa s stopnjo za odmero 
članskega prispevka, ki znaša 0,035 osnove iz prvega odstavka 
tega člena. 

(4) Skupščina zbornice določi najvišji znesek članskega 
prispevka in pavšalni znesek članskega prispevka za člane, 
katerih osnove za določitev članskega prispevka ne presegajo 
določene vrednosti. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je fizična oseba, 
katere skupni prihodki iz poslovanja preteklega leta niso presegli 
1.000.000,00 tolarjev, za takšno leto oproščena plačevanja 
članarine. 

(6) Član zbornice vpisan v imenik zbornice je dolžan podatek o 
osnovi iz prvega odstavka posredovati zbornici do konca 
februarja tekočega leta. V kolikor član podatka ne posreduje v 
navedenem roku, se za osnovo vzame dvakratno najnižjo 
pokojninsko osnovo, povečano za povprečno stopnjo davkov in 
prispevkov. 

136.b člen 
(določanje drugih virov financiranja) 

(1) Višina vpisnin iz 2. točke in nadomestil iz 3. točke prvega 
odstavka 136. člena tega zakona se določi s predpisoma iz 
četrtega odstavka 123. in četrtega odstavka 133. člena tega 
zakona, pri čemer se morajo upoštevati materialni in drugi stroški, 
ki jih ima zbornica v zvezi z obravnavo vlog za vpis v imenik, 
vpisom v imenik, vodenjem in vzdrževanjem imenika, v zvezi z 
obravnavo prijav na strokovni izpit, opravljanjem strokovnih 
izpitov, izdajo potrdil o opravljenem izpitu in vodenjem evidenc o 
strokovnih izpitih, v zvezi z obravnavo prijav in vodenjem 
disciplinskih postopkov zoper člane zbornice, strokovnim 
delovanjem matičnih sekcij in komisij ter v zvezi z informiranjem 
in izobraževanjem članov zbornice. 

(2) Višina nadomestil iz 4. točke in denarnih kazni iz 6. točke 
prvega odstavka 136. člena tega zakona se določi s pravilnikom 
o disciplinskih kršitvah, ki ga sprejme skupščina zbornice. 

(3) Storitve iz 5. in 7. točke prvega odstavka 136. člena tega 
zakona zbornica izvaja in zaračunava po tržnih načelih. 

(4) Za druge vire iz 7. točke prvega odstavka 136. člena tega 
zakona se štejejo tudi donacije, dotacije in drugi prispevki, ki jih v 
skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje, nakažejo zbornici 
pravne in fizične osebe, ter sredstva, ki jih zbornica pridobi izven 
okvira javnih pooblastil, vendar v okviru del in nalog predvidenih 
v statutu zbornice. 

splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojerii 
gradiv za posameznega člana po načelih svetovanja ter drug0 

naloge, ki jih na podlagi letnih programov del sprejme skupščin® 
zbornice ali upravni odbor zbornice. 

136.ččlen 
(nadzor nad porabo sredstev, dobljenih iz članarin m 

drugih virov financiranja) 

(1) Nadzor nad določitvijo višine članarine in drugih virov 
financiranja po kriterijih iz 136.a člena tega zakona in p°rab 

sredstev iz prejšnjega člena nadzoruje upravni odbor pristojne 
poklicne zbornice, lahko pa tudi samostojna revizijska družba- 
če to zahteva katerikoli organ pristojne poklicne zbornice a 
katerakoli njena matična sekcija. 

(2) Nadzor nad porabo sredstev iz članarin izvaja tudi Računsko 
sodišče Republike Slovenije po uradni dolžnosti ali na zahtev0 

katerega koli organa pristojne poklicne zbornice in njene matič"6 

sekcije.«. 

19. člen 

V 148. členu se v prvem odstavku napovedni stavek 1.10^6 

spremeni tako, da se glasi: 
»1. v primeru zahtevnega objekta in nelegalnega kopa:«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Kadar je z inšpekcijsko odločbo odrejena odstranitev z8 

zgrajenega objekta ali dela objekta ter vzpostavitev prejšnjefl3 

stanja ali drugačna sanacija objekta oziroma zemljišča, " 
vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, gradbeni inšpektor lahk° 
določi najprej način izvršbe s prisilitvijo z denarnim kaznovanje"1. 

Če zavezanec kljub izrečenim denarnim kaznim po prva1!1 

odstavku tega člena z odločbo naloženega dejanja ne izpo1"1, 

inšpektor prične postopek izvršbe nedenarne obveznosti, ki 9a 

opravi po drugih osebah.«. 

20. člen 

V 152. členu se beseda »zemljišče« nadomesti z besedil0"1 

»objekt, del objekta oziroma zemljišče«. 

21. člen 

V 161. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek,1(1 

se glasi: 

»(4) Odločba iz prejšnjega odstavka postane izvršljiva z nj 'n° 
vročitvijo zavezancu.«. 

136.c člen 
(obveznost namenske uporabe sredstev, dobljenih iz 

članarin in drugih virov financiranja) 

(1) Z denarnimi sredstvi, ki jih zbornica pridobi iz članarin, vpisnin 
iz 2. točke in nadomestil iz 3. točke prvega odstavka 136. člena 
tega zakona ter nadomestil iz 4. točke in denarnih kazni iz 6. 
točke prvega odstavka 136. člena tega zakona se lahko financirajo 
samo tiste naloge, s pomočjo katerih se dosegajo cilji iz drugega 
oziroma tretjega odstavka 108. člena tega zakona. 

(2) Z denarnimi sredstvi, ki jih zbornica pridobi z opravljanjem 
storitev iz 5. točke in drugih virov iz 7. točke 136. člena tega 
zakona se lahko financirajo posamične oblike svetovanj In izvajanja 
neposredne strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot 

22. člen 

162. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za opravljanje izvršbe inšpekcijskih ukrepov in zaseg°v 

predmetov iz prejšnjega člena po drugi osebi se izberejo izvaja|cl 

v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.«. 

23. člen 

V 190. členu se besedilo označi s številko »(1) « in dodajo no^ 
drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 
»(2) Organ, ki izda lokacijsko dovoljenje skladno s prejšnji"1 
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pikom.,ahko na zahtevo stranke v času njegove veljavnosti 
sknrJSa n'e9°vo veljavnost vsakokrat največ za eno leto, vendar Paj največ za dve leti. 

^ovol'ČaSU vel'avnosti lokacijskega dovoljenja se lokacijsko 
lokacii't0'0 lahko ,udi spremeni. Zahtevo za spremembo 
razvid'S ■ dovo'ienja i® treba P'sno utemeljiti tako, da je iz nje 
lomači6" vp,iv 2ahtevane spremembe na pogoje, ki so določeni v 
'°kaci/k0m dovolieniu- Nova odločba, ki deloma nadomesti 
2afadi dovo|jenie' se omeji na predlagane spremembe, če 
lolfom" ?arave Predlaganih sprememb ni potrebno izdati novega lokacijskega dovoljenja. 

Prenehd°'°čbah ,e^a zakona se ž,eie> da lokacijsko dovoljenje 
skladu 3 761'3''' v enem letu po njegovi pravnomočnosti ni v 
Zahte Z . Prvega odstavka 191. člena tega zakona vložena 
Pravn^ Za izda'° SJradbenega dovoljenja, če je takšna zahteva 
Do ,.°mo^no zavrnjena, ali če sicer izdano gradbeno dovoljenje zakonu preneha veljati. 

janua6 '6 k"° določeno lokacijsko dovoljenje veljavno dne 1. 
da i6

r'i se ne 9'ede na določbe prejšnjega odstavka šteje, 
Pravn vedno v veljavi, čeprav v enem letu po njegovi 
d0voli0m0enOSti ni vložena zahteva za izdajo gradbenega 
vloži k' vendar samo, če se najpozneje do 1. novembra 2004 zahteva za njegovo podaljšanje.«. 

24. člen 
V igi . 
od«, ' nu se za tretjim odstavkom doda nov četrti in peti 
^4 O ' kl 36 9lasi,a: 

za qra!?an'ki izda gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje 

■ahko ° sk'adno s P^im oziroma drugim odstavkom tega člena, nj6Q 
v času njegove veljavnosti na zahtevo stranke podaljša 

vo veljavnost, vendar največ za dve leti. 

^ veljavnosti gradbenega dovoljenja oziroma enotnega 
po**« gradnjo se takšno dovoljenje lahko tudi spremeni. V 
člnn» Vu izdaje takšnega dovoljenja se uporabljajo določbe 73. na 'ega zakona.«. 

25. člen 
V1 gp x, 
Ocisto enu se besedilo označi s številko »(1) « in doda nov drugi 
"(2) ?Vek' W Se 9lasi: 

v tQL a Postopke izdaje odločbe o dovolitvi priglašenih del, ki so 
Podla '•S6 uP°rat,l'ai° določbe občinskih predpisov, izdanih na 
2004^' ^'ena 2UN, ki so veljali v času pred 1. januarjem 

26. člen 
V 1v. 

' nu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti 
Sft*. ki se glasita: 
o2|ro 

a zahtevo lastnika objekta iz prvega odstavka tega člena 
Prost013 e,ažnega lastnika stanovanja oziroma poslovnega 
prist 0ra ,er lastnika objekta iz tretjega odstavka tega člena lahko 
'akšJn' U|3ravni or9an za gradbene zadeve izda potrdilo, da ima 
takšn'" ob'8kt uporabno dovoljenje po samem zakonu, če so 
'zpol ' 2ah,evi Pr'!0^ena dokazila, iz katerih verjetno izhaja, da so 
od<!»r'?ni po9°ji, ki jih določajo določbe prvega oziroma drugega vka tega člena. * 

uPrav°trd'la '2 preišnie9a odstavka izdaja krajevno pristojna 
objekt"3 e.no,a' razen če 9re za objekt državnega pomena. Za rnjni .6 državnega pomena izdaja potrdila iz prejšnjega odstavka 

^tvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.«. 

27. člen 

V198. členu se besedilo označi s številko »(1) « in doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»(2) Na zahtevo lastnika objekta iz prejšnjega odstavka lahko 
ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, izda 
potrdilo, da ima takšen objekt uporabno dovoljenje po samem 
zakonu, če so takšni zahtevi priložena dokazila, iz katerih verjetno 
izhaja, da so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo določbe prejšnjega 
odstavka.«. 

28. člen 

Za 202. členom se doda nov 202.a člen, ki se glasi: 

»202.a člen 
(dokončanje postopkov za odmero nadomestila za 

degradacijo in uzurpacijo prostora) 

Začeti postopki za odmero nadomestila za degradacijo in 
uzurpacijo prostor, ki so se pred uveljavitvijo tega zakona začeli 
na podlagi 76.a člena ZUN in do uveljavitve tega zakona niso 
pravnomočno končani, se končajo po določbah 157. člena tega 
zakona.«. 

29. člen 

V 204. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 
»(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da se inšpekcijsko 
nadzorstvo, ki ga po določbah tega zakona opravljajo gradbeni 
inšpektorji, nanaša na graditev objektov.«. 

Sedanja drugi in tretji odstavek se črtata. 

30. člen 

Za 206. členom se doda nov 206.a člen, ki se glasi: 

»206.a člen 
(uskladitev določb o pristojnih soglasodajalcih) 

(1) Nosilec javnega pooblastila, ki v skladu s 34. točko prvega 
odstavka prejšnjega člena določa projektne pogoje in daje soglasje 
k projektnim rešitvam s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
In čiščenja komunalnih odpadnih in površinskih voda, ravnanja s 
komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, 
javne snage in čiščenja javnih površin, urejanja občinskih javnih 
prometnih površin, sistemskega zagotavljanja oskrbe s toploto in 
drugega opravljanja določene vrste gospodarske javne službe 
lokalnega pomena, je tudi pristojna občinska javna služba, ki je 
pooblastilo za določanje projektnih pogojev in izdajo soglasij k 
projektnim rešitvam pridobila po zakonu ali na podlagi zakona. 

(2) Če investitor skladno s prvim odstavkom 55. člena tega zakona 
v zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt z vplivi na 
okolje zahteva določitev smernic za izdelavo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in takšni zahtevi priloži lokacijsko 
informacijo in idejni projekt, hkrati pa tudi zahteva določitev pogojev 
za pridobitev dovoljenja za poseg v okolje in izdajo 
okoljevarstvenega soglasja, se določitev pogojev za pridobitev 
dovoljenja za poseg v okolje iz 58. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/94 - odl.US, 1/96, 9/99 - odl.US, 56/ 
99 - ZON, 22/00 - ZJS in 67/02 - ZV-1, v nadaljnjem besedilu: 
ZVO) šteje za določitev projektnih pogojev, izdaja 
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okoljevarstvenega soglasja iz 59. člena ZVO pa se šteje za izdano 
soglasje k projektnim rešitvam po določbah tega zakona.«. 

31. člen 

V 218. členu se peti odstavek nadomesti z novim petim, šestim in 
sedmim odstavkom, ki se glasijo: 
»(5) Šteje se, da je občina v skladu z določbami prejšnjega 
odstavka pravočasno uskladila odlok o nadomestilu za uporabo 
stavnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) z določbami 
drugega in tretjega odstavka tega člena, če je sprejela usklajen 
odlok o nadomestilu najpozneje do 31. marca 2004 in pristojnemu 
davčnemu organu posredovala podatke za odmero nadomestila, 
ki so v skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega 
člena. 

(6) Če določena občina odloka o nadomestilu ni pravočasno 
uskladila, se ji ocena lastnih prihodkov iz naslova nadomestila, 
izračunana po predpisih, ki urejajo financiranje občin, za leto 2005 
in v naslednjih letih, dokler odloka o nadomestilu ne uskladi in 
pristojnemu davčnemu organu ne posreduje podatkov za odmero 
nadomestila, dodatno poveča za 25%. 

(7) Občini, ki pred 1. januarjem 2003 odloka o nadomestilu ni 
imela sprejetega in ga tudi ne sprejme do 31. marca 2004, se 
ocena lastnih prihodkov iz naslova nadomestila, izračunana po 
predpisih, ki urejajo financiranje občin, za leto 2005 in v naslednjih 
letih, dokler odloka o nadomestilu ne sprejme in pristojnemu 
davčnemu organu ne posreduje podatkov za odmero nadomestila, 
dodatno poveča za 50%.«. 

32. člen 

Za 218. členom se dodajo novi 218.a, 218.b, 218.C, 218.Č in 218.d 
člen, ki se glasijo: 

»218.a člen 
(uskladitev določanja območij, na katerih se plačuje 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) 

(1) Občina lahko na podlagi tretjega odstavka 58. člena Zakona o 
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr. in 33/ 
89, Uradni list RS, št. 24/92 - odl.US, 110/02 - ZUreP-1 in 110/02 
- ZGO-1) določi območje, na katerem se plačuje nadomestilo ter 
v njem opredeli zazidana in nezazidana stavbna zemljišča iz 
drugega in tretjega odstavka 218. člena tega zakona kot enovito 
območje celotne občine, na katerem se hkrati plačuje nadomestilo 
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nadomestilo za 
uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča; lahko pa občina 
takšno območje določi ločeno in sicer kot območje oziroma 
območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča in kot območje oziroma območja, na katerih 
se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča, hkrati pa tudi določi, da takšna območja ne obsegajo 
celotno območje občine. 

(2) Občina lahko tudi določi, da se na delu območja, za katerega 
je določila, da se plačuje nadomestilo, plačuje samo nadomestilo 
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, ne pa tudi 
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. 

(3) Ne glede na to, kakšno območje je določena občina določila 
kot območje, na katerem se plačuje nadomestilo, se nadomestilo 
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča plačuje za vse 
stavbe, za katere je po določbah tega zakona predpisano gradbeno 
dovoljenje in so zgrajene oziroma se gradijo na območju takšne 
občine. 

(4) V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za 
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno 
legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa 
po določbah tega zakona. 

(5) Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča preneha, ko se stavba oziroma del stavb«; 
ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi 
prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na 

katerem je stala takšna stavba oziroma del stavbe, to dejstvo 
sporoči občini, hkrati pa se uvede obveznost plačeva"!3 

nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča^00 

leži takšno zemljišče na območju, za katerega je občina določila, 
da se na njem plačuje takšno nadomestilo. Če pa se za stavb0 

oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja' 
pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, 
se takšna gradnja ne šteje za novo gradnjč in se zato s 
plačevanjem nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča nadaljuje. 

218.b člen 
(uskladitev opredelitve zazidanega in nezazidanega 

stavbnega zemljišča) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje: 
da so z drugim odstavkom 218. člena tega zakona k° 
zazidana stavbna zemljišča določene tiste zemljiške parcel® 
ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlag1 

dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera koli vrsta 
stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarsk0 

javne infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihov 
deli v skladu z določbami tega zakona določene kot gradben0 

parcele in če ležijo znotraj območja, za katerega je občinaz 

odlokom o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestil" 
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča; 

- da so s tretjim odstavkom 218. člena tega zakona k° 
nezazidana stavbna zemljišča določene tiste zemlji^0 

parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim akto"1 

določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrst0 

objekta iz tretjega odstavka 218. člena tega zakona, če je za 

njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajam0 

odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cest" 
in če ležijo znotraj območja, za katerega je občina z odlok0111 

o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo za uporab0 

nezazidanega stavbnega zemljišča. 

(2) Če z dnem uveljavitve tega zakona zemljiške parcele iz prv® 
alinee prejšnjega odstavka oziroma njihovi deli še niso določen' 
kot gradbene parcele, ležijo pa na območju, katerega je občin® 
določila kot enovito območje, na katerem se hkrati plačuj® 
nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in 

nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišč0, 

pridobijo takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status 
zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo 0 

parcelaciji, izdano v skladu z določbami 215., 216. oziroma 21'- 
člena tega zakona ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, izda"0 

za objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno. 

(3) Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnost' 
gradbenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka se površina Par" 
cel iz prejšnjega odstavka, ko se od nje odšteje površina, na 
kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objejf 
gospodarske javne frifrastrukture, pomnožena s faktorjem 
šteje kot površina nezazidanega stavbnega zemljišča, vendaj 
samo, če takšen preostali deli takšnih zemljiških parcel hkrat 
izpolnjujejo tudi pogoje iz druge alinee prvega odstavka tega člena- 
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od t 6 S6, C'a 'e za zem'j'ške parcele iz druge alinee prvega avka tega člena zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, 
«-* odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno 

. ®.°' je za območje, na katerem ležijo, sprejet državni ali 
Ze 'pSk' '°kacijski načrt. Če je za območje, na katerem ležijo 

Ijiske parcele iz druge alinee prvega odstavka tega člena, 

oskrff' 0t}č'nski Prostorski red, se šteje, da je za njih zagotovljena rba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje 
P^ov. če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega 

i e9a omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na 
I n° v°dovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in no kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic 

lroma malih čistilnih naprav. 

218.cčlen 
(uskladitev pridobivanja podatkov za odmero 

nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča) 

sta ?^'na za namene nadomestila za uporabo zazidanega 
Oh^ 2em|)išča brezplačno pridobi podatke katastra stavb, 
st 3 mora v namene nadomestila za uporabo zazidanega 
st V?ne9a zemljišča uporabiti podatke, ki so vpisani v kataster 
Ur 

k°t katastrski ali registrski podatki v skladu predpisi, ki 
la'° evidentiranje nepremičnin. Občina za namene nadomestila 

D 
uPorabo zazidanega stavbnega zemljišča lahko uporabi tudi 

Q 
atke katastra stavb, ki so prevzeti iz drugih evidenc. Podatke 

zemljiških parcel, ki so vključena v območja, za katera 
Za°rt'na določila, da se na njih plačuje nadomestilo za uporabo 
k 'danega stavbnega zemljišča, pa pridobi občina tudi brezplačno 
J^ih evidenc o zemljiškem katastru. Če fundus stavbe ni 
_ entiran v zemljiškem katastru kot samostojna zemljiška jcela ali del parcele, se za takšen fundus šteje tloris stavbe iz 
ka'astra stavb. 

nk^^'na ol3vest' lastnike stavb in delov stavb o podatkih, ki še 
te ° 

vP'sani v kataster stavb kot katastrski ali registrski podatki, Z njimi povezanih gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
8Podarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: 

st ^zanc' za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega avbnega zemljišča) o podatkih za odmero nadomestila za 

kot°rab0 za2'danega stavbnega zemljišča, ki jih pridobi na način, to določa prejšnji odstavek, z javnim naznanilom. Javno 
v 

z"anil°. ki se ga objavi na krajevno običajen način, mora 
nart navedbo, da se razgrinjajo podatki za odmero 

omestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, kje in 
sj so takšni podatki na vpogled ter jih seznanijo z možnostmi 

uaianja pripomb. 

za' se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zidanega stavbnega zemljišča s podatki občine ne strinja, mora 
_ enega meseca, od javnega naznanila, predlagati vpis novih 

aatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov katastra stavb 
. Postojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo 

evidentiranje nepremičnin. 

(4) če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega 

Dnrt zem'i'^a ne predlaga vpisa novih ali spremenjenih datkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, se šteje, da so 
Podatki občine pravilni. 

j®) Občina, ki je v skladu z drugim odstavkom tega člena, obvestila 
vezance za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega 
evbnega zemljišča, o podatkih za odmero nadomestila za 

Porabo zazidanega stavbnega zemljišča, po dveh mesecih od 
Vnega naznanila, za namene odmere nadomestila za uporabo 
avbnih zemljišč ponovno, brezplačno pridobi podatke katastra 

®*9vb. 

(6) Po vzpostavitvi katastra stavb na način, ki ga določajo določbe 
predpisov, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, ministrstvo, 
pristojno za geodetske zadeve, obvesti lastnike stavb in delov 
stavb o vpisu tistih podatkov v kataster stavb, ki so prevzeti iz 
drugih evidenc, če stavbe in deli stavb do tedaj niso vpisani v 
kataster stavb. Za ta namen ministrstvo, pristojno za geodetske 
zadeve brezplačno pridobi podatke občin namenjene za odmero 
nadomestil za Uporabo stavbnih zemljišč. V primeru nestrinjanja z 
vpisanimi podatki so dolžni lastniki stavb in delov stavb v roku 30 
dni od prejema obvestila prijaviti spremembe v skladu s predpisi, 
ki urejajo evidentiranje nepremičnin. 

(7) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi po 
vzpostavitvi drugih evidenc po predpisih, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin in se nanašajo na gradbene inženirske objekte. 

218.Č člen 
(uskladitev pridobivanja podatkov za odmero 

nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča) 

(1) Občina za namene nadomestila za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča pridobi iz lastnih evidenc o namenski rabi 
prostora, določeni z veljavnimi prostorskimi sestavinami 
občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 in občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990 oziroma občinskim prostorskim planom 
in veljavnimi izvedbenimi prostorskimi izvedbenimi akti. Podatke 
o površini zemljiških parcel, ki so vključena v takšna območja, za 
katera je občina določila, da se na njih plačuje nadomestilo za 
uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, pridobi občina 
brezplačno iz uradnih evidenc o zemljiškem katastru. Podatke o 
nezazidanih stavbnih zemljiščih, določenih, da je na njih dopustna 
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za 
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna 
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa 
in javne uprave, pridobi občina iz veljavnih občinskih in državnih 
izvedbenih prostorskih aktov. 

(2) Občina obvesti lastnike zemljiških parcel, ki se po določbah 
tega zakona štejejo za nezazidano stavbno zemljišče (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča) o podatkih za odmero 
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ki 
jih pridobi na način, kot to določa prejšnji odstavek, z javnim 
naznanilom, ki se ga lahko objavi hkrati z javnim naznanilom iz 
drugega odstavka prejšnjega člena in mora vsebovati tudi enake 
sestavine in tudi rok, v katerem lahko podajo pripombe zavezanci 
za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča in ki tudi ne sme biti krajši od osem dni po objavi javnega 
naznanila. 

(3) Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča s podatki občine ne strinja, 
mora v roku enega meseca, od javnega naznanila, predlagati 
vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov iz 
prvega odstavka tega člena pri občinskem upravnem organu, 
pristojnem za urejanje prostora v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin. 

(4) Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali 
spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, 
se šteje, da so podatki občine pravilni. 
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(5) Občina, ki je v skladu z drugim odstavkom tega člena, obvestila 
zavezance za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča, o podatkih za odmero nadomestila za 
uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, po dveh mesecih 
od javnega naznanila, za namene odmere nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč ponovno, brezplačno pridobi podatke 
zemljiškega katastra in če potrebno, tudi katastra stavb. 

(6) Po vzpostavitvi sistema zbirk podatkov na način, ki ga določajo 
določbe predpisov, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, 
ministrstvo, pristojno za prostorske zadeve, obvesti lastnike 
zemljiških parcel o vpisu tistih podatkov v sistem zbirk prostorskih 
podatkov, ki so prevzeti iz drugih evidenc, če takšna zemljišča 
do tedaj niso vpisani v zbirko pravnih režimov. V primeru 
nestrinjanja z vpisanimi podatki so dolžni lastniki zemljiških par- 
cel v roku 30 dni od prejema obvestila prijaviti spremembe v 
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. 

218.d člen 
(uskladitev predpisov, ki so namenjeni za pridobivanje 

podatkov za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča) 

(1) Za predpise, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in so 
namenjeni pridobivanju podatkov za odmero nadomestila, se po 
1. januarju 2003 štejejo Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00 in 87/02 - SPZ) 
in Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - 
popr. in 58/03 - ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter tisti 
izvršilni predpisi, izdani na njuni podlagi, s katerimi se ureja 
vpisovanje v zemljiški kataster, kataster stavb in kataster 
gospodarske javne infrastrukture, vsebina in način vodenja 
sistema zbirk prostorskih podatkov, o povezljivosti teh podatkov 
in o pogojih za računalniški dostop do zbirk podatkov ter o izdajanju 
podatkov iz njih. 

(2) V primeru, da izvršilni predpisi iz prejšnjega odstavka še niso 
izdani, se do njihove izdaje uporabljajo izvršilni predpisi v skladu 
z določbami 190. člena ZUreP-1, kolikor niso v nasprotju z 
določbami tega zakona. 

(3) Če za določeno območje še ni uveljavljen izvedbeni prostorski 
akt, pripravljen in sprejet v skladu z ZUreP-1, se za izvedbene 
prostorske akte po določbah tega zakona štejejo: 
1. za državni lokacijski načrt: prostorski izvedbeni načrt iz 41. 

člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01-ZPPreb in 23/02- 
odl.US, v nadaljnjem besedilu: ZUN), lokacijski načrt iz 45.a 
do 45.i člena ZUN, lokacijski načrt iz 2. poglavja zakona o 
ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na 
mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02-ZGO-1) 
in lokacijski načrt iz 22. člena zakona o ukrepih za odpravo 
posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 
2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/02); 

2. za občinski lokacijski načrt: prostorski izvedbeni načrt iz druge 
alinee 21. člena oziroma od 27. do vključno 32. člena ZUN ter 
zazidalni načrt iz drugega odstavka 82. člena ZUN; 

3. za občinski prostorski red: prostorske sestavine občinskega 
dolgoročnega plana za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in 
občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990, sprejete na podlagi Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in Zakona o 
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni 
list RS, št. 48/90 in 85/00), skupaj s prostorskimi ureditvenim' 
pogoji iz prve alinee 21. člena oziroma 25. in 26. člena ZUN ter 
prostorski ureditveni pogoji iz prehodne določbe 16. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 m 
47/93). 

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se prostorski 
izvedbeni načrti oziroma lokacijski načrti iz 1. in 2. točke prejšnjega 
odstavka ne morejo uporabljati pri izvajanju določb prvega 
odstavka 60. člena in določb prvega odstavka 62. člena tega 
zakona.«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 
(uskladitev določb o pristojnih poklicnih zbornicah) 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirska zbornica 
Slovenije, ustanovljeni na podlagi Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1), morata 
statut in druge akte uskladiti z določbami tega zakona najpozneje 
v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

34. člen 
(dokončanje postopkov za izdajo uporabnih dovoljenj) 

Začeti postopki za izdajo uporabnega dovoljenja, ki do uveljavitve 
tega zakona niso pravnomočno končani, se končajo po določbah 
ZGO, če so bili začeti pred uveljavitvijo ZGO-1, in po določbah 
ZGO-1, če so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona. 

35. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta zakon se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne 
veljati 10. aprila 2004, razen določb 15. in 16. člena tega zakona, 
ki začnejo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski 
uniji. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
JBktov obsega 22 členov, s katerimi se spreminjajo oziroma 

tak ,uie samo tiste določbe veljavnega ZGO-1, za katere je 
do° °^razl°ženo v uvodni obrazložitvi, 10 členov, s katerimi se Polnjujejo predhodne določbe veljavnega ZGO-1, s pomočjo 

ZGr)h S0, mecldru9im'tud' celovito uredijo uskladitve 218. člena ln druQih predpisov, ki so v zvezi z nadomestilom za porabo stavbnega zemljišča ter druge uskladitve, s pomočjo 
erih se preveže sedanje stanje na spremenjene oziroma 

vkr°s 9ne dolo^e ZGO-1 ter3 člene prehodnih in končnih določb, lučno z določbo o začetku veljavnosti zakona. 

K 3. členu: 

S tem členom se dopolnijo tiste določbe 57. člena ZGO-1, s 
katerimi je določeno, da je potrebno v vsakem primeru pridobiti 
lokacijsko informacijo pred začetkom izdelovanja projektne 
dokumentacije. Ko bo, v skladu z ZureP-1, vzpostavljen sistem 
zbirk pralnih režimov, bo namreč lahko projektant oziroma 
investitor pridobil takšne podatke, ki jih sedaj, ko takšne zbirke 
še ni, lahko pridobi samo s pomočjo lokacijske informacije, pridobil 
neposredno z vpogledom v takšne evidence, tudi na elektronski 
način. 

Ad1) 

oh{a*,0*ltev sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi 

K '■ členu: 

® Predlagano dopolnitvijo se odpravijo nejasnosti, ki so se pojavile 
"veljaviM Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in je bilo o njih 

43' veliko govora u pravni praksi. Iz besedila prvega odstavka 
vr . ZGO-1 namreč ni mogoče razbrati, ali se investicijska 
tisi °St' ^ nai predstavljala zneskovni prag, nanaša samo na 
Podi°b-ekte' k' b'i'h °Predelieval izvršilni predpis, ki bo izdan na 
ob' f?' dru9e9a odstavka istega člena, ali pa to velja za prav vse 
o'e«° v iavni rabi, torej tudi komunalno infrastrukturo in druge 

Me gospodarske javne infrastmkture, ali pa morda samo na 
i6 °bJekte, ki bi jih opredeljeval prostorski akt in bi hkrati morali 
^Poinjevati še zneskovno določeno investicijsko vrednost, ali pa 

uoni moral° izpolnjevanje takšnih pogojev obravnavati hkrati, z 
ZG~evanlem vseh treh meril. S predlagano spremembo 43. člena 
nr- se k° tako lahko pospešilo z izdajo že kar nekaj časa 

P^vljenega pravilnika o javnih natečajih, pri katerem nastopajo 
Pisti zgolj pri vprašanju, kdaj je natečaj obvezen. Z njo se namreč 

ur rf° doloil' da i6 iavni natečaj obvezen za tiste prostorske editve in z njimi povezane objekte, za katere bi tako določal 
p°SJ0rsk' akt- za tiste objekte, za katere bi tako določili posebni 
aiu Za f'ste objoM0 v javni rabi, katerih investitor je država 

°kalna skupnost, vendar samo, če njihova ocenjena vrednost 
vr d enih' inštalacijskih in zaključnih del, brez davka na dodano sdnost, presega vrednost, ko je v skladu s predpisi, ki urejajo 

naročila, potrebna objava v Uradnem glasilu Evropskih 
uPnosti, to je trenutno 5 mio EUR - cca 1,2 mlrd SIT. V to 

ki U?!?° sevecla ne morejo soditi infrastrukturni objekti, objekti, 
Po predP'si' M določajo objekte in okoliše objektov, ki so osebnega pomena za obrambo in ukrepe za njihovo varovanje, 
Podeljujejo kot objekte, ki so posebnega pomena za obrambo 

c*
ave 'n objekti, namenjeni za opravljanje varnostnega, 

nnskega in inšpekcijskega nadzorstva na mejnih prehodih 
lroma na t. i. zeleni meji EU. 

členu: 

® ,em členom se odpravijo tiste pomanjkljivosti 50. člena ZGO-1, 
t ®° P° 1-1.2003 povzročale investitorjem oziroma projektantom 

a ve pri pridobivanju projektnih pogojev. Z novelo 50. člena se 
°mogoča pravno varstvo tudi v primeru, ko sicer pristojni 

Slasodajalec v predpisanem roku ne določi projektnih pogojev 
lroma po tem, ko je prejel zahtevo za njihovo določitev, molči. 

K 4. členu: 

Črtanje četrtega odstavka 74. člena ZGO-1 je v neposredni 
povezavi z novelami ZGO-1, ki se nanašajo na inšpekcijsko 
nadzorstvo. Skladno z določbo pn/ega odstavka 289. člena ZUP 
opravlja namreč izvršbo organ, ki je o stvari odločil na prvi stopnji, 
če ni s posebnim predpisom za to določen kakšen drug organ. 
ZGO-1 pa pooblašča gradbenega inšpektorja, da opravi upravno 
izvršbo. Zato se skladno z navedeno odločbo gradbeni inšpektor 
pojavlja lahko zgolj in samo v vlogi izvrševalca upravne odločbe, 
ne pa tudi inšpekcijskega organa. 

K 5. členu: 

S predlagano dopolnitvijo 89. člena ZGO-1 se omogoči hitrejše 
izvajanje in zaključek tehničnih pregledov, s tem pa tudi izdaja 
uporabnega dovoljenja in začetek uporabe na novo zgrajenih ali 
rekonstruiranih objektov oziroma objektov s spremenjeno 
namembnostjo. Po sedanjem 89. členu namreč investitorju, ko je 
vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ni bilo potrebno 
tej zahtevi prilagati nikakršnih dokazil in se je zato neredko 
dogajalo, ker je moral upravni organ, glede na določbe 90. člena, 
imenovati komisijo za tehnični pregled in določiti dan tehničnega 
pregleda, da investitor tudi na tehnični pregled ni dostavil ustrezne 
dokumentacije oziroma dokazil, kot jih sicer predpisuje 91. člen 
ZGO-1. Zato je moral upravni organ tehnične preglede ponavljati. 
Na podlagi predlagane novele pa bo upravnemu organu 
omogočeno, da bo imenoval komisijo in določil dan tehničnega 
pregleda, ko bo ugotovil, da je investitorjeva vloga oziroma zahteva 
za izdajo uporabnega dovoljenja popolna. 

K 6. členu: 

Predlagana dopolnitev 90. člena ZGO-1 je vsebinsko povezana 
z dopolnitvijo 89. člena. Z njo pa se tudi omogoči pristojnim drugim 
inšpekcijskim organom, v katerih delovna področja sodijo npr. 
tudi zagotavljanja zdravja in varstva pri delu, varstvo kulturne 
dediščine ali varstvo okolja in podobno, da sodelujejo v postopkih 
izdaje uporabnega dovoljenja, s čimer se tudi dodatno zagotovi, 
da bodo objekti izpolnjevali predpisane bistvene zahteve. 

K 7. členu: 

Predlagana sprememba 91. člena ZGO-1 je v neposredni povezavi 
z dopolnitvijo 89. člena, v katerega so se prenesle obveznosti 
investitorja, nanašajoča se na dokazila. Ker bo moral tako investitor 
že ob vložitvi zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja predložiti 
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takšna dokazila, je sedaj z 91. členom določeno, da je obveznost 
investitorja, da o dnevu tehničnega pregleda seznani vse 
udeležence, ki so sodelovali pri njegovi gradnji. 

K 8. členu: 

Namen predlagane dopolnitve 95. člena ZGO-1 je, da se 
upravnemu organu, pristojnemu za gradbene zadeve, ko vodi 
postopek izdaje uporabnega dovoljenja, omogoči, da s pomočjo 
komisije za tehnični pregled tudi preveri in v samerti postopku 
odloči, da so določene spremembe, ki nastanejo med gradnjo 
zlasti iz tehnoloških razlogov, v skladu z izdanim gradbenim 
dovoljenjem. Ker mu po sedanjih določbah to ni bilo omogočeno, 
se je mnogokrat zgodilo, da je bil zgrajeni oziroma rekonstruirani 
sicer v celoti skladen z lokacijskimi pogoji oziroma s pogoji iz 
prostorskega akta, ne pa tudi s samimi tehnološkimi rešitvami 
npr. gradbenih konstrukcij, ki so bile ustreznejše, kot je bilo 
prikazano v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in je 
bilo zato potrebno (povsem brez logike) pred izdajo uporabnega 
dovoljenja gradbeno dovoljenje spremeniti oziroma dopolniti. S 
predlagano novele se skratka pospešeno omogoči pridobivanje 
uporabnih dovoljenj. 

K 9. členu: 

Predlagano črtanje tretjega odstavka 96. člena ZGO-1 je v 
neposredni povezavi z novelami 90. in 91. člena ZGO-1. Sedaj 
črtana določba je tudi sicer prekomerno širila število udeležencev 
na tehničnih pregledih, katerim je moral upravni organ pošiljati 
vabila, namesto da bi jih, kot je to tudi običajno v vseh drugih 
primerljivih državah, obveščal investitor. Predlagana novela je 
zato skratka tudi naravnana v smer skrajševanja postopka izdaje 
uporabnih dovoljenj. 

K 10. členu: 

Tudi dopolnitev prvega odstavka 97. člena ZGO-1 je namenjena 
skrajšanju postopka izdaje uporabnih dovoljenj. Z njo je namreč 
določeno, da upravnemu organu ni potrebno izdati odločbe o 
odpravi pomanjkljivosti, če investitor takšen pomanjkljivosti, ki jih 
na tehničnem pregledu ugotovi komisija, odprav v 30 dneh. 

K11. členu: 

Tudi dopolnitev 99. člena ZGO-1 z novim drugim odstavkom je 
namenjena samo za skrajšanje postopka izdaje uporabnih 
dovoljenj. Z njo je namreč določeno, da zaključnega tehničnega 
pregleda ni potrebno opraviti, če komisija ali njen član brez 
pregleda, na podlagi predloženih listin, ki sestavljajo dokazilo o 
zanesljivosti objekta, ki se ga mora predložiti po novem že ob 
vložitvi zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, ugotovi izpolnitev 
predpisanih bistvenih zahtev. 

K 12. členu: 

Pozitivna posledica predlaganih sprememb 102. člena ZGO-1 je 
v zmanjšanju arhivskega prostora upravnih organov, pristojnih 
za gradbene zadeve. Po sedanjih določbah je moral namreč hraniti 
tudi celotne »špehe« projektov za izvedbo, po uveljaviti predlagane 
novele pa bo moral hraniti samo njihove bistvene sestavine. 

K 13. členu: 

Sprememba 103. člena ZGO-1 je tudi namenjena skrajšanju 
postopka izdaje uporabnih dovoljenj. Z njo je namreč določeno, 
da se odločbe, ki so v zvezi z uporabnimi dovoljenji, vročajo 
samo investitorjem. 

K14. členu: 

Tudi spremembe 106. člena bodo imele za pozitivno posledico v 
zmanjšanju arhivskega prostora upravnih organov, pristojnih za 
gradbene zadeve. Predlagana sprememba je tudi sicer v 
neposredni povezavi s predlagano spremembo 102. člena ZGO- 
1. 

K15. členu: 

Z dopolnitvijo 125. člena ZGO-1 se uredi to, kar ob sprejemanju 
zakona še ni bilo toliko opaženo, kot je to prisotno sedaj, to je, 
kako se ugotavlja in kdo ugotavlja izpolnjevanje pogojev tujin 
državljanov, ki nameravajo opravljati v Republiki Sloveniji tiste 
določene vrste inženirskih storitev, za katere je pri nas kot tudi v 
tujini s posebnimi predpisi določeno, da jih lahko opravljajo samo 
osebe, ki izpolnjujejo določene pogoje poklicnih kvalifikacij, torej 
za regulirane poklice in poklicne dejavnosti s področja graditve 
objektov. Predlagana dopolnitev sicer ni v neposredni povezavi z 
odločitvami Ustavnega sodišča, je pa v posredni, saj morajo tudi 
tisti tuji državljani, ki niso državljani držav članic EU, plačevati 
članarino, ko se vpišejo v imenik. 

K 16. členu: 

Spremembe in dopolnitve 126. člena so tudi v posredni povezavi 
z odločitvami Ustavnega sodišča. Pri pogojih vpisa v imenik le 

namreč treba dodati, da mora posameznik, da se v imenik vpiše 

pravica do opravljanja storitev, za katere se zahteva določeno 
število let delovnih izkušenj, izkazati tudi to, da ima pridobljene 
takšne izkušnje. S predlaganimi dopolnitvami se tako tudi 
izenačujejo pogoji med državljani Republike Slovenije in tujim1 

oziroma »evropskimi« državljani. V nasprotnem primeru bi bih 
namreč slovenski projektanti na slabšem. 

K 17. členu: 

Z dopolnitvijo 136. člena se obema poklicnima zbornicama, ZAPS 

in IZS omogoči, da rešita sedanji problem, ko se določeni njuni 
člani (uspešno) izogibajo svojim dolžnostim plačevanja članarine- 
Pri tem je potrebno namreč posebej izpostaviti, da obe zbornic1 

za opravljanje javnih pooblastil, za zagotavljanje opravljanja 
strokovnih izpitov, vodenja imenika in podeljevanja licenc ne 
prejemata prav nobenega nadomestila iz proračunskih sredstev, 
ampak sta za svoje delovanje skoraj v celoti odvisni od rednega 
plačevanja članskega prispevka. S predlagano dopolnitvijo, 
bo lahko takšne izterjave opravljala pristojna davčna uprava, 
seveda, če bo zbornica z njo sklenila ustrezno pogodbo, b° 
omogočena tudi boljša kvaliteta njenega opravljanja javnih 
pooblastil, seveda s hkratnim zagotavljanjem nadzorstva nad 
namensko porabo tako zbranega denarja, kot to določajo novo 
predlagani členi. To pomeni, da se s predlagano dopolnitvijo tudi 
sledi napotkom, kot jih je zaznati iz obrazložitve odločbe Ustavnega 
sodišča. 
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^členu: 

zadlf?an'štifje novi členi 136.a, 136.b, 136.cin 136.Č so potrebni 
v im 0C"0<?be us- da ZGO'1 v delu, ki določa obveznost vpisa 
ru>eul'!f- oziroma članstva, ni v nasprotju z Ustavo RS, je pa v s 147. členom Ustave RS, ker bi moral pri določanju 
ng ne čtenarine opredeliti tudi merila za določitev višine članarine, 
od đa .'° PrePušča poklicni zbornici, ker bi moral njeno višino edeliti v sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti poklicne 

zat rr"Ce' zaradi katerega je članstvo obvezno in ker bi moral 
cfe °' 9re pr> tem za iavno dajatev, tudi določiti, kateri obseg 

>y°s« in katere dejavnosti poklicne zbornice se financirajo s 
2 "arino ter urediti tudi nadzor države nad določanjem članarine. 
zaht"m' ^len'se torei nePosredno sledi tako ugotovitvam kot tudi 
tU(j.

evam Ustavnega sodišča, to je, da je potrebno z zakonom 
cel 0.?r6cle,'t' merila za določitev višine članarine, ne pa da je to v 
zbn 'n >}rez vnaPrei določenih kriterijev prepuščeno poklicni 
krit m'Ci' Zat0 ie s Precllaganimi členi to vprašanje, kar se tiče snjev za določanje višine članarine in višine drugih prispevkov 
™°™stil, urejeno tako, da ti členi takšna merila jasno in 

UD.
VOumno določajo, določajo pa tudi obvezno namensko porabo tako zbranih sredstev ter kako se opravlja nadzor nad 

_uP°rab°. Ustavno sodišče je namreč tako v odločbi kot tudi v 

zale' °^razlo^'tv' odločbe jasno in nedvoumno povedalo, da bi že on moral njeno višino opredeliti v sorazmerju s tistim obsegom 

in !*Vnost' Poklicne zbornice, zaradi katerega je članstvo obvezno ker bi moral zato, ker gre pri tem za javno dajatev, tudi določiti, 

fin 9" 0t}S69 dejavnosti in katere dejavnosti poklicne zbornice se 
d.,

nfiraj° s članarino ter urediti tudi nadzor države nad 
°canjem in porabo članarine. 

K19-členu: 

^men Predlagane dopolnitve 148. člena ZGO-1 je v še dodatni 
nanStritV'izvalanlu inšpekcijskega nadzorstva. Z njo je takšno 
v 

Zorstvo v celoti razširjeno tudi na vse vrste nelegalnih kopov, 
vs kU 2 Zakonom 0 inšpekcijskem nadzorstvu (ZIN) pa je 
nJ^u gradbenemu inšpektorju tudi omogočeno, da sam določi 

ln izvršbe glede na konkretni objekt. 

^20. členu: 

2 dopolnitvijo 152. člena ZGO-1 se odpravi nejasnost sedanje 

nert '1(0 n' bil° iasno'ali se inšpekcijski ukrep, naperjen zoper ogoljeno gradnjo in s katerim se lahko tudi naloži obveznost 

Do!?°^e' vzPostavitev v prejšnje stanje iz tehničnih ali drugih 
2 obnih razlogov ne bi bila možna, lahko uporabi ne samo za 

mVtiča, ampak tudi za celotni objekt. 

K21- členu: 

^Polnitvijo 161. člena ZGO-1 se uredi hitrejše izvrševanje 
eh vrst gradbenih inšpekcijskih ukrepov, tudi na področju 
Seg°v premetov, uporabljenih pri izvajanju nedovoljenih gradenj. 

^22. členu: 

^a,n en predlagane dopolnitve 162. člena ZGO-1 je v tem, da se 
Pravijo določene nejasnosti, ki so se po uveljavitvi ZGO-1 

l~]avlle Pri pridobivanju izvajalcev za opravljanje izvršbe 
Pekcijskih ukrepov po drugi osebi. 

Ad 2) 

Obrazložitev sprememb In dopolnitev prehodnih In končnih 
določb Zakona o graditvi objektov: 

K 23. členu: 

Ker je bilo po 1.1.2003, ob izvajanju ZGO-1, v precej primerih 
ugotovljeno, da bi določeni investitorji želeli, da bi se lahko 
lokacijska dovoljenja, ki so jih za nameravane gradnje pridobili še 
pred 1.1.2003, še dodatno podaljševala, v določenih primerih pa 
tudi spreminjala ali dopolnjevala, prav tako pa da bi se lahko 
podaljševala oziroma spreminjala in dopolnjevala lokacijska 
dovoljenja, katerih postopki za njihovo izdajo so se sicer začeli 
pred 1.1.2003, končani pa bodo tudi kasneje, zaradi vloženih 
pritožb ali sproženih upravnih sporov lahko tudi šele v letu 2004 
in še kasneje, je namen tega člena, s katerim se dopolnjuje 190. 
člen ZGO-1, da se takšnim investitorjem takšne možnosti 
omogočijo. Da pa se prejšnji sistem, kije poznal najprej lokacijsko, 
nato pa še gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za 
gradnjo, ne bi prekomerno zavlekel v prihodnost, je s predlaganim 
členom tudi določeno, da se takšna dovoljenja lahko podaljšajo 
oziroma spremenijo in dopolnijo na zahtevo stranke, za že veljavna 
dovoljenja pa da se določi polletni rok, v katerem se morajo takšne 
zahteve vložiti. 

K 24. členu: 

S tem členom se dopolnjuje 191. člen ZGO-1. Njegov namen je v 
odpravi nejasnosti, ki so se pojavile po uveljavitvi ZGO-1, ali je 
mogoče gradbena dovoljenja, ki temeljijo še v lokacijskih dovoljenjih 
in enotna dovoljenja za gradnjo podaljševati ter spreminjati. 

K 25. členu: 

Ta člen, s katerim se dopolnjuje 192. člen ZGO-1, razrešuje zaplet, 
ker se z dnem uveljavitve ZUreP-1 tudi ni podaljšala veljavnost 
občinskih odlokov o pomožnih objektih, izdanih na podlagi drugega 
odstavka 51. člena ZUN. S prvim odstavkom 205. člena ZGO-1 
se je namreč njihova uporaba samo podaljšala do uveljavitve 
izvršilnega predpisa, izdanega na podlagi 8. člena ZGO-1: Ker pa 
je sedaj navedeni pravilnik o vrstah objektov izdan in velja od 
6.12.2003, je nastal problem, kaj v primem, ko je postopek izdaje 
odločbe o dovolitvi priglašenih del v teku (zaradi pritožbe, 
upravnega spora), ne veljajo pa več občinski odloki o pomožnih 
objektih. Ta problem je sedaj razrešen z obravnavanim členom. 

K 26. členu: 

S tem členom se dopolnjujejo določbe 197. člena ZGO-1. Čeprav 
je bilo že sedaj, upoštevajoč določbe 180. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (potrdilo o dejstvih po ZUP), upravnemu 
organu, pristojnemu za gradbene zadeve omogočeno, da je na 
zahtevo lastnika objekta, za katerega je z določbami 197. člena 
ZGO-1 določeno, da ima uporabno dovoljenje po samem zakonu, 
če izpolnjuje določene pogoje, izdal ustrezno ugotovitveno 
odločbo, ki jo je lastnik takšnega objekta potreboval v različnih 
primerih, npr. za opravljanje dejavnosti in podobno, pa je namen 
obravnavanega člena tudi v tem, da se izdaja takšnih potrdil uredi 
na sistemski način. 
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K 27. členu: 

S tem členom, s katerim se dopolnjuje 198. člen ZGO-1, se tako 
kot s prejšnjim, 26. členom, omogoča, da se izda potrdilo o obstoju 
uporabnega dovoljenja in sicer za obrambno-zaščitne objekte. 

K 28. členu: 

S tem členom, s katerim se za 202. členom doda nov 202.a člen, 
se uredi povezava med 76.a členom ZUN in 157. členom ZGO-1, 
ker oba člena na enak način določata obveznost odmere 
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, vendar s to 
razliko, da po določbah ZUN pripada občini manjši delež. Zato je 
s predlaganim členom novih prehodnih končnih določb določeno, 
da se takšni, pred 1.1.2003 že začeti postopki končajo po določbah 
ZGO-1. 

K 29. členu: 

S tem členom se dopolnjuje in tudi spreminja 204. člen ZGO-1. Z 
njim se zaradi dodatnih obveznosti, ki jih v zvezi z inšpekcijskim 
nadzorstvom nalaga ZGO-1 inšpektorjem Inšpektorata RS za 
okolje in prostor, omogoči, da vsi dosedanji urbanistični inšpektorji 
iz 144. člena ZUN nadaljujejo z delom kot gradbeni inšpektorji v 
skladu z določbami ZGO-1. Z njim pa se tudi jasneje opredelijo 
njegove naloge v prehodnem obdobju. 

K 30. členu: 

Namen tega člena, s katerim se dopolnjuje 206. člen ZGO-1, je, 
da se uredijo nejasnosti, ki so se pojavile po uveljavitvi ZGO-1 v 
zvezi z določanjem pristojnih soglasodajalce. Ker iz določb prvega 
odstavka 206. člena prehodnih in končnih določb ZGO-1, ki sicer 
ureja, kdo lahko nastopa kot pristojni soglasodajalec, ni jasno 
določeno, da so takšni soglasodajalci tudi pristojni izvajalci 
ustreznih občinskih javnih služb, med zakoni, naštetimi v 
navedenem členu, pa tudi ni Zakona o varstvu okolja, ki daje 
podlago za ustanavljanje mnogih gospodarskih javnih služb s 
področja okolja, je s predlaganim členom takšna nejasnost 
ustrezno urejena. 

Ker je z novim predlogom Zakona o varstvu okolja, ki je tudi že 

vložen v zakonodajni postopek, določeno, da okoljevarstveno 
dovoljenje in tudi okoljevarstveno soglasje ni več akcesorf>° 
soglasje, ki se ga pridobiva v postopku gradbenega dovoljenja 
je zato z njim tudi določeno, da z dnem njegove uveljavitve 
prenehajo veljati tiste določbe ZGO-1, ki določajo, da se pridobiva 
okoljevarstveno soglasje v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja, je s predlaganim členom tudi omogočeno investitorjem 
objektov z vplivi na okolje, da si pred začetkom dokončne izdelave 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobijo 
okoljevarstveno soglasje. Pridobitev takšnega soglasja in 1° 
čimprej, je za njih pomembna, saj imajo s tem pridobljeno potrdilo 
pristojnega državnega organa, da njihova nameravana gradnja v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in zato lahko konkurirajo 
pri pridobitvi ustreznih sredstev EU, namenjenih izboljševanju 
oziroma varstvu okolja. Ker se je pred uveljavitvijo ZGO-1 za 
takšno potrdilo štelo lokacijsko dovoljenje, h kateremu se je tudi 
že lahko pridobilo okoljevarstveno soglasje, bo mogoče s 
predlagano dopolnitvijo ZGO-1, ko bo mogoče izdati takšno 
soglasje k idejnemu projektu, ki je po vsebini pravzaprav enak 
lokacijski dokumentaciji, doseči enak učinek. 

K 31. členu: 

S tem členom se odpravijo nejasnosti, ki so se v zvezi 2 

obveznostmi o na novo določenih območij, na katerih lahko obstaja 
obveznost plačevanja nadimestila za uporabo stavbnega 
zemljišče, pojavile z uveljavitvijo 218. člena ZGO-1. Z rešitvami' 
ki jih vsebuje obravnavani člen in naslednji, to je 32. člen, se sledi 
opozorilu Službe Državnega zbora Republike Slovenije z* 
zakonodajo, da samo podaljšanje roka za uskladitev odlokov ne 
bo razrešila vseh zapletov, ki so nastali z uveljavitvijo 218. člena 
ZGO-1, upošteva pa tudi, da je veliko občin (ta trenutek že 178), 
od tega vse mestne občine, svoje odloke že spremenilo i" 
uskladilo. Z obravnavanimi členi se sledi tudi mnenju komisije 
Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo 
regionalni razvoj oziroma njegovim priporočilom o nadgradnj' 
predloga zakona z dodatnimi rešitvami, ki bodo celoviteje rešiII 
probleme v zvezi z izvajanjem določb četrtega in petega odstavka 
218. člena Zakona o graditvi objektov. 

V podkrepitev navedbi, da je večina občina že uskladila svoje 
odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, je naslednji 
grafični prikaz: 

LEGENDA 

178 Število občin z usklajenimi odloki - sprejeti in objavljeni 92,23 % 
6 Število občin, ki odloke ne želijo uskladiti 3,11 % 
1 Število občin, ki imajo odlok sprejet, vendar še ni objavljen 0,52 % 
5 Število občin, ki imajo odlok v pripravi oziroma sprejemanju 2,59% 

vse 

3 Število občin, ki na prošnjo ministrstva ne odgovarjajo 1,55% 

193 100,00% 
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S t 
od?T členom se najprej omogoči še tistim parim občinam, ki 
s ,° e 0 nadomestilu še niso uskladile in ki takšnega odloka 
prav x'mai° sPreietega, da sprejmejo oziroma uskladijo in še 
nad ° ' za let0 2004, posredujejo podatke za odmero 
ki j °mes,ila Pristojnim davčnim uradom. Če pa določene občine, 
roku^° S'C6r spreiet oc,lok o nadomestilu, a ga tudi v podaljšanem .ne uskladile in tudi ne bi posredovale podatkov za odmero 
'nent'k C*av<^n' uPrav'i se zoper takšne občine sproži instru- 
sic ?a orn°9očajo predpisi, ki urejajo financiranje občine in 
°dbkV V'Šini' ko> 9a dol°ča ta člen. Zoper tiste občine, ki pa 
roku 3 0.nac*omestilu nimajo in ga pravočasno, v podaljšanem 
Po s ne sPreiele' pristojni davčni upravi pa tudi ne bi 
stn e a'e Podatkov, se tudi sproži takšen, prej navedeni in- mBr)t, vendar v dvakratni višini. 

členu: 

S tem členom se za 218. členom ZGO-1 dodajo novi členi a, b, c, 
Clr> d (218). 

2l8.a členom se uredijo nejasnosti, ki so se pojavile šele 
ng ,em- ko so občine že začele s sprejemanjem novel odlokov o 
21 ^"^estilu, to je, ali se določbe drugega in tretjega odstavka 
o i' "ena ZGO-1 nanašajo na celotno območje občine ali ne 
aii °ma ali določbe tretjega odstavka 58. člena ZSZ-84 še veljajo 
PlagB ^6r določanje območij, koder nastane obveznost 
Pris>6Van*a nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v 
dol °Jnost' občin, je sedaj določeno, da občina seveda lahko tudi 
se v ! mani?e območje, kot je celotno območje občina, vendar pa 
fina Prioru lahko uporabi instrument iz predpisov, ki urejajo 
ni J*!?"19 ■ Z navedenim členom je tako omogočeno, čeprav 
nadn '° 'zrecno določeno, da se učinki zaradi neodmerjenega 
oce°meSt'la lahko uP°števaj° ob izračunu finančne izravnave pri 
sta!*. lastn'h prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo 

zemljišča. 

neorf 21S b člena so pravzaprav pojasnjevalne določbe in se 
2l8°SJedn° nanašai° na določbe drugega in tretjega odstavka 
/e fo na Njihovo bistvo je v tem, da jasno določijo, kaj 
Sf ~opustn°st gradnje na nezazidanem stavbnem zemljišču IN 
stal TEM "P0VRNEJ0" ŠE V ČAS VELJAVNOSTI Zakona o 
9rad^ zem^'^'b /z leta 1997, ki je jasno določal, da je dopustna 
dol t'3 samo na opremljenem zemljišču. Zato je tudi sedaj 
sam"0' da se lahko za nezazidano stavbno zemljišče štejejo 
akt ° Z6mli'^ke parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim 
obi°^ ločeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste 
*aoo 'Z tr6tie9a odstavka 218. člena ZGO-1, če je za njih 
om*V^Bn dovoz na iavno cesto ter priključki na javno vodovodno 
orn i?' iavno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko 
"ao •' kol'korni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih 
aa 

avin ^ ležijo znotraj območja, za katerega je občina določila, 
zemr pla^ui° nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega 
ure',l^3'Podobno' kot i610 bil° v prejšnjem ZSZ iz leta 1997, je leno tudi glede opredeljevanja oziroma določanja gradbenih 

Pra t ^ obiektom' k'llh še n'SO imeli določene (seštevek površine 
fund°^a 'unkci°nalnega zemljišča in stavbišča oziroma 
z v 

USa^' v bodoče se mora namreč gradbena parcela že določiti sakim gradbenim dovoljenjem za nov objekt. 

Določbe 218.C in 218.Č člena so procesne določbe, na podlagi 
katerih je omogočeno tako občinam, kot državi, da ne samo na 
partnerski način, ampak tudi na podlagi zakona pridobivata 
podatke o nepremičninah, (z) grajenih in naravnih, hkrati pa 
zagotavljajo pravno varstvo lastnikov takšnih nepremičnin. 
Določbe 218.c člena urejajo pridobivanje podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, 
določbe 218.Č člena pa urejajo pridobivanje podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča. 

Določbe 218. d člena določajo, kateri konkretni predpisi se z dnem 
uveljavitve predlaganega zakona štejejo za predpise, za katere 
predlagani zakon določa, da so predpisi, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin, ter kateri prostorski akti iz prejšnjih predpisov so to 
akti, ki po določbah tega zakona določajo zazidana in nezazidana 
stavbna zemljišča. 

Ad 3) 

Obrazložitev prehodnih In končnih določb Zakona o 
sprememba In dopolnitvah zakona o graditvi objektov: 

K 33. členu: 

Zaradi spremenjenih in dopolnjenih členov 125, 126 in 136 ter 
novih členov 136.a, b, c in č, ki se nanašajo na organizacijo in 
delovno področje obeh poklicnih zbornic ter določanje članarine 
in drugih prispevkov ter s katerimi se sledi odločbi Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, se s tem členom uredi prevezava 
sedanje organiziranosti ZAPS in IZS na takšne nove določbe, ki 
jih določajo 15., 16., 17. in 18. člen tega zakona. 

K 34. členu: 

S tem členom se uredi prevezava med že začetimi postopki 
izdaje uporabnih dovoljenj na novi način, kot je to določeno s tem 
zakonom. Zato je določeno, da se začeti postopki za izdajo 
uporabnega dovoljenja, ki do uveljavitve tega zakona niso 
pravnomočno končani, končajo po določbah ZGO, Če so bili začeti 
pred uveljavitvijo ZGO-1, in po določbah ZGO-1, če so bili začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona. 

K 35. členu: 

Ta člen določa »vacatio legis«. Z njim se predlaga, tako zaradi 
prekluzivnega polletnega roka, ki ga je Ustavno sodišče določilo 
v svoji odločbi in ki se izteče 10.4.2004, kot tudi zaradi tega, ker 
morajo občine dostaviti ustrezne podatke za odmero NUSZ 
pristojnemu davčnemu organu, najpozneje do 31.3.2004, da bi bil 
10. aprila 2004. 

Ker pa navedenega dne, ko naj bi začel veljati predlagani zakon, 
Republika Slovenija še ne bo polnopravna članica v Evropski 
uniji, pa je s predlaganim členom tudi določeno, da začnejo veljati 
določbe 15. in 16. člena tega zakona, to je novelirane določbe 
125. in 126. člena ZGO-1, kise nanašajo na t.i. evropske arhitekte 
in druge evropske projektante, šele z dnem pridobitve 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, to 
je 1. maja 2004. 
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IV. Besedilo členov ZGO-1, ki se spreminjajo in 
dopolnjujejo: 

43. člen 
(javni natečaj) 

(1) Če prostorski akt ali drug predpis tako določa, mora investitor 
organizirati izbiro strokovno najprimernejše rešitve za 
nameravano gradnjo na javnem natečaju. Javni natečaj je obvezen 
tudi za tiste objekte v javni rabi ter tiste stavbe, katerih investitor 
je država ali lokalna skupnost in jih opredeljuje predpis iz drugega 
odstavka tega člena, oziroma katerih investicijska vrednost 
presega 300.000.000 tolarjev. 

(2) Javni natečaj organizira investitor v sodelovanju s pristojno 
poklicno zbornico v skladu s pravilnikom o natečajih, ki ga izda 
minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, in z njim 
opredeli objekte oziroma stavbe, za katere je obvezen javni natečaj 
ter podrobneje določi postopek priprave in izvedbe javnih 
natečajev. 

(3) Izbiro najustreznejše variante oziroma strokovno 
najprimernejše rešitve projektne dokumentacije opravi posebna 
strokovna ocenjevalna komisija. Strokovno ocenjevalno komisijo 
sestavljajo posamezniki, ki jih za člane imenuje pristojna poklicna 
zbornica ter posamezniki, ki jih za člane imenuje investitor. 
Strokovna ocenjevalna komisija mora biti sestavljena tako, da so 
člani, ki jih imenuje investitor, v večini in da je v njej zagotovljena 
prevlada stroke. 

(4) Izdelavo projektne dokumentacije mora investitor najprej 
ponuditi avtorju izbrane natečajne rešitve, če ta izpolnjuje pogoje 
za projektanta. Če teh pogojev avtor ne izpolnjuje, investitor pod 
enakimi pogoji odda izdelavo projektne dokumentacije pravni ali 
fizični osebi, ki take pogoje izpolnjuje, pri čemer pa mora 
pogodbeno zagotoviti sodelovanje avtorja izbrane natečajne 
rešitve. 

(5) Avtor izbrane natečajne rešitve mora sodelovati z izbranim 
projektantom in sicer kot avtor-sodelavec, ki projektantu pojasnjuje 
in po potrebi nadgrajuje na natečaju izbrano rešitev in ki skrbi za 
skladnost izdelave projektne dokumentacije z natečajno rešitvijo, 
kar potrdi s svojo izjavo o skladnosti. Pri tem se za določitev 
plačila stroškov avtorja kot avtorja-sodelavca uporabijo minimalni 
tarifni pogoji po določbah tega zakona. Če pa avtor sodelovanje z 
izbranim projektantom zavrne oziroma se na njegov poziv ne 
odzove, se šteje, da s projektantom noče sodelovati in da se je 
odpovedal pravici, da s projektantom sodeluje kot avtor- 
sodelavec. 

(6) Če je investitor naročnik po predpisih o javnih naročilih, se 
izvedba natečaja po določbah tega člena šteje kot izvedba razpisa 
za oddajo projektne dokumentacije po predpisih o javnih naročilih. 

50. člen 
(pridobivanje projektnih pogojev in soglasij) 

(1) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
objekt na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se šteje, da 
so soglasja pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam že 
pridobljena z dnem izdaje njihovih mnenj k lokacijskemu načrtu. 
Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
objekt na območju, ki se ureja s prostorskim redom, pa je treba 
pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k 

projektnim rešitvam pa soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev, 
razen če določeni soglasodajalec v svojem mnenju o prostorskem 
redu ni izrecno navedel, da k projektnim rešitvam za gradnjo 
določene vrste objekta njegovega soglasja ni potrebno pridobiti- 

(2) Če je tako določeno s pogodbo, je projektant, v nasprotnem 
primeru pa investitor, dolžan pristojne soglasodajalce P'e° 
začetkom projektiranja pisno pozvati, da določijo projektne pogoj® 
ter po tem, ko je projektna dokumentacija izdelana, 10 

soglasodajalce pisno pozvati, da dajo k njej tudi soglasje. Za 
dokaz o vročitvi pisnega poziva za izdajo projektnih pogojev 
oziroma soglasja se šteje vročilnica. Zahtevi za določitev projektnih 
pogojev mora biti priložena idejna zasnova, zahtevi za izdajo 
soglasja pa je treba priložiti tisti načrt oziroma del projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom 
soglašarija. 

(3) Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoj® 
najpozneje v 15 dneh po prejemu poziva, če se projektira 
enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po prejemu 
poziva, če se projektira zahtevni objekt, razen če za posamezno 
vrsto objekta poseben zakon ne določa drugačnega roka. » 
projektnih pogojih, ki ne smejo biti v nasprotju s pogoji iz 
izvedbenega prostorskega akta, mora soglasodajalec navesti 
določbe zakona oziroma predpisa, izdanega na podlagi zakona, 
v katerih ima podlago, da daje projektne pogoje in soglasja. 

(4) Če soglasodajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne dolofr 
projektnih pogojev ali če v teh pogojih ne navede podlage v 
predpisu za izdajo projektnih pogojev in soglasij, se šteje, da 
pogojev za nameravano gradnjo nima ter da je s tem dano tudi 
njegovo soglasje. Če pa v predpisanem roku soglasodajalec, ki j® 
določil projektne pogoje, ne izda ali ne odreče soglasja, se šteje« 
daje njegovo soglasje dano. Pristojni soglasodajalec izda soglasje 
v obliki klavzule na projektnih pogojih, ki jih je določil ali s posebnim 
aktom. Izdajo takšnega soglasja oziroma akta lahko pristojni 
soglasodajalec odreče samo v primeru, če projektna rešitev ni v 
skladu z njegovimi projektnimi pogoji. Pristojni soglasodajalec lahko 
odreče izdajo soglasja z odločbo, zoper katero je dovoljena 
pritožba na tisto ministrstvo, v katerega delovno področje sodi 
izvajanje predpisa, v katerem ima takšen soglasodajalec podlago, 
da daje projektne pogoje in soglasja. 

(5) Če projektant oziroma investitor po tem, ko so mu pristojni 
soglasodajalci posredovali soglasja k projektnim rešitvam, ugotovi, 
da sta si dve ali več takšnih soglasij v nasprotju, ima pravico 
takšne soglasodajalce povabiti na usklajevanje s pisnim vabilom. 
Za dokaz o vročitvi vabila se šteje vročilnica. 

(6) Pristojni soglasodajalec lahko projektantu oziroma investitorju 
kadarkoli pred dnevom usklajevanja sporoči, da svoje projektne 
pogoje k predlaganim projektnim rešitvam umika in da se 
odpoveduje pravici sodelovati na usklajevanju oziroma da s 
predlaganimi projektnimi rešitvami soglaša. 

(7) Šteje se, da tisti soglasodajalec, ki se usklajevanja, čeprav je 
bil pravilno vabljen, ne udeleži, k projektnim rešitvam nima pripomb 
in da z njimi soglaša. 

(8) Če pa določeni soglasodajalec na usklajevanju vztraja Pri 

svojem soglasju in zato ni mogoče doseči uskladitve, lahko takšen 
projektant investitorju predlaga, da pri pristojnem upravnem 
organu za gradbene zadeve, ko vloži zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja, vloži hkrati tudi zahtevo za določitev 
smernic za projektiranje, kot to določa 55. člen tega zakona. 
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. 57. člen 
(obvezni del projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja) 

(1) Sestavine obveznega dela so enake za vse vrste projektov 
Pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(2) Obvezni del vsakega projekta za pridobitev gradbenega dela 

Podatke o projektantu, številki projekta z datumom njegove 
'zdelave, odgovornem vodji projekta in odgovornih 
Projektantih, ki so izdelali posamezne načrte; 

• lQkacijsko informacijo z navedbo datuma njene izdaje in 
obrazložitev nameravane gradnje z navedbo podatkov o 
zemljišču (parcelna številka oziroma številke in katastrska 
občina). 

74. člen 
(možnosti odškodnin) 

e se pravnomočno gradbeno dovoljenje odpravi zaradi 
prave izvedbenega prostorskega akta v postopku za presojo 
avnosti in zakonitosti pred ustavnim sodiščem in je to posledica 

(1)6 

 a„ ravnanja občine oziroma države, če je prostorski 
sprejel njen organ, ima investitor pravico do povrnitve navadne 

°de in izgubljenega dobička za povzročeno škodo, ki mu je 
stala zaradi zaupanja v pravnomočno gradbeno dovoljenje. 

^ Primeru, da se v obnovljenem postopku za izdajo gradbenega 
voljenja oziroma z uporabo drugih izrednih pravnih sredstev 
avnomočno gradbeno dovoljenje v celoti ali delno odpravi 
'roma izreče za nično in je treba objekt v celoti ali delno odstraniti 
le to posledica protipravnega ravnanja organa, ki je takšno 
v°ljenje izdal, ima investitor pravico do povrnitve navadne škode 
'zgubljenega dobička za povzročeno škodo, ki mu je nastala radi zaupanja v pravnomočno gradbeno dovoljenje. 

če dokončna odločba o izdaji gradbenega dovoljenja še ne 
s^

ne pravnomočna, ker je kakšna stranka zoper to dovoljenje 
Prožila upravni spor in se zato investitor odloči, da z gradnjo 
°caka do pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, ima investitor 

takšne stranke pravico zahtevati odškodnino za navadno 
°do in izgubljen dobiček, ki mu je nastala zaradi odložitve 

gradnje, če se ugotovi, da je takšna stranka s sprožitvijo 
Pravnega spora namenoma zlorabila pravice, ki jih ima po zakonu. 

V Primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena, ko je 
ba objekt v celoti ali delno odstraniti, je za izvršbo zadolžen 

»radbeni inšpektor, ki pa ne opravi dejanj inšpekcijskega 
. 2°rstva, če investitor ravna v skladu z določbami 151. člena 89a zakona. 

89. člen 
(zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja) 

J1) Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je 
dal gradbeno dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega 
ovoljenja. ko skupaj z nadzornikom ugotovi, da je objekt ali njegov 
61 zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim 
0voljenjem tako, da ga je možno uporabljati in da je izdelan 

pr°jekt izvedenih del. 

(2) Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor vložiti 
aipozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je 

"radnja končana. 

(3) Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, jo lahko 
vloži izvajalec. 

(4) V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba navesti, da 
je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim 
dovoljenjem, številko in datum gradbenega dovoljenja, podatke o 
projektantu, ki je izdelal projekt za izvedbo in projekt izvedenih 
del ter podatke o izvajalcu oziroma izvajalcih, ki so objekt gradili 
oziroma rekonstruirali. 

90. člen 
(komisija za tehnični pregled) 

(1) Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je 
zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja v skladu s pogoji iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena, s sklepom, zoper katerega 
ni pritožbe, imenuje komisijo za tehnični pregled in določi datum 
tehničnega pregleda. 

(2) V komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih 
projektnih soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje k 
projektnim rešitvam za gradnjo. Če je zaradi tehnične ali druge 
specifičnosti objekta potrebno, se lahko v komisijo imenujejo še 
drugi strokovnjaki. 

(3) Sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled in o določitvi 
datuma tehničnega pregleda se vroči investitorju in imenovanim 
članom komisije. Sklep mora vsebovati tudi opozorilo, da se bo 
štelo, da tisti predstavnik soglasodajalca, ki se tehničnega 
pregleda ne bo udeležil, k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu 
objektu nima pripomb. 

(4) Kadarkoli pred dnevom tehničnega pregleda lahko pristojni 
soglasodajalec pristojnemu upravnemu organu za gradbene 
zadeve pisno sporoči, da k zgrajenemu oziroma rekonstmiranemu 
objektu nima pripomb in da se odpoveduje pravici sodelovati na 
tehničnem pregledu. 

(5) Če se predstavnik pristojnega soglasodajalca, ki je bil 
imenovan v komisijo, tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, 
da k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu objektu nima pripomb. 

91. člen 
(obveznosti investitorja na dan tehničnega pregleda) 

(1) Investitor mora na dan tehničnega pregleda predložiti: 
1. projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da 

so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in so 
te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem, 

2. gradbeni dnevnik, 
3. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
4. dokazilo o zanesljivosti objekta, 
5. projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta in 
6. druge podatke in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov 

določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon. 

(2) Če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje, 
mora biti projektu za obratovanje in vzdrževanje objekta priložen 
tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so 
takšne meritve predpisane. 

95. člen 
(ugotovitve pri tehničnem pregledu) 

S tehničnim pregledom se mora ugotoviti: 
1. ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
2. ali je Iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt 

izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri 
izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo, 
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3. ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili 
upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni 
oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne 
povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 

4. ali so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno 
vgrajene in ali izpolnjujejo predpisane parametre, upoštevajoč 
tehnološki proces ter varnost in zdravje pri delu, varstvo 
pred požarom in varstvo okolja, 

5. ali obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano 
v skladu z določbami tega zakona, 

6. ali je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano 
v skladu z določbami tega zakona in 

7. ali je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt 
novega stanja zemljišča in novo zgrajenih objektov. 

* 
96. člen 

(vrste odločb po opravljenem tehničnem pregledu) 

(1) Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve odločbo, s katero: 
- izda uporabno dovoljenje, ali 

odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ali 
odredi poskusno obratovanje *er izvedbo prvih meritev 
obratovalnega monitoringa po predpisih o varstvu okolja ali 
drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne meritve in 
sicer za obdobje, določeno s programom prvih meritev, ali 

- zavrne izdajo uporabnega dovoljenja, če ima objekt takšne 
pomanjkljivosti, da predstavlja nevarno gradnjo po tem 
zakonu, teh pomanjkljivosti pa ni mogoče odpraviti. 

(2) Uporabnega dovoljenja ni možno izdati, če iz dokazila o 
zanesljivosti objekta ni razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati 
in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu. 

(3) V postopku izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju imajo 
pravico sodelovati samo udeleženci pri graditvi objektov in v 
komisijo imenovani predstavniki pristojnih soglasodajalcev, ki so 
določili pogoje ali dali soglasje za gradnjo ter predstavniki pristojnih 
inšpekcij. 

(4) V postopku izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju nimajo 
pravice sodelovati druge stranke, ki so bile udeležene v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja. 

97. člen 
(ponovni tehnični pregled in uporabno dovoljenje) 

(1) Če je pristojni upravni organ za gradbene zadeve odredil, da 
mora investitor odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti, mora investitor 
po tem, ko jih je odpravil, upravnemu organu za gradbene zadeve 
predložiti o tem dokazila in zahtevati, da se ponovno opravi tehnični 
pregled. Če upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da ni 
potreben ponoven tehnični pregled, izda uporabno dovoljenje. 

(2) Po ponovno opravljenem tehničnem pregledu, ki ga lahko 
opravi tudi posamezen član komisije, se pregledajo le tista dela, 
ki jih je bilo potrebno popraviti ali naknadno opraviti, o čemer 
komisija izda ustrezen sklep. 

(3) če pristojni upravni organ za gradbene zadeve po ponovnem 
tehničnem pregledu ugotovi, da investitor ni odpravil vseh 
ugotovljenih pomanjkljivosti, se investitorju znova izda odločba, 
da mora v določenem roku odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. 
Če pa investitor, kljub izvršljivi odločbi o odpravi ugotovljenih 
pomanjkljivosti, teh pomanjkljivosti ne odpravi, pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve z odločbo zavrne izdajo uporabnega 
dovoljenja in o tem seznani pristojnega gradbenega inšpektorja. 

99. člen 
(zaključni tehnični pregled in uporabno dovoljenje) 

(1) Investitor mora pred potekom roka poskusnega obratovanja 
zahtevati, da se opravi zaključni tehnični pregled. 

(2) Po zaključnem tehničnem pregledu, ki ga lahko opravi tudi 
posamezen član komisije, se pregledajo le tiste vgrajene 
inštalacije, tehnološke naprave oziroma oprema, pri katerih se je 
v poskusnem obratovanju ugotavljala kvaliteta opravljenih del. 
vgrajenega materiala ter doseženi parametri tehnološkega 
procesa in preverjalo, ali doseženi parametri tehnološkega 
procesa zagotavljajo varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred 
požarom in ne presegajo s predpisi dovoljenih vplivov na okolje- 
Na tej podlagi nato pristojni upravni organ za gradbene zadeve 
izda uporabno dovoljenje. 

(3) Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, se uporabno 
dovoljenje iz prejšnjega odstavka šteje tudi kot obratovalno 
dovoljenje za tiste inštalacije in tehnološke naprave, ki so vgrajene 
v objekt. 

102. člen 
(vsebina uporabnega dovoljenja) 

(1) Uporabno dovoljenje mora poleg sestavin, ki so z ZUP 
predpisane za pisno odločbo, vsebovati v izreku tudi navedbo o 
vrsti objekta glede na namen njegove uporabe. 

(2) Sestavni del uporabnega dovoljenja je projekt izvedenih del 
ter geodetski načrt novega stanja zemljišča. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je sestavni del 
uporabnega dovoljenja za objekte iz prvega odstavka prejšnjega 
člena načrt iz drugega odstavka prejšnjega člena, za 
enostanovanjske stavbe iz tretjega odstavka prejšnjega člena 
pa samo geodetski načrt novega stanja zemljišča. 

103. člen 
(vročitev uporabnega dovoljenja) 

(1) Odločba, izdana v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, se 
vroči investitorju in drugim udeležencem pri graditvi objekta, ki so 
sodelovali pri gradnji. 

(2) Pri vračanju se odločbi, razen investitorju, projekti in načrti iz 
drugega odstavka prejšnjega člena ne prilagajo. 

106. člen 
(dolžnost hrambe pri upravnem organu za gradbene 

zadeve) 

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, mora pristojni 
upravni organ za gradbene zadeve projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je izdal gradbeno 
dovoljenje oziroma na podlagi katerega je bilo gradbeno dovoljenje 
spremenjeno ter projekt izvedenih del, na podlagi katerega je 
izdal uporabno dovoljenje, hraniti deset let po njegovi izdaji. 

125. člen 
(pridobitev članstva z vpisom v imenik) 

(1) Član poklicne zbornice postane posameznik z dnem, ko se 
vpiše v ustrezen imenik, ki ga vzpostavi in vodi ZAPS oziroma 
IZS. 
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(2) Obveznost plačevanja članarine nastopi s prvim dnem v 
ecu, ki sledi včlanitvi. 

(3) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za 
Posameznike iz petega odstavka 126. člena tega zakona. 

126. člen 
(pogoji za vpis v imenik) 

(1) V imenik ZAPS se lahko vpiše posameznik, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

• da ima v Republiki Sloveniji pridobljeno univerzitetno izobrazbo 
ali visoko strokovno izobrazbo ali da ima v Republiki Sloveniji 
nostrificirano diplomo o pridobitvi takšne izobrazbe, ki 
zagotavlja znanja, potrebna za izdelovanje načrtov iz 1. ali 2. 
točke drugega odstavka 36. člena tega zakona oziroma 
Prostorskih aktov, da ima pri ZAPS opravljen strokovni izpit za odgovorno 
arhitekturno ali krajinsko-arhitekturno projektiranje oziroma 
prostorsko načrtovanje in 

• da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
Premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot 
treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že 
Potekla. 

(2) V imenik IZS se lahko vpiše posameznik, ki izpolnjuje naslednje 
Pogoje: 
1 ■ da ima v Republiki Sloveniji pridobljeno univerzitetno izobrazbo 

ali visoko strokovno izobrazbo ali da ima v Republiki Sloveniji 
nostrificirano diplomo o pridobitvi takšne izobrazbe, ki 
zagotavlja znanja, potrebna za izdelovanje načrtov iz 3. do 
10. točke drugega odstavka 36. člena tega zakona, znanja s 
Področja opravljanja geodetskih storitev, odgovornega 
vodenja del in drugih inženirskih storitev, 

• da ima pri IZS opravljen strokovni izpit za odgovorno gradbeno 
'n drugo projektiranje, opravljanje geodetskih storitev, 
odgovorno vodenje del oziroma opravljanje drugih inženirskih 
storitev in 

• da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
Premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot 
treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že 
Potekla. 

(3) Pogoji za vpis v imenik IZS za posameznike, ki opravljajo 
9eodetske storitve, se določajo z zakonom o geodetski dejavnosti. 

J4) Tuja fizična oseba se lahko ob pogoju vzajemnosti vpiše v 
lrnenik ZAPS oziroma imenik IZS, če izkaže, da v državi, katere 
državljan je, izpolnjuje pogoje za projektantske oziroma druge 
'nženirske storitve in da v državi, katere državljan je, ni bila 
Pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje 
oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev 
a'i da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla. 
Izpolnjevanje pogojev iz tega odstavka se dokazuje z dokumenti, 
'zdanimi po predpisih matične države, ki pa ne smejo biti starejši 
°d enega leta. 

(5) Posameznik, ki ima v katerikoli od držav članic Evropske unije pridobljeno poklicno kvalifikacijo odgovornega projektanta 
°ziroma poklicno kvalifikacijo z nazivom "arhitekt", se vpiše v 
'menik ZAPS, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, razen 
Pogoja vzajemnosti. Takšen posameznik mora zahtevi za vpis v 
lrnenik priložiti dokaz o tem, da ima v matični državi članici 
Evropske unije pravico nastopati kot odgovorni projektant oziroma 
arhitekt ter druge dokaze, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev 
za vpis v imenik. 

136. člen 
(način financiranja delovanja poklicne zbornice) 

(1) Delovanje ZAPS in IZS se financira iz: 
1. članarin, 
2. vpisnin in plačil, ki jih zbornica zaračunava za .vpisovanje 

posameznikov ter za vodenje in vzdrževanje imenika, 
3. nadomestil, ki jih zbornica zaračunava kandidatom za 

opravljanje strokovnega izpita zaradi priprave in izvedbe 
takšnih izpitov, 

4. nadomestil, ki so jih v zvezi s stroški, ki jih ima zbornica 
zaradi vodenja disciplinskih postopkov, dolžni plačevati 
udeleženci v disciplinskem postopku, če jim je v tem postopku 
dokazana krivda, 

5. plačil za storitve, ki jih zbornica opravlja za člane in za druge 
subjekte izven programa dela, 

6. denarnih kazni za disciplinske prekrške in 
7. drugih virov. 

(2) Članarino določi skupščina zbornice za vsako leto posebej 
na podlagi letnega programa dela, ki ga,mora sprejeti pred 
začetkom koledarskega leta, za katero se določi članarina. 

(3) Način plačevanja članarine, vpisnin in drugih virov financiranja 
iz prvega odstavka tega člena se uredi s statutom ZAPS oziroma 
IZS. 

148. člen 
(izvajanje prisilne izvršbe inšpekcijskih ukrepov) 

(1) Kadar gradbeni inšpektor določi način izvršbe s prisilitvijo, 
znašajo denarne kazni: 
1. v primeru zahtevnega objekta: 

če je zavezanec pravna oseba, v višini od 30.000.000 
tolarjev do 50.000.000 tolarjev; 

- če je zavezanec samostojni podjetnik posameznik, v višini 
od 15.000.000 tolarjev do 30.000.000 tolarjev; 
če je zavezanec fizična oseba, v višini od 500.000 tolarjev 
do 1.500.000 tolarjev; 

2. v primeru manj zahtevnega objekta: 
če je zavezanec pravna oseba, v višini od 10.000.000 
tolarjev do 20.000.000 tolarjev; 
če je zavezanec samostojni podjetnik posameznik, v višini 
od 5.000.000 tolarjev do 20.000.000 tolarjev; 

- če je zavezanec fizična oseba, v višini od 300.000 tolarjev 
do 1.000.000 tolarjev; 

3. v primeru enostavnega objekta: 
če je zavezanec pravna oseba, v višini od 2.000.000 
tolarjev do 10.000.000 tolarjev; 
če je zavezanec samostojni podjetnik posameznik, v višini 
od 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev; 

- če je zavezanec fizična oseba, v višini od 100.000 tolarjev 
do 500.000 tolarjev. 

(2) Vse kasnejše kazni za prisilitev zavezanca, ki kljub izrečenim 
kaznim ne izpolni svoje obveznosti, se izrekajo, vse dokler 
seštevek denarnih kazni ne doseže desetkratnega zneska iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Kadar je z inšpekcijsko odločbo odrejena odstranitev že 
zgrajenega objekta ali dela objekta, vzpostavitev prejšnjega stanja 
ali drugačna sanacija zemljišča, če vzpostavitev v prejšnje stanje 
ni možna, se v odločbi inšpekcijskega zavezanca opozori na to, 
da se bo v primeru neizpolnitve odrejene obveznosti začel 
postopek izvršbe nedenarne obveznosti, ki se bo opravil po drugih 
osebah. 
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152. člen 
(inšpekcijski ukrepi pri nelegalni gradnji) 

V primeru nelegalne gradnje pristojni gradbeni inšpektor odredi, 
da se gradnja takoj ustavi ter da se že zgrajeni objekt ali del 
objekta v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca 
odstrani, vzpostavi prejšnje stanje ali drugače sanira zemljišče, 
če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna. 

161. člen 
(varstveni ukrep odvzema predmetov) 

(1) V primeru gradnje, glede katere je po določbah tega zakona 
izrečen inšpekcijski ukrep za nedovoljeno gradnjo, se poleg kazni 
za prekršek po določbah tega zakona in drugih ukrepov po 
določbah zakona o prekrških obvezno izreče tudi varstveni ukrep 
odvzema predmetov, namenjenih za izvajanje del tudi tedaj, kadar 
niso last storilca ali kadar z njimi ne razpolaga oseba, ki je storila 
prekršek. 

(2) Šteje se, da so bili predmeti namenjeni za prekršek, če se 
nahajajo na gradbišču, na katerem se izvaja takšna nedovoljena 
gradnja oziroma v kamnolomu, gramoznici ali peskokopu in gre 
za gradbene proizvode, material, orodja, strojni park, stroje ali 
priprave in podobno, ki so ali bi lahko služile za nadaljevanje 
izvajanja takšne gradnje. 

(3) Zaseg predmetov iz prejšnjega odstavka odredi pristojni 
gradbeni inšpektor z odločbo. 

162. člen 
(izvršba inšpekcijskega ukrepa po drugih osebah) 

(1) Za opravljanje materialnih dejanj izvršbe inšpekcijskih ukrepov 
za izpolnitev zavezančevih nedenarnih obveznosti, odrejenih v 
dokončnih inšpekcijskih odločbah, izdanih na podlagi tega zakona, 
se izberejo izvajalci v skladu z zakonom o javnih naročilih. 

(2) Ko minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, z 
izbranim izvajalcem iz prejšnjega odstavka sklene pisno pogodbo 
o izvajanju materialnih dejanj izvršbe inšpekcijskih ukrepov, se v 
času njene veljavnosti šteje, da ima takšen izvajalec javno 
pooblastilo za izvajanje materialnih dejanj izvršbe inšpekcijskih 
ukrepov. 

190. člen 
(dokončanje postopkov za izdajo lokacijskih 

dovoljenj) 

Postopki za izdajo lokacijskega dovoljenja, ki so se začeli pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 
18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/ 
93, 44/97, 9/2001-ZPPreb in 23/2002 - odločba US, v nadaljnjem 
besedilu: ZUN). 

191. člen 
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj) 

(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred 
uveljavitvijo tega zakona ter postopki za izdajo gradbenega 
dovoljenja, ki so se začeli po uveljavitvi tega zakona in temeljijo v 
lokacijskih dovoljenjih, izdanih na podlagi ZUN, se končajo po 
določbah zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 
29/86, Uradni list RS, št. 71/93-ZUN, 40/94-odločba US, 69/94- 
odločba US, 59/96, 45/99, 42/00-odločba US, 52/2000-ZGPro in 
52/00, v nadaljnjem besedilu: ZGO). 

(2) Postopki za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo iz 33.a 
člena ZGO, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 
končajo po določbah ZGO, s tem da je dovoljenje, izdano v takšne"1 

postopku in dokončno enotno dovoljenje, ki ob uveljavitvi tega 
zakona še ni pravnomočno, v posledicah izenačeno z gradbenim 
dovoljenjem po tem zakonu. 

(3) Postopki za izdajo enotnega dovoljenja iz 45.h člena ZUN, ki 
so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah 
ZUN. 

192. člen 
(dokončanje postopkov za izdajo odločb o dovolitvi 

priglašenih del) 

Postopki za izdajo odločb^ o dovolitvi priglašenih del, ki so bili 
uvedeni pred dnem uveljavitve tega zakona, se končajo p° 
določbah ZUN. 

197. člen 
(uporabno dovoljenje po tem zakonu) 

(1) Ne glede na določbe tega zakona, ki predpisujejo obveznost 
uporabnega dovoljenja, se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po 
tem zakonu: 
1. vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967 in 

poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona 
v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni 
bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, 
z dnem uveljavitve tega zakona na predpisani način 
evidentirana v zemljiškem katastru, 

2. objekti gospodarske javne infrastrukture, ki so bili zgrajeni 
pred 25. junijem 1991, če so z dnem uveljavitve tega zakona 
na predpisani način evidentirani v skladu z zakonom o 
katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74,29/74 
- popravek in 42/86, v nadaljnjem besedilu: ZKKN) in 

3. vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi 
gradbenega dovoljenja in so z dnem uveljavitve tega zakona 
v uporabi ter na predpisan način evidentirane v zemljiškem 
katastru. 

(2) Če objekti iz prejšnjega odstavka z dnem uveljavitve tega 
zakona še niso na predpisan način evidentirani, se šteje, da 
pridobijo uporabno dovoljenje, ko se na predpisan način 
evidentirajo v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb. 

(3) Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za posamezna 
stanovanja in poslovne prostore v etažni lastnini, ki so bila 
rekonstruirana na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega na 
podlagi dosedanjih predpisov ter za objekte, ki so se pred 9. 
novembrom 1996 lahko zgradili na podlagi priglasitve po 46. členu 
zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84), če so v 
uporabi in se jim namembnost po tem datumu ni spremenila. 

198. člen 
(uporabno dovoljenje po tem zakonu za obrambno- 

zaščitne objekte) 

Šteje se, da imajo objekti s področja obrambe, objekti s področja 
zaščite in reševanja ter objekti s področja notranjih zadev, ki so z 
zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona, določeni kot 
obrambno-zaščitni objekti in okoliši objektov posebnega pomena 
za obrambo, zaščito in notranje zadeve, uporabno dovoljenje P° 
tem zakonu, če so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi in 
se jim namembnost po 25. juniju 1991 ni spremenila. 
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(odm zna. cien era nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v 
prehodnem obdobju) 

[J
1pop°'0^0 prve alinee prvega odstavka 56. člena ZSZ se 

zemrgA 0 samo za ,is,a zazidana in nezazidana stavbna Jisca, ki jih določa ta člen tega zakona. 
(p\ ^ 
Se ® zazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko 
so n uP°rabljati ta zakon, štejejo tista zemljišča, na katerih 
inže adbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi jnf 

n,rskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne 
doko

S,.rukture 'n ,is,a zemljišča, na katerih se je na podlagi 
gradh - 9radbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in 
infra f1"1 in*en'rskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne ao'^re. če določena stavba gradbene parcele še nima 

šteifl ?ne' se niene določitve za zazidano stavbno zemljišče 
stavh de' P°vr®ine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna p0 

a Cundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del 
«=>, u'ne takšr|e zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano bno zemljišče. 
(o\ 7 

Se 
a nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko 

ne uporabljati ta zakon, štejejo tista zemljišča, za katera je 

z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna 
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za 
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna 
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa 
in javne uprave. 

(4) Občine morajo odloke o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč uskladiti z določbami tega člena najpozneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(5) Če občina v roku iz prejšnjega odstavka odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča ne uskladi z določbami tega 
člena, se po preteku roka iz prejšnjega odstavka začne z 
odmerjanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od 
tistih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih določa ta 
člen, pri določanju višine nadomestila za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča pa uporablja vrednost točke, določene z 
odlokom o nadomestilu za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča, sprejetim pred uveljavitvijo tega zakona, kot da bi bile 
na območju z nezazidanim stavbnim zemljiščem stavbe iz tretjega 
odstavka tega člena že zgrajene. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

predloga zakona ali drugega splošnega akta 
s predpisi evropskih skupnosti 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA o spremembah In dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov - SKRAJŠANI POSTOPEK 

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

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

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
ker jih ni - nerelevantno 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
isto kot zgoraj 

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: 
1. Council Directive 89/106/EEC od 21 December 1988 on 

the approximation of laws, regulatuions and administra- 
tive provisions of the Member States relating to construc- 
tion products (Official Journal L 040, 11/02/1989); 

2. Council Directive 85/384/EEC of 10 June 1985 on the 
mutual recognition of diplomas, certificates and other 
evidence of formal qualifications in architecture, including 
measures in facilitate the effective exercise of the right of 
establishment and freedom to provide services (Official 
Journal L 223, 21/08/1985); 

3. Council Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the 
assesment of the effects of certain plans and programmes 
on the environment (Official Journal L 197, 21/07/2001); 

4. Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the 
assesment on the effects of certain public and private 
projects on the environment (Official Journal L 175, 05/ 
07/1985); 

5. Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 con- 
cerning integrated pollution prevention and control (Offi- 
cial Journal L 257, 10/10/1996); 

6. Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on tiie 
control of major-accident hazards involving dangerous 
substances (Official Journal L 56, 14/01/1997); 

7. Council Directive 77/576/EEC of 25 July 1977 on the 
approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of safety signs at places of work (Official Jour- 
nal L 229, 07/09/1977); 

8. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the 
introduction of measures to encourage improvement in 
the safety and health of workers at work (Official Journal 
L 183, 20/06/1989); 

9. Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the in>' 
plementation of minimum safety and health requirements 
at temporary or mobile construction sites (Official J°ur" 
nal L 245, 26/08/1992); 

10. Council Directive 92/50/EEC od 18 June 1992 relating |° 
the coordination of procedures for the award of pub'lC 

service contracts (Official Journal L 209, 24/7/1992); 
11. Council Directive 93/36/EEC od 14 June 1993 coordinat" 

ing procedures for the avvard of public suply contracts 
(Official Journal L 199, 9/8/1993); 

12. Council Directive 93/37/EEC od 14 June 1993 conceffi' 
ing the coordination of procedures for the avvard of public 
service contracts (Official Journal L 199, 9/8/1993); 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
ni razlogov 

• 
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 

navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
- ker ni razlogov - nerelevantno 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
- v slovenščino je prevedena samo direktiva 89/106/EEC 

(gradbeni proizvodi), vendar ni avtorizirana (vsebuje precej 
"nerodnih" prevodov), preostale direktive pa niso preveden® 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
- ni preveden, ker je šele v fazi predloga 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAlE^1 

Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza-) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

skladno z Maastrichtskim in Amsterdamskim sporazumom 
se za področje graditve objektov ne predvideva neposredna 
harmonizacije. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa-' 
Tomaž M. Jeglič mag. Janez Kopač 
sekretar minister za okolja 

prostor in energij0 
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o 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 AVTORSKI IN SORODNIH 

PRAVICAH 

" skrajšani postopek - EPA 1157 - III 

O 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

^ 2003-2111-0095 
pevilka; 213-02/2004-1 
Mubljana, 19.02.2004 

V'ada Republike Slovenije je na 62. redni seji dne 19.2.2004 
a°ločila besedilo: 

PREDLOGA zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih 
PRAVICAH, 

ki ' 9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

Postopku. 

V'ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah obravnava 
Po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve predloga zakona. 

Cilj zakona je uskladitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
2 direktivami ES in sprememba oziroma dopolnitev določb o 

kolektivnem upravljanju. Najpomembnejša je uskladitev z 
Direktivo o informacijski družbi, s katero bi se morale članice 
Evropske unije uskladiti do 22.12.2002. S polnopravnim 
članstvom Slovenije v Evropski uniji, bo morala biti tudi Slovenija 
usklajena s to direktivo. Spremembe in dopolnitve določb o 
kolektivnem uveljavljanju pravic so nujne. 

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 pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Matjaž Logar, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 
Erik Vrenko, direktor Urada Republike Slovenije za 
intelektualno lastnino, 
Andrej Piano, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Urad 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 

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

ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH 
(ZASP-B) 

UVOD 

Republika Slovenija je spomladi leta 1995 sprejela svoj prvi zakon 
o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, v 
nadaljevanju: ZASP), ki je bil do sedaj dopolnjen in spremenjen 
dvakrat, in sicer z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 9/01) ter z 
zakonom o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne 
lastnine (Uradni list RS, št. 30/01). S prvimi spremembami in 
dopolnitvami je bil ZASP usklajen predvsem s pravom Evropskih 
skupnosti (v nadaljevanju: ES), in sicer predvsem z Direktivo o 
bazah podatkov in novima pogodbama Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino (v nadaljevanju: WIPO)\ z zadnjo 
spremembo pa je bil zaradi uveljavitve posebnega zakona, ki je 
celovito uredil carinske ukrepe pri kršitvah vseh pravic 
intelektualne lastnine, črtan 173. člen ZASP-a, kije določal carinske 
ukrepe v primeru kršitve avtorske in sorodnih pravic. 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Z ZASP-om je Slovenija v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz 
ustave in številnih mednarodnih sporazumov, zagotovila varstvo 
avtorske in sorodnih pravic2. Ker so te pravice človekove pravice, 
so tudi pod stalnim drobnogledom mednarodne javnosti. V zadnjem 
desetletju je v ospredju mednarodne javnosti ne le vprašanje 
priznanja ali zagotovitve teh pravic, ampak predvsem vprašanje 
njihovega dejanskega in učinkovitega upravljanja. V tem okviru 
dobiva vedno večji pomen prav kolektivno upravljanje avtorske 
in sorodnih pravic kot eden izmed načinov upravljanja teh pravic 
pri množični uporabi varovanih del. S kolektivnim upravljanjem 
pravic se po ZASP-u lahko ukvarjajo organizacije avtorjev in 
ostalih imetnikov pravic, ki imajo za to dovoljenje Urada RS za 
intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad). Urad je do sedaj 
izdal tri taka dovoljenja, in sicer Združenju skladateljev, avtorjev 
in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (v nadaljevanju: 
SAZAS) za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na avtorskih 
delih s področja glasbe, Združenju avtorjev in nosilcev malih in 
drugih avtorskih pravic Slovenije (v nadaljevanju: ZAMP) za 
kolektivno upravljanje avtorskih pravic na delih s področja 
književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih ter Zavodu 
za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov 
Slovenije (v nadaljevanju: IPF.SI) za kolektivno upravljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih. Ker se 
lahko po ZASP-u nekatere pravice uveljavljajo le na kolektiven 
način, ustrezna kolektivna organizacija pa še ni bila ustanovljena, 
je urad izdal tudi dve začasni dovoljenji: Avtorski agenciji za 
Slovenijo (v nadaljevanju: AAS) za kolektivno upravljanje avtorskih 
in sorodnih pravic v primeru privatnega in drugega lastnega 

reproduciranja3 ter SAZAS-u za kolektivno upravljanje avtorskih 
pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del. Obe 
začasni dovoljenji veljata do ustanovitve ustrezne kolektivne 
organizacije, ki bo prevzela tako kolektivno upravljanje pravic- 
Kolektivne organizacije sprejmejo splošne tarife, ki jih predložijo v 
odobritev uradu. Urad je odobril tarife SAZAS-u4 in ZAMP-U ■ 
AAS pa pobira nadomestila na podlagi uredbe o zneski" 
nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni lis' 
RS, št. 63/98). 

Kolektivno upravljanje pravic 

V več kot osemletni uporabi ZASP-a glede problematičnosti najbolj 
izstopa kolektivno upravljanje pravic (VI. poglavje ZASP-a)- Pn 

oceni kolektivnega upravljanja avtorskih pravic se je ustalilo 
napačno mnenje o vlogi države. Njena naloga na tem področju je 
jasna: poskrbeti za sprejem in izvajanje ustrezne zakonodaje, k' 
bo zagotavljala avtorjem in drugim imetnikom pravic učinkovito 
uveljavitev teh pravic. Dovoljenje, ki ga izda urad kolektivni 
organizaciji, se napačno razlaga kot koncesija, s katero prenaša 
država svoje naloge na druge organizacije, ki delujejo v javno 
korist. 

Kolektivne organizacije v Sloveniji niso novost, saj delujejo že 
vsaj sto let, do leta 1991 kot krajevne organizacije oziroma 
izpostave jugoslovanskih kolektivnih organizacij s sedežem v 
Beogradu. Obstaja tudi pomanjkanje zavesti, da gre P" 
kolektivnem upravljanju pravic za posebno vrsto dejavnosti in ne 
za kvazi davčni sistem, kjer naj bi se plačevanje uporabe avtorskih 
del enačilo s davščinami, zavesti o pomenu pravic intelektualne 
lastnine za posamezne ustvarjalce in družbo kot celoto, pa tU® 
razmerja med imetniki pravic in uporabniki predmetov teh pravic, 
torej med kolektivnimi organizacijami in uporabniki, niso dovoli 
natančno vzpostavljena. 

Izrazite težave je v praksi povzročila predvsem določba 153' 
člena ZASP-a, po kateri naj bi splošne tarife sprejela kolektivna 
organizacija, odobril pa urad. Avtorske pravice kot pravice 
intelektualne lastnine sodijo na področje zasebnega prava6, zato 
je poseganje države v zasebno sfero posameznika ali kolektivne 
organizacije, ki ga zastopa, z odobritvijo tarif in s tem v bistvu 
odločanjem o primernosti tarif sporno in predvsem neučinkovito- 
Ocenjevanje tega, ali je urad učinkovito uporabil institut soglasja 
pri pravilniku SAZAS-a iz leta 1998, ko je temu »znižal« tarife v 
gostinskih obratih, kaže na popolno nesmiselnost takšne določbe 
v zakonu. To pomeni, da soglasje lahko nadomešča pogajanje 
kolektivne organizacije z uporabniki7. Uvedba odobritve tarif, kije 
celo zadnji jugoslovanski avtorski zakon iz leta 1978 z dopolnitvami 
ni poznal, je prekinila proces dogovarjanja med kolektivnim' 

' Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski 
pravici, Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o 
izvedbah in fonogramih (obe Uradni list RS-MP, št. 25/99). 

2 Sedaj veljavni ZASP ureja vse štiri glavne vsebinske podsisteme 
modernega avtorskega prava: 1. materialno avtorsko pravo (z omejitvami 
pravic), 2. pravni promet oz. avtorsko pogodbeno pravo, 3. pravo 
kolektivnih organizacij, 4. pravo sorodnih pravic. Ti podsistemi so 
medsebojno neločljivo povezani in soodvisni, saj ustreznost in 
funkcionalnost vsakega od njih odločilno vpliva na delovanje ostalih treh 
in celotnega sistema. 

3 Dovoljenje se nanaša le na pobiranje nadomestil, njihovo razdeljevanj0 

pa je v pristojnosti upravičenih kolektivnih organizacij in reprezentativnih 
združenj. 

' Soglasje št. 800-9/96 z dne 20.3.1998 k tarifni prilogi Pravilnika o javm 
priobčitvi glasbenih del Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za 
zaščito avtorskih pravic Slovenije - SAZAS (Uradni list RS, št. 29/98)- 

' Soglasje št. 800-22/00 z dne 14.2.2001 k tarifni prilogi Pravilnika o 
honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP (Uradni 
list RS, št. 111/00). 

' Preambula Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnin« 
(Uradni list RS-MP, št. 10/95) - Aneks 1C Sporazuma o ustanovitvi 
Svetovne trgovinske organizacije. 

7 Iz 43. točke odločbe ustavnega sodišča U-l-149/98, s katero je zavrnilo 
pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ZASP-a in pravilnikov SAZAS- 
a o avtorskih honorarjih. 
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E?iciami in uporabniki, ki je trajal do ustanovitve prvih 
organ or9an'zac'i- Po odobritvi tarife se kolektivnim 
tudi' lfaci'am načeloma ni več potrebno pogajati. V praksi se je 
niti r|Z,aza'0' da je ZASP v tem delu podnormiran, saj ne vsebuje 0 ®'ir|icije tarife niti kriterijev, na podlagi katerih bi urad lahko 
.H primernost tarife ter posledično (ne) odobril predlagano 

o. To je ustvarilo pri kolektivnih organizacijah in uporabnikih 

veliSem naPačno predstavo, da ima ključno vlogo pri določitvi 
Udo 1? tarife urad, torej država, in ne kolektivne organizacije in 
u 

rabniki. V obstoječih evropskih sistemih kolektivnega 
ali slo an'a 'ma'° k|iučno v'°9° kolektivne organizacije in združenja 
tarif UP'ne uPora,:,nikov, ki s pogajanji (in ne enostransko) določijo o. na podlagi katere se izračuna (primerno) nadomestilo za 
(ja°rabo varovanih del. Pri določanju tarif so se pojavljale razlage, 
kri,Urad mora odobriti tarife ne glede na pomanjkanje zakonskih 
h0 8n'ev oziroma da uporabniki niso dolžni plačevati avtorskih 
Za 

ora,iev, ker jih urad ni odobril. V razmerah nezadostnih kriterijev 
da 

nas'anek tarife kot rezultata pogajanj je urad sprejel stališče, 
Pnmerne le tiste tarife, ki so nastale kot rezultat pogajanj 

(re ^'ektivno organizacijo in združenjem uporabnikom Prezentativni uporabniki) in da bo samo take tudi odobril, 
vsem jasno pa je, da če med kolektivno organizacijo in 

žel,ra ne c'0 dogovora, to pomeni, da uporabnik ne - uP°rabljati repertoarja kolektivne organizacije in ga mora 
nrj ne^ati uporabljati. V slovenskih razmerah so v nekaterih ^merih uporabniki kljub temu nadaljevali z uporabo z izgovorom, 

zaradi odsotnosti odobritve tarif lahko še naprej uporabljajo 

nJ
0vana dela brez plačil, oziroma se kolektivne organizacije 
o Posluževale sodnega varstva. 

odstavek 153. člena ZASP-a o odobravanju splošnih tarif 

ob' fl- 03 napa^ni predpostavki, da se z izdajo odobritve lahko Jektivizira in potrdi primernost tarife. Objektivizacija in ugotovitev 
od

memos*i tarife je možna le s pogajanji, ki jih ne more nadomestiti 
odh',8V urada- Določt|a ZASP-a, ki pozna splošne tarife, ki jih °bri urad, in še posebne tarife, dogovorjene s posebno skupino 
Porabnikov (lokalne radijske postaje, komercialne radijske 
s'aje, komercialne in nekomercialne TV postaje, RTV Slovenija 
• "Porabniki, kot jih določa zakon o medijih), se v praksi ni 
nesla. Ideja o splošnih in hkrati še posebnih tarifah je lahko v 
sprotju s pravili varstva konkurence, saj se morajo vsem 

vrstnim uporabnikom omogočiti enaki pogoji za uporabo 
orskih del. Sklenitev posebnih tarifnih sporazumov z skupinami 

Porabnikov, kot npr. raznimi interesnimi združenji dovoljeno le, v 
Ukor takšna sklenitev sporazumov odseva zniževanje 

Permivnih stroškov kolektivne organizacije, na račun katerih so 

Sto 23 P°samezne skupine uporabnikov zaradi tega nižje9. 
adno z ZASP-om pa ni bil uradu dostavljen noben sporazum o 

posebnih tarifah. Upoštevati velja, da v primerih, ko se uporabnik 
? bo priključil pogajanjem, to lahko tudi pomeni, da bo moral 

^acevati nadomestila za uporabo avtorskih del, ki bodo zanj 
m°rda previsoka. 

l®*ave na področju kolektivnega upravljanja se kažejo v 
®Popolni določenosti vsebine kolektivnega upravljanja pravic, 

Prenormiranosti in preveliki vlogi države v postopku pridobitve 
ovoljenja za kolektivno upravljanje pravic (npr. država ocenjuje, 

1 obstaja potreba po kolektivnem upravljanju z objavo javnega 
. Pjsa), pomanjkljivem nadzoru kolektivnih organizacij s strani 
lenih članov oziroma njihovem netransparentnem poslovanju, 
abem medsebojnem sodelovanju kolektivnih organizacij, splošni 
epripravljenosti oziroma izmikanju nekaterih uporabnikov 

Pačevanju nadomestil za uporabo avtorskih del in predmetov 

Mnenje Urada RS za varstvo konkurence z dne 11.8.2003 http://www.uil- 
sipo.si 

sorodnih pravic, neorganiziranosti uporabnikov in posledično 
nepripravljenosti v pogajanjih s kolektivno organizacijo, 
nepripravljenosti kolektivnih organizacij za uvajanje novih tehnologij 
(npr. nobena slovenska kolektivna organizacija še nima 
repertoarja v elektronskem mediju). 

Kot je bilo že omenjeno, je zakon na državo prenesel nalogo, da 
z objavo javnega razpisa ugotavlja potrebo po ustanovitvi 
kolektivne organizacije. O tem, ali obstaja potreba po kolektivnem 
upravljanju avtorskih pravic, se prvenstveno lahko odločijo le 
imetniki pravic. Ustanovitev kolektivne organizacije tudi ni stvar 
uporabnikov, ki v postopku izdaje dovoljenja za kolektivno 
upravljanje nimajo statusa stranke v postopku, saj ne gre za 
primer, ko se zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi smejo 
udeleževati postopka9. 

Določba ZASP-a, po kateri se za stroške poslovanja lahko porabi 
največ 30 % zbranih nadomestil, je bila v praksi razumljena tako, 
da so strokovne službe kolektivnih organizacij praviloma porabile 
»malo manj« kot 30 %. Posledično imetniki pravic o tem, ali so ti 
stroški upravičeni ali ne, nikoli niso razpravljali, kar kaže na 
pomanjkljiv notranji nadzor poslovanja kolektivnih organizacij. 
Seveda pa vseh slabosti ne moremo pripisati zakonskim 
določbam. Če se zakonska zahteva, s katero morajo kolektivne 
organizacije dajati informacije o svojem repertoarju, izvaja s 
»papirji« in ne z javno bazo podatkov v elektronski obliki, so 
razumljivo stroški mnogo večji. 

Sodelovanje med kolektivnimi organizacijami, ki bi omogočilo 
znižanje stroškov in s tem posledično višje honorarje, je v Sloveniji 
šele na začetku. Zmanjšanje stroškov bi od strokovnih služb 
kolektivnih organizacij zahtevalo njihovo prestrukturiranje in 
tehnološko prenovo10. Odločitve o sodelovanju kolektivnih 
organizacij ne more neposredno predpisati zakon, temveč jo 
morajo v prvi vrsti sprejeti imetniki pravic oziroma jo posredno v 
pogajanjih zahtevati uporabniki. 

b) Uskladitev z direktivami ES 

Po spremembi ZASP-a v začetku leta 2001 sta bili sprejeti še dve 
direktivi ES: Direktiva št. 2001/29/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22.5.2001 o uskladitvi določenih vidikov avtorske in 
sorodnih pravic v informacijski družbi (OJ L 167, v nadaljevanju: 
Direktiva o informacijski družbi) in Direktiva št. 2001/84/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.9.2001 o pravici 
ponovne prodaje izvirnega umetniškega dela v korist avtorja (OJ 
L 272, v nadaljevanju: Direktiva o sledni pravici). Pri nekaterih že 
prej izvajanih direktivah pa se je ugotovilo, da v nekaterih delih 
niso bile prenesene v celoti (Direktiva o kabelski retransmisiji in 
Direktiva o dajanju v najem). 

Direktiva o informacijski družbi je eden najpomembnejših aktov 
ES, saj rešuje vprašanja digitalnega okolja in hkrati uvaja pravila 
novih pogodb WIPO v ES. Gre za zelo zahteven dokument, zaradi 
česar ga tudi članice EU, z izjemo Danske in Grčije", niso uspele 

• Iz obrazložitve sodbe Upravnega sodišča v Mariboru št. U 417/2000-13 
z dne 20.12.2001. 

,0 Po navedbi hrvaške kolektivne organizacije HDS ZAMP, ki je v letu 1997 
sklenila sporazum o skupnem izvajanju plačil s HUIZP (kolektivna 
organizacija za varstvo pravic izvajalcev), temu dogovoru se je leta 
1999 priključila še kolektivna organizacija proizvajalcev fonogramov, se 
je z uvedbo informatizacije percepcije desetkrat povečalo število 
registriranih uporabnikov (www.zamp.hr/about/sadržaj). 

" Internal Market: Commission move against 13 Member States for tailure 
to implement EU legislation DN:IP//03/1005 date 14/7/2003. 

28- februar2004 31 poročevalec, št. 20 



pravočasno, do 22.12.2002, prenesti v nacionalne zakonodaje. 
Ob pripravi zadnje spremembe ZASP-a so že bili upoštevani 
predlogi direktive. Tako je bila že posodobljena definicija pravice 
reproduciranja, ki vključuje tudi začasne kopije. ZASP je zdaj 
potrebno popolnoma uskladiti s sprejetim besedilom direktive. 
Nujna je določitev obvezne omejitve pravice reproduciranja v 
primeru t.i. začasnih, tehnološko nujnih reprodukcij. Brez te 
omejitve bi se v praksi postavilo vprašanje odgovornosti 
ponudnikov spletnih storitev, ki pošiljajo avtorska dela po 
medmrežju. Direktiva vsebuje poleg te obvezne tudi neobvezne 
omejitve, ki jih ZASP yečinoma že vsebuje. Spremembe in 
dopolnitve so v nekaterih primerih potrebne zaradi prilagoditve 
digitalnemu okolju in z njim povezanimi novimi tehnologijami ali pa 
zaradi posodobitve in razširitve omejitev avtorske pravice (npr. 
za potrebe uradnih postopkov, v korist invalidov). V razmerju 
med veljavnimi omejitvami pravic, ki pod določenimi pogoji 
dovoljujejo prosto uporabo avtorskih del in predmetov sorodnih 
pravic, in tehničnimi ukrepi, ki »zaklepajo« uporabo avtorskih del 
in predmetov sorodnih pravic, lahko prihaja do nasprotij in 
izključevanj. Za reševanje takšnih spornih situacij vsebuje 
direktiva večinoma kogentne določbe, na katere so vezane vse 
članice EU in jih je potrebno vključiti v ZASP. 

V obdobju od zadnje spremembe je bilo ugotovljeno, da nekatere 
starejše direktive niso bile v celoti prenesene v naš pravni red. 
Zato je v predlaganem zakonu vsebovanih tudi nekaj manj 
pomembnih sprememb oziroma ustreznejših uskladitev s 
posameznimi starejšimi direktivami. 

Direktiva Sveta EGS 93/83/EGS z dne 27. 9.1993 o koordiniranju 
določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah, ki se nanašajo 
na satelitsko radiodifuzno oddaianie in kabelsko retransmisijo 
(OJ L 248, v nadaljevanju: Direktiva o kabelski retransmisiji), 
določa državam obveznost, da zagotovijo možnost postopka 
mediacije pri sklenitvi sporazuma o kabelski retransmisiji, ki je 
sedaj veljavni ZASP ni izrecno zagotavljal. 

Direktiva Sveta EGS 93/98 EGS z dne 29. 10. 1993 o uskladitvi 
traiania varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic 
(OJ L 290, v nadaljevanju: Direktiva o trajanju varstva) vsebuje 
kogentno določbo, ki zahteva vzpostavitev varstva za avtorska 
dela in predmete sorodnih pravic, ki po 193. členu ZASP-a niso 
varovani, ker je njihovo varstvo poteklo še po prejšnjih rokih ali 
ker zaradi uvedbe novih pravic (od določenega dne naprej) nikoli 
niso bila varovana. Določba, ki bo uredila to vprašanje, temelji na 
Pogodbi o ustanovitvi ES (prepoved diskriminacije po 12. členu) 
in bo aktualna šele s polnopravnim članstvom Slovenije v EU, 
zato bo v ZASP vključena šele sedaj. 

DireKtiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11.3,1996 o pravnem varstvu baz podatkov (OJ L 77, v 
nadaljevanju: Direktiva o bazah podatkov) za sorodne pravice 
izdelovalcev baz podatkov ne dopušča analogne uporabe pravil 
o omejitvah, ki veljajo za avtorske pravice In jo narekuje 4. člen 
ZASP-a, temveč taksativno dovoljuje le tri vrste omejitev pravic. 
Ustreznejša uskladitev z direktivo zato terja izrecno navedbo 
izjem (namesto analogne uporabe določb). 

Direktiva Sveta EGS 92/100/EGS z dne 19.11.1992 o pravici 
daiania v naiem. pravici posoiania in o določenih pravicah, ki so 
sorodne avtorski na področju intelektualne lastnine (OJ L 346, v 
nadaljevanju: Direktiva o dajanju v najem) določa pravico do 
posojanja kot izključno pravico avtorjev, izvajalcev, proizvajalcev 
fonogramov in filmskih producentov. V 5. členu dopušča v primeru 
javnega posojanja izjemo, s katero omogoči državam članicam, 
da namesto izključne pravice uvedejo le poplačilno pravico. 
Direktiva določa, da je potrebno v primeru, ko država izkoristi 
možnost izjeme od izključne pravice, vsaj avtorjem zagotoviti 

nadomestilo za javno posojanje. Pravico do nadomestila i® 
potrebno zagotoviti vsaj avtorjem tudi v primeru fonogramov, filmov 
in računalniških programov. Direktiva izrecno določa, da srne 
država izvzeti iz sistema plačevanja nadomestil zgolj določene 
kategorije ustanov in ne vseh javnih knjižnic (tretji odstavek 5. 
člena). Osnovno besedilo ZASP-a je določalo izjemo od pravice 
javnega posojanja v primerih izposoje izvirnikov ali primerkov 
pisanih del v javnih knjižnicah, s spremenjenim ZASP-om pa s° 
bili izvzeti izvirniki in primerki knjižničnega gradiva v javnih 
knjižnicah. Po sedanji ureditvi pravica javnega posojanja ne velja 
za izvirnike ali primerke knjižničnega gradiva v vseh javnih 
knjižnicah in so torej vse javne knjižnice izvzete iz sistema 
plačevanja nadomestil za javno posojanje knjižničnega gradiva. 
Ker je Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, v 
nadaljevanju: ZKnj) v 3. členu kot knjižnično gradivo določil tiskane, 
zvočne, slikovne, elektronske ali kako drugače izdelane zapise, 
ki jih zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice (med drugim tudi 
rokopise in drugo neobjavljeno gradivo, kot so tipkopisi, elektronski 
zapisi itd.), je izjema po ZASP-u določena tako široko, da obsega 
vsa avtorska dela in predmete sorodnih pravic, ki jih javno posojajo 
javne knjižnice. V Sloveniji so (skoraj) vse knjižnice javne, zato je 
sedanja določba ZASP-a v nasprotju z Direktivo o dajanju v naje"1' 
Po direktivi bi namreč smela država kot izjemo izvzeti le določene 
kategorije ustanov, ki javno posojajo varovana dela, in ne vseh. 
ZKnj sicer v 56. členu uvaja knjižnično nadomestilo, vendar kot 
podporo tistim avtorjem knjižničnega gradiva, ki imajo stalno 
bivališče v Sloveniji ali ustvarjajo v slovenščini. Z dopolnitvijo b° 
vprašanje pravice javnega posojanja urejeno tako, da bo določena 
vsebina pravice in izjeme, medtem ko bo poseben predpis Zknj 
urejal izvajanje. 

Direktivo o sledni pravici je potrebno vključiti v nacionalno 
zakonodajo do 1.1.2006, zato bo ta uskladitev opravljena v letu 
2005. 

ZASP je potrebno uskladiti tudi s kasneje sprejetim Zakonom 0 

prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, v nadaljevanju: ZP-1) in odprav® 
nekatere nejasnosti glede pristojnosti tržne inšpekcije pri nadzor 
nad izvajanjem določb ZASP-a. 

Glede na ugotovljeno je potrebno: 
1. spremeniti ureditev kolektivnega upravljanja avtorske i'1 

sorodnih pravic ter 
2. uskladiti določbe ZASP-a s pravom ES (predvsem z Direktivo 
o informacijski družbi). 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

S predlagano novelo sfe torej ZASP usklajuje z direktivami ES 
(predvsem z Direktivo o informacijski družbi) ter spreminja in 

dopolnjuje določbe 2. oddelka 6. poglavja ZASP-a o kolektivnem 
upravljanju pravic (ustanovitev in delovanje kolektivnih organizacij, 
določitev tarif, razmerje med uporabniki in kolektivnim' 
organizacijami, notranji nadzor nad kolektivnimi organizacijami), 
s čimer bo dosežena večja učinkovitost pri varstvu ter upravljanju 
pravic. Namen sprememb je odpraviti tiste pomanjkljivosti in 
slabosti ZASP-a, ki v praksi onemogočajo urejanje odnosov med 
kolektivnimi organizacijami in uporabniki. 

Konkretno gre predvsem za naslednje cilje: 

- v skladu rDirektivo o informacijski družbi uvesti omejitve pravice 
reproduciranja ter temu prilagoditi določbe o tehničnih ukrepih; 

- v skladu z Direktivo o kabelski retransmisiji izrecno omogočiti 
postopke mediacije na področju kabelske retransmisije; 

poročevalec, št. 20 32 28. februar2004 



avtor if Z Direk,ivo 0 trajanju varstva vzpostaviti varstvo za 
a nis 

dela in predmete sorodnih pravic, ki po 193. členu ZASP- 
rokih°|Varovan'' ker je njihovo varstvo poteklo še po prejšnjih ker zaradi uvedbe novih pravic nikoli niso bili varovani; 

sorori'3^ 2 Direktivo 0 bazah podatkov preurediti omejitve za ne pravice izdelovalcev baz podatkov; 

plačeklađU Z Direktivo 0 dajanju v najem izvzeti iz sistema 
2q0,ev®n'a nadomestil za javno posojanje knjižničnega gradiva 
vicJ do'°čene kategorije knjižnic (nacionalna, šolske in Vls°košolske) in ne vseh; 

,akodrnen't' ureditev kolektivnega upravljanja avtorskih pravic, 
delih 9 Se do'0<^ nie9ova vsebina; določiti, na katerih avtorskih 
Prim J6

h
cloPustno le kolektivno upravljanje pravic, in v nekaterih 

Poe 6n omo9°čiti avtorjem individualno upravljanje pravic; 
sklari°StaV't' P°s,0Pek izdaje dovoljenja za kolektivno upravljanje; 
*a n n° S splošno prakso določiti tarife s pogajanji, z izjemo tistih 
člati atn° in ,as'no reproduciranje, povečati notranji nadzor 
koliki S spreiemani0m letnega poročila, s katerim se določi, 
kolik«Sn ^e' P^^dkov bo namenjen za avtorske honorarje in 
kolskr ^6'za stro^ke, in s sprejemanjem revidiranih letnih poročil nih organizacij ter uvesti mediacijo pri reševanju sporov; 

da bhi?'1'Z 2P1 in izrecno določiti pristojnost tržnega inšpektorja, 
uaot Z Odločbo odredi odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ovijenih pri nadzoru izvajanja določb ZASP-a. 

'emelji na splošno sprejetih načelih, ki veljajo v slovenskem 
ednarodnem avtorskem pravu: 

S(vr°rSka in sor°dne pravice kot pravice intelektualne lastnine 
in, J® m0d zasebne pravice -Sporazum o trgovinskih vidikih pravic 
"6|ektualne iastnineTRIPS; 

izDof9'0 mednar°dnega varstva pravic: ZASP mora zagotoviti 
na 'e mednarodnih obveznosti, ki jih je prevzela Slovenija na tem Področju, in tako raven varstva avtorske in sorodnih pravic, kot jo pozna EU; 

Dr»r°rSka Pravica i0 naravna in človekova pravica: avtorska Pravica "a \ nastane s kreacijo po sami naravi stvari; utemeljena je z 
pr 

Vn'm Pravom in kot taka ustavno deklarirana med človekovimi 
list »o'm'in ,emeljnimi svoboščinami (60. člen Ustave RS - Uradni 
jI ® I 33/1991, drugi odstavek 27. člena Splošne deklaracije 
družb pravic'' zat0 mora biti deležna posebne pozornosti 

sklopov; predloga zakona je mogoče razdeliti v več 

1- Uskladitev določb ZASP-a z direktivami ES 

gteri'a^ane sprenf,embe ZASP-a vsebujejo najnujnejše dopolnitve e na Direktivo o informacijski družbi (spremenjeni 44., 50., 
jle'

56-. 166.a, 184. in 185. člen ter novi 47.a, 49.a, 166,b in 166.c 
Po° j ot nPr-: rekonstrukcija arhitekturnih objektov brez dodatnih r^ejev, omejitev avtorske in sorodnih pravic v korist invalidov, 
n i 6V pravice reproduciranja v primeru t.i. začasnih, tehnološko 
avt"1 repr°dukcij (za kratkotrajna reproduciranja, npr. pošiljanje 0rskih del po medmrežju, ponudnik ne odgovarja) in druge 

erT|embe, povezane z novimi tehnologijami. 

^edlaganih je tudi nekaj manjših sprememb, povezanih z drugimi 
r°pskimi direktivami, ker so se nekatere rešitve v ZASP-u 
azale za nepopolne (spremenjeni 36., 43., 144. in 154. člen ter 
Va 141 g in 193.a člen). Med pomembnejše spremembe sodijo 

ustreznejša uskladitev z Direktivo o dajanju v najem (omejitev 
pravice javnega posojanja le za določene vrste knjižnic - 
obveznost plačila nadomestila le za splošne in specializirane 
knjižnice ter oprostitev za nacionalno, šolske, visokošolske in 
specialne knjižnice) in Direktivo o trajanju varstva (oživitev pravic, 
ki bi glede na novo štetje rokov varstva lahko še veljale), Direktivo 
o kabelski retransmisiji (izrecna ureditev postopkov mediacije v 
primerih kabelske retransmisije). 

2. Kolektivno upravljanje pravic 

Skladno z evropsko prakso se izraz »uveljavljanje« nadomesti z 
»upravljanjem« (collective management). Po novi definiciji je 
kolektivna organizacija pravna oseba, ki na podlagi dovoljenja 
urada v svojem imenu za račun več avtorjev in imetnikov pravic 
kolektivno upravlja njihove pravice. S to novo definicijo bo zelo 
jasno določeno, da ta organizacija deluje v svojem imenu za 
avtorje ter sklepa sporazume vsemi z uporabniki pod enakimi 
pogoji. 

Zakon določa skladno z možnostmi iz direktiv ES samo tista 
področja, kjer se pravice upravljajo kolektivno (sledna pravica, 
kabelska retransmisija...), medtem ko se na vseh ostalih področjih 
avtorji sami odločajo glede kolektivnega upravljanja svojih pravic. 
Črtana je določba, kjer so bila primeroma navedena področja 
kolektivnega upravljanja (147. člen). 

Postopek za podelitev dovoljenja je poenostavljen, saj se ukinja 
javni razpis, ki je zahteval, da namesto imetnikov urad presoja, ali 
obstaja potreba po ustanovitvi kolektivne organizacije. Natančno 
in nedvoumno so določeni primeri, v katerih urad zavrne dovoljenje. 
Zoper odločbo urada je po vzoru 71. člena Zakona o industrijski 
lastnini (Uradni list RS, št. 7/2003) možen upravni spor pri 
upravnem sodišču. 

Kolektivna organizacija mora deliti svoje prihodke v skladu z letnim 
načrtom, ki ga sprejme skupščina. Ukinjena je zakonska možnost, 
ki je omogočala delitev ob upoštevanju načela spodbujanja kulturno 
umetniških stvaritev, pomembnih za razvoj kulture, ter zgornja 
30-odstotna meja stroškov. Pri delitvi ne sme biti arbitrarnosti, o 
višini stroškov mora odločati skupščina, ki sama oceni, kakšna 
višina je primerna (153. člen). 

Na novo je določena obveznost kolektivnih organizacij, da na 
skupščini sprejmejo revidirano letno poročilo z izjavo revizorja o 
skladnosti (161. člen). 

Na novo je tudi določena njihova obveznost, da sklepajo z 
uporabniki skupne sporazume o pogojih, načinih uporabe ter višini 
nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja kolektivnih 
organizacij. Kot podlaga se upošteva denarno ocenjena korist, ki 
jo pridobi uporabnik za svojo dejavnost, v kateri so uporabljena 
varovana dela iz repertoarja kolektivne organizacije, pri čemer 
se upošteva tudi pomen, ki ga ima taka uporaba za uporabnikovo 
dejavnost. V primeru sklenitve skupnih sporazumov se 
dogovorjene tarife objavijo v Uradnem listu RS. 

Spremenjene so določbe o nadzoru kolektivnih organizacij. V okviru 
tega nadzora se lahko prekliče dovoljenje za kolektivno upravljanje 
pravic oziroma sme organ nadzora pregledati poslovne knjige. 
Povsem jasno so tudi določene obveznosti kolektivne organizacije 
do organa nadzora, kot so obveščanje o spremembi pooblaščenih 
oseb in dostavljanje različnih dokumentov. 

Uveden je postopek mediacije med kolektivno organizacijo in 
združenji uporabnikov v sporih glede sklenitve sporazumov iz 
156. člena in sporazumov v zvezi s kabelsko retransmisijo. 
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Pri ureditvi kolektivnega upravljanja pravic se je izkazalo, da v 
tem trenutku za Slovenijo ni primerno, da bi se pri uradu ustanavljali 
kvazi sodni organi. Ustanovitev takega organa ni jamstvo, da bi 
se trenutna nesoglasja med kolektivnimi organizacijami in 
uporabniki hitreje reševala. V primeru sklenitve pogodb med 
kolektivnimi organizacijami in uporabniki ni nobene potrebe, da bi 
se taki sporazumi morali registrirati pri kakšnem organu oziroma 
bi jih neki organ moral preverjati. Vsaka takšna rešitev bi zahtevala 
dodatna proračunska sredstva. Če do sklenitve pogodbe ne pride, 
imajo kolektivne organizacije in uporabniki možnost rešiti spor s 
posredovanjem mediatorja oziroma pred sodiščem (kolektivne 
organizacije smejo tožiti odškodnino zaradi uporabe varovanega 
dela brez dovoljenja, prepovedati njegovo uporabo, prijaviti kršenje 
tržni inšpekciji oziroma lahko uporabniki zahtevajo posredovanje 
Urada RS za varstvo konkurence, ker je npr. kolektivna 
organizacija z zahtevo po previsokih tarifah zlorabila svoj 
prevladujoč položaj). Prednost mediacije v primerjavi z arbitražo 
je v tem, da je izid odvisen od volje strank in ne od objektivnega 
standarda, ki ga določa zakon. Pri mediaciji se lahko uporabijo 
različni standardi, ki vključujejo tudi poslovne interese strank. 
Mediacija temelji na interesih strank in ne na pravicah kot arbitraža. 
Strankam omogoča nadzor nad postopkom, hitro rešitev spora, 
ohranitev poslovnih skrivnosti in poslovnega odnosa strank, 
postopek pa je tudi manj formalen. 

3. Druge rešitve 

Zaradi uskladitve z ZP-1 je namesto denarne kazni določena 
globa, in sicer tudi za odgovorne osebe samostojnega podjetnika 
posameznika. Izrecno je določena pristojnost tržnega inšpektorja, 
da s t.i. ureditveno odločbo odredi odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti. Sodišča so se namreč izrekla, da 
je dovoljeno izdati ureditvene odločbe le, če tako določa matični 
zakon. 

V prehodnih določbah so določeni oživitev varstva v EU, način 
obračunavanja nadomestila, določenega v evrih, uveljavitev 
izčrpanja pravice distribuiranja na območju EU ter prehodna 
ureditev delovanja kolektivnih organizacij in postopkov v zvezi s 
prekrški. Pomembna je zlasti določba, ki ureja uskladitev delovanja 
kolektivnih organizacij po določbah spremenjenega in 
dopolnjenega ZASP-a. Pomembnejša je tudi določba v zvezi s 
prekrški, ki do uveljavitve ZP-1 omogoča izrek denarne kazni 
namesto globe. 

3. Finančne in druge posledice 

S sprejetjem zakona ne bodo nastale nobene finančne posledice 
za proračun, saj so sredstva za izvajanje knjižničnega 
nadomestila zagotovljena v proračunu. 

ES, saj rešuje vprašanja digitalnega okolja in hkrati uvaja pravila 
novih pogodb WIPO v ES. S to direktivo se usklajujejo pravice o° 
reproduciranja in distribuiranja, priobčitev javnosti, pravno varsW 
naprav, ki preprečujejo kopiranje, in sistem upravljanja pravic- 
Države članice so bile dolžne uskladiti svojo zakonodajo s t° 
direktivo do 22. decembra 2002. Do konca leta 2003 s<> 
implementirale določbe te direktive Danska, Avstrija, Grčija, Italiji' 
ZR Nemčija'3 in Združeno kraljestvo. 

Eden od učinkov novega nemškega zakona14 je uvedba pravice 
dajanja del na voljo javnosti, jasna pravna klasifikacija storitev na 
zahtevo (on demand services) ter razširitev pojma javnosti. P°l®9 
tega ima zakon tudi socialne učinke, saj je uvedel določbe v 

korist invalidov (45a. člen) ter nove določbe na področju znanos" 
in šolstva (52a. člen). Pravica do privatnega reproduciranja i® 
razširjena tudi na digitalne kopije, vendar pa je omejena z ukrepj 
tehničnega varstva, ki prepovedujejo izogibanje ukrepom Pr0" 
kopiranju, in na sistem za digitalno upravljanje15. 

Avstrija je implementirala direktivo aprila 2003. Zakon je uvede1 

različne izjeme in omejitve glede kršitev. Tako je npr. pravico d° 
privatnega in lastnega reproduciranja omejil na nekomercialnein 

raziskovalne namene. Fiksno nadomestilo za privatno in drufl0 

lastno reproduciranje je bilo razširjeno na oddajanje vseh del, W 
so na voljo javnosti. Ta določba vključuje plačevanje nadomesti 
za računalniško opremo16. 

Z Direktivo o dajanju v najem17 so članice EU poenotile zakonodaj 
pri pravici javnega posojanja. Vključitev teh določb v nacionalno 
zakonodajo predstavlja izboljšavo glede na razmere pf®" 
uveljavitvijo direktive, vendar je bilo doseženo le delno poenotenj0' 
saj obstajajo velike razlike med pravnimi načini njen® 
implementacije. Razlike so pri vprašanjih, ali je pravica javneg® 
posojanja izključna pravica oziroma le pravica do nadomestila,a" 
se plačuje vsem avtorjem ali le omejenemu številu18, pa tudi g'0<^6 

ustanov, izvzetih iz plačevanja. 

Kolektivno upravljanje 

Kolektivno upravljanje izvajajo kolektivne organizacije. Začne s* 
ko avtor ustvari svoje delo, in konča, ko prejme nadomestilo za 

uporabo tega. Ta proces je razdeljen v več faz: a) registriranje in 

dokumentiranje - avtorji registrirajo dela pri kolektivni organizacij 
in z navedbo podrobnosti o sebi in svojih delih omogočijo nastanek 
dokumentacije, ki je podlaga za delitev nadomestil; b) dajani® 
dovoljenj za uporabo del iz repertoarja; c) zbiranje in delite^ 
nadomestil v skladu z načeli, kot so pravičnost, nepristranskost, 
jasnost in učinkovitost. 

4. Primerjalno pravni pregled 

Pri primerjalno pravnem pregledu smo pregledali zakonodajo in 
prakso več držav predvsem glede informacijske družbe, pravice 
javnega posojanja in kolektivnih organizacij. 

Informacijska družba 

Direktiva o informacijski družbi12 je eden najpomembnejših aktov 

12 Directive 2001/29/EC of the European Parlaimnet and of the Council of 
22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and 
related rights in the Information society OJL 157, 22/06/2001 P.0010- 
0019. 

" KomisijaESje 10 članic prijavila Evropskemu sodišču, ker niso sporoči'6 

o nacionalni implementaciji direktive- Press releases IP/0371752, Brus* 
sels, 17th December 2003. 

14 Gesetz zur Regelung des Urheberrerchts in der Informationgessellsct1"' 
Bundesgesetzblatt Nr.46,12. September 2003 

15 Germany- New Law Implements Directive on Copyright in the Informatf"1 

Socitety, Wortd Intellectual Property Report, October 2003 
™ How Europe is striving for copyright harmony, Anna Duffus, Managin9 

Intellectual Property, December 2003/January 2004 . 
17 Council Directive 92/100 of 19. November 1992 on rental right a"" 

lending right and on certain rights related to copyright in the field 0 

intellectual property 
" Commisssion of the European Communities, Report from the Comrnjs' 

sion to the Council, the European Parliament and Economic and Socia 
Committee on Public Lending Right in the European Union-Com (2002) 
502 final-Brussels, 12.9.2002 
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zako Hf0^U kolektivne9a upravljanja pravic ne obstaja 
°rqan° a EU' s katero bi se poenotila pravila glede kolektivnih 
da v l?ac^.'-)'rek,ive namreč dajejo državam članicam možnost, p0 . đol°čenih primerih (sledna pravica, pravica javnega 

same odločijo o tem, ali se bodo te pravice uveljavljale 

Prav a'no a'' kolektivno. Odbor Evropskega parlamenta za 
Vl0q|n® 2adeve in notranji trg je v letu 2003 obravnaval poročilo o 
avto T, Pnosti na področju organizacij za kolektivno upravljanje 
jn |/| ®.in sorodnih pravic, v katerem ugotavlja, da sta varstvo 
Prisn Vn° uprav'ianje avtorskih pravic pomembna dejavnika 
razn i^bU'an'U ustvarialnostl in vplivu na rast kulturne in jezikovne 
"led S"' '=>or°čilo poudarja pomen vzpostavitve ravnovesja 5lra 

prav'cami in interesi umetnikov ter imetnikov pravic na eni 
njlh 1!" P°,rebo po zagotovitvi optimalnih možnosti za diseminacijo 
0rQ . de' možnim uporabnikom na drugi strani. Priznava, da 
prg 

ni2acije za kolektivno upravljanje pravic predstavljajo veliko 
jih ra

n«St pri om°gočanju uporabnikom, da dostopajo do teh del in 
upra .• ,'0, Poro^il° med drugim tudi navaja, daje pri kolektivnem 
Čler/ p U pravic posebno ukrepanje Skupnosti na podlagi 95. 
2g, a p°9odbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (približevanje 
kolekt°daie)' Poročilo tudi ugotavlja, da so zakonodaje glede 
nen ■ organizacij v državah članicah zelo različne in 
PrimH6111^6, zat0 so PO,ret,ne poenostavitve in reforme ter 
Vejl er|j'vi Parametri19. Po sprejetju tega poročila se lahko pričakuje 

na aktivnost pri pripravi ustrezne direktive. 

a) Zgodovinski razvoj 

kol? kolektive organizacije so bile ustanovljene v Franciji pred 
Usta°Sm 18' s,olet'a in v dru9' polovici 19. stoletja. K njihovi 
tor|.novitvi so bistveno prispevali pisatelji kot Beaumarchais, Vic- 
0r 

u9°' Honore de Balzac in Alexandre Dumas. Prva kolektivna 
leta rJ'2aci'a v sodobnem pomenu besede pa je bila ustanovljena '850 (Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de 
2a l"jUe et editeurs -SACEM20). Povod za njeno ustanovitev je bil 
Piiač avtoriev 9lasbe z lastniki lokalov, ker so se uprli plačevanju v tistih lokalih, kjer so igrali njihovo glasbo. Zaplet se je 
„Amh

al s s°dno odločbo, s katero je bilo lastniku lokala 
SQ assadeurs« naloženo plačilo za uporabo glasbe. S to sodbo 
bil<)Se odprle avtorjem nove možnosti za upravljanje pravic, saj je i Popolnoma jasno, da svojih pravic ne morejo nadzorovati 

V|dualno ampak le kolektivno. 

svcrlh'Vne or9anizacije kolektivno uveljavljajo avtorske pravice 
*dri 5 ^.'anov- 'z definicije kolektivnih organizacij Svetovnega 
da 

enia kolektivnih organizacije avtorjev in skladateljev sledi, 
inte °,0 or9anizaciie, katerih cilj je učinkovita obramba moralnih 
urv/SSov avtorjev ter zbiranje in razporejanje nadomestil za Porabo avtorskih del. 

(Švica21, Francija22, Kanada23) ali s posebnimi zakoni (ZR Nemčija 
24, Češka26, Slovaška26). Med posameznimi ureditvami obstajajo 
sicer določene podobnosti, vendar pa tudi določene razlike 
predvsem glede načina ustanovitve in nadzora. 

Določitev področja, kjer avtorji svoje pravice uveljavljajo kolektivno, 
je načeloma prepuščena trgu oziroma avtorjem.27 O tem, ali bodo 
svoje pravice urejali individualno ali kolektivno, odločajo sami. 

V direktivah ES je v nekaterih primerih dana možnost državam 
članicam, da za določeno vrsto pravice predpišejo le kolektivno 
upravljanje. S četrtim odstavkom 4. člena Direktive o dajanju v 
najem28 je državam članicam prepuščena odločitev o tem, ali se 
javna pravica posojanja uveljavlja kolektivno, v kakšnem obsegu 
kot tudi od koga se sme zahtevati nadomestilo. Države članice 
imajo podobno možnost izbire tudi pri sledni pravici. 

V slovaškem in češkem zakonu so področja kolektivnega 
upravljanja avtorskih pravic zelo natančno določena. Češki zakon 
določa, da se morajo na področju literature, glasbe, slikarstva in 
znanosti pravice uveljavljati kolektivno (drugi odstavek 2. člena). 
Sedanja slovenska ureditev, ki v 147. členu ZASP-a zelo natančno 
določa področja kolektivnega upravljanja z določitvijo tako 
obveznih kot možnih področij, je v tem pogledu zelo podobna 
slovaškemu, češkemu in hrvaškemu zakonu. 

c) Nadzor 

Pri nadzoru nad kolektivnimi organizacijami ločimo notranji in 
zunanji nadzor. Notranji nadzor se izvaja v odnosu med 
organizacijo in imetniki pravic. Kolektivne organizacije morajo s 
svojimi notranji pravili omogočiti imetnikom pravic vplivanje na 
zadeve, kot so delitev avtorskih honorarjev, odločanje o stroških, 
pogojih za članstvo in zastopanje. Uprava organizacije mora biti 
odgovorna imetnikom pravic. Zunanji nadzor nad kolektivnimi 
organizacijami se izvaja prek državnih organov ter sodišč, ki 
rešujejo spore med organizacijo in uporabniki. 

Pri vprašanju nadzora nad kolektivnimi organizacijami je potrebno 
upoštevati, da imajo te organizacije pravni in dejanski monopol, 
zato so možne zlorabe. Z izjemo Kanade, ki ima v zakonu le 
opredeljen pojem kolektivne organizacije, je v vseh ostalih državah 
ustanovitev kolektivnih organizacij vezana na dovoljenje ali na 
izpolnjevanje predhodnih pogojev. Organi, ki izdajajo dovoljenje, 
so bodisi patentni uradi (Nemčija, Švica) ali ministrstva, pristojna 
za pravosodje oziroma kulturo. 

^ Zakonodaja 

^stanovjtev cilji, določanje tarif in nadzor nad kolektivnimi 
Racijami je v večini držav urejeno z zakoni o avtorski pravici 

Ur°pean Partiament, 1999-2004, Report on a Community framevvork for 
. ®ctive management societies in the field of copyright and neigbouring 

"9hts..., Committee on Legal Affairs and the Internal Market, 2002/ 
2274(INI) 
Collective Management of Copyright and related Rights, by dr. Mihaly 
Hcsor, VVIPO 

Bundesgesetz uber das Urheberrecht und verwandte Schuztrechte 
(Urheberrechtgesetz.URG) vom 9. oktober 1992 (stand am 23 Juli 2002). 
Code de la propriete intellectuelle, Titre III. Societe de perception et de 
repartition des droits, chapitre unique L 321(1-21). 
Copyright Act. 
Gesetz uber die VVahrnehmung von Urheberrerechten von verwandten 
Shutzrechten-Urheberrechtenvvahrnehm ungsgesetz- UrhWG). 
Law No. 337 (of September 27,1995) on the collective administration of 
copyright and on the modification and amendment of certain laws. 
Law on the Collective Administration of Rights Under Law on Copyright 
and Changes and Amedments to certain lavvs (No. 283 of October 1997). 
Direktiva o kabelski retransmisiji določa v prvim odstavku 9. člena, da 
kabelski operaterji lahko izvajajo kabelsko retransmisijo le prek kolektivne 
organizacije. 
Council Directive 92/100 of 19 November 1992 on rental and lending right 
and on certain rights related to copyright in the field of intellectual 
property O.J.LL346/61. 
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V Nemčiji je za ustanovitev kolektivne organizacije potrebno vložiti 
pisno zahtevo s statutom in podatki o avtorjih pri uradu za patente 
in znamke, ki sme iz upravičenih z zakonom določenih razlogov 
dovoljenje zavrniti oziroma ga po podelitvi tudi odvzeti (predvsem 
2., 3. in 4. člen zakona). Podobno ureditev pozna tudi Švica, kjer 
je za izvajanje kolektivnega upravljanja avtorskih pravice potrebno 
predhodno pridobiti dovoljenje Zveznega urada za intelektualno 
lastnino (42. člen), ki traja pet let z možnostjo podaljšanja. Po 
francoski ureditvi se kolektivne organizacije ustanovijo kot civilne 
družbe pri sodišču29. Predlog statuta in splošnih pravil organizacije 
se predhodno predloži ministrstvu za kulturo, ki ima možnost v 
enem mesecu od prejema vloge sporočiti svoje »resne in dejanske 
razloge« proti ustanovitvi takšne organizacije (tretji odstavek 321. 
člena). Ureditve v drugih državah se ločijo le po tem, ali o 
dovoljenju odloča patentni urad (Madžarska, Hrvaška, Srbija in 
Črna gora) ali ministrstvo za kulturo (Slovaška, Češka) oziroma 
pravosodje (Švedska, Avstrija). 

Od te t.i. kontinentalne ureditve bistveno odstopajo države 
anglosaškega prava, kjer ustanovitev kolektive organizacije ni 
pogojena z državnim dovoljenjem (Kanada, Irska, Združeno 
Kraljestvo, ZDA). 

Odobritev ustanovitve kolektivne organizacije ni zadostno 
zagotovilo za ustrezno delovanje kolektivnega upravljanja, zato 
se nadzor opravlja tudi po izdaji dovoljenja. Ta nadzor obsega 
predvsem preverjanje, ali kolektivna organizacija opravlja 
dejavnost, določeno s statutom, ali so pravila zbiranja in 
razporeditve nadomestil pravilna, ali so stroški upravljanja 
ustrezni30. Z nadzorom se zagotavljajo dostopnost sistema vsem 
imetnikom pravic, primerna vloga imetnikov pravic v organih 
organizacije, ustrezni pogoji za članstvo, pobiranje in delitev 
nadomestil brez diskriminacije med imetniki ter sodelovanje 
avtorjev, ki še ne izpolnjujejo pogojev za članstvo v organih 
organizacije. 

Nemški zakon v 18. do 20. členu natančno določa vsebino nadzora 
in obveznosti kolektivne organizacije do nadzornega organa. 
Slednji ugotavlja, ali kolektivna organizacija opravlja svoje 
obveznosti skladno z zakonom. Pri tem sme od upravnega odbora 
zahtevati pojasnila v zvezi z vodenjem organizacije oziroma 
zahtevati določene dokumente (vsako spremembo statuta, 
spremembo tarif, sklepe organov...). Poleg urada za patente in 
znamke je nadzorni organ tudi Zvezni kartelni urad (drugi odstavek 
18. člena). Nadzorni organ po švicarskemu zakonu poleg nadzora 
poslovanja tudi preverja, ali organizacija izpolnjuje svoje 
obveznosti, potrjuje finančna poročila, sme pa dajati tudi navodila 
(53. člen). Nadzorni organ na Češkem ugotavlja, ali kolektivna 
organizacija izpolnjuje zakonske obveznosti, in sme zahtevati 
vse podatke v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz dovoljenja (prvi 
odstavek 9. člena). Za razliko od ostalih držav v Franciji ni 
državnega nadzora nad kolektivnimi organizacijami, temveč so 
te dolžne dajati le informacije31. 

d) Varstvo konkurence 

Kolektivna organizacija vsaj v teoriji lahko zlorabi svoj prevladujoč 
položaj na tri načine: 
a) brez upravičenega razloga zavrne licenco za uporabo avtorskih 
del; 
b) izvaja neutemeljeno diskriminacijo med uporabniki isti kategorija 
del in 
c) določa tarife in druge pogoje za uporabo avtorskih del na 
arbitraren način32. 

Evropska sodna praksa je večkrat obravnavala obnašanja 
kolektivnih organizacij glede na 82. člen (prej 86.) Pogodbe o 
ustanovitvi ES, s katerim se prepoveduje zloraba prevladujočega 
položaja. Po mnenju sodišča je ustanovitev kolektivnih organizacij 
nujna, zato da ustvarjalci lahko pridejo do nadomestil za svojo 
ustvarjalnost, vendar pa lahko kolektivne organizacije na različna 
načine kršijo 82. člen ustanovitvene pogodbe33 .V zadevi Komisija 
v. Gema34 je Komisija očitala nemški kolektivni organizaciji, da 
zlorablja prevladujoč položaj na trgu, v zadevi SABAM35 i® 
Evropsko sodišče razsodilo, da ta kolektivna belgijska organizacija 
ne more nalagati članom, da svoje pravice v celoti prenesejo 
nanjo, v zadevi SACEM36 pa je sodišče odločalo o višini tarif za 
predvajanje glasbe v diskotekah in o tem, ali vzajemni bilateralni 
sporazumi med organizacijami različnih držav predstavljajo 
kartelne sporazumu v smislu 85. člena (sedaj 81.) Pogodbe o 
ustavitvi Skupnosti37. 

V Združenem kraljestvu se pri Monopolies and Merges CommiS' 
sion ustanovljajo posebne komisije, ki za britanski parlament 
pripravljajo poročila o delovanju kolektivnih organizacij38. V tem 
poročilu je ugotovljeno, da Performing Rights Society - PRS ni 
organizirano tako, da bi zagotavljalo učinkovito izvajanje svojiri 
nalog, da nima učinkovitega sistema vodenja in sistema z® 
razdeljevanje nadomestil, da člani nimajo zadostnih informacij in 
da transparentnost poslovanja ni zadovoljiva. Poleg tega PRS ne 
dovoljuje svojim članom, da sami uveljavljajo svoje pravice v 

primerih t.i. žive izvedbe. Po priporočilih komisije bi ustanovitev še 
ene kolektivne organizacije povzročila večjo konkurenčnost, 
članom PRS bi bilo potrebno omogočiti večjo svobodo pri izbin 
načina upravljanja svojih pravic, treba bi bilo dopolniti statut PP$ 
ter drugače porazdeliti pristojnosti med upravnimi organi (skupaj 
44 priporočil). 

K preglednosti in učinkovitosti delovanja kolektivnih organizacij 
prispevajo tudi zakonske določbe, ki od organizacij zahtevajo 
revizijski pregled letnih obračunov in bilanc. Tako mora npr- v 

Nemčiji revizor po pregledu poslovnih knjig podati izjavo, da so te 
v skladu z zakonom in statutom. 

" Tribunal de grande instance 
30 Glej vir pod 3, stran 143. 
" Transparency rules for Collective Management, address by Jean-Loup 

Tournier, European Authors and Composers Grouping, Strasbourg 2000, 
stran 55. 

32 Glej vir 3, stran 144. 
33 Richard Wish, Competition Law, Third Edition Buttenvorths, London. 

Edinburgh 1993. 
34 GRURINT 02/1973, Rechtsprechung. 
* Judgement of the Court of 21 March 1974. Belgische Radio en televisi® 

et de societe belge des auteurs, compositeurs et editeurs v SV SABAM 
et NV Fonior. 

" Judgement of the Court of 13 July 1989. Francois Lucazeau and others 
v. Societe des Auteurs, Compositeurs te Editeurs de Musique (SACEM) 
and others. European Court Reports 1989, page 2811. 

37 Miha Trampuž, Avtorsko pravo, Izbrana poglavja, Cankarjeva založba, 
2000 (zbirka Pravna obzorja; 13) - str. 74. 

" Performing rights, A report on the supply in the UK of the services of 
administering performing rights and film synchronization rights, February 
1996. 
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e) Določanje tarif 

kolekr med področii' ki i® verjetno najpomembnejše tako za 
nad 'Vne or9an'2ac'ie kot uporabnike je določitev tarif. Nadzor anfami in ostalimi pogoji za uporabo avtorskih del se opravlja 

'n načine: 

b) *re®evanjem morebitnih sporov pred pristojnimi civilnimi sodišči; 
C) z Posebnimi tribunali oz. arbitražnimi telesi in 
stra .ri,vii° ,ari' in ostalih pogojev za uporabo avtorskih del s ni državnih organov39. 
Prvj 
Uv .. način najbolj ustreza naravi izključnosti pravic, ki se 

'ribu'3?'3'0, vendar Pa so sodni P°s'0Pki dolgotrajni. Naloga 
stro«! '6, da se ,a^ni postopki rešijo čim hitreje in s čim manjšimi 
pr '• ,2jemoma glede na konkretne politične, ekonomske in 
0r9anarazmere Pa 'e Primema tuc|i odobritev s strani državnega 

Po 
com'nen'U Con,ederation internationale des societes d'auteurs et 
p posi,ers (CISAC) se tarife načeloma določajo kot rezultat 
Prim 3n' mec' kolektivnimi organizacijami in uporabniki, z izjemo 
priv t r°V' k° tari,e dol°ča zakon (sledna pravica, pravica do ne9a in drugega lastnega reproduciranja)40. 

y^Vropi ni enotnega predpisanega načina določanja tarif, zato 
rt„, y

Vsaka država bolj ali manj svoj način nadzora in prakso 
đolo«anja višine tarife. 

države, kjer se tarife določijo z aktom državnega organa, 
l2 

nPr- Madžarska. Drugi odstavek 90. člena zakona št. LXXV 
Ora 1®9^41 določa, da minister oziroma vodja pristojne 
tarif"1'230''6, ^'° imenuie v'ada (direktor patentnega urada), določi 
ta.,

e in druge pogoje za uporabo avtorskih del. Pred izdajo 
nega soglasja pa se mora posvetovati z glavnimi uporabniki 

Mal?1113 n'ihovimi organizacijami. V ta krog sodi tudi Republika 
ZAsp«2°n''a 2 bolj ali manj enako določbo, kot jo ima slovenski 

V ■ 
p IC| se kolektivne organizacije in združenja uporabnikov 
sod'«'3'0 ter Pr®dložijo tarife v odobritev Zveznem arbitražnem 
2ak pr' ^ve2nem uradu za intelektualno lastnino (46. člen 
tarif

0na)- Odobrene tarife so za sodišče zavezujoče. Odobravanje 
55 if 6dina nalo9a Zveznega arbitražnega sodišča (prvi odstavek 
o " ena). 47. člen švicarskega zakona določa, da kolektivne 
ter ni2aCije' deluiei° na is,em področju, določijo skupne tarife 
n 

r do'°čij° eno izmed kolektivnih organizacij za zbiranje 
p 0rT|estil. 60. člen določa, da Zvezno arbitražno sodišče pri 
a rjevanju tarif upošteva naslednje kriterije: stroške uporabe 

°fskih del, naravo in kvaliteto del in delež varovanih in 
darovanih del. 

nan^ki 2akon v četrtem odstavku 7. člena določa, da se višina 
s omestila za uP°rab0 varovanih avtorskih dela določi s POrazumom med kolektivnimi organizacijami in združenji 
Porabnikov. Določeni so kriterij za opredelitev višine nadomestil, 

so finančna pomembnost uporabljenih varovanih del, dobiček 
. uporabe varovanih del in obseg uporabe varovanih del. Po 

skem zakonu se mora kolektivna organizacija pogajati o 

nadomestilih za uporabo varovanih del (člen 71 (b)). V Kanadi ima 
kolektivna organizacija na voljo dve možnosti, in sicer pogajanja 
z uporabnikom ali pa vložitev zahteve za potrditev tarif odboru za 
avtorsko pravo. Naloga tega odbora je odobravanje tarif za različne 
vrste pravic, določitev nadomestil za privatno in drugo lastno 
reproduciranje (fotokopiranje) ter skladno z določbami zakona o 
konkurenci ugotavljanje, ali so pogodbe med kolektivnimi 
organizacijami in uporabniki sklenjene v nasprotju z javnim 
interesom43. 

V Nemčiji se v primeru sklenjenih skupnih pogodb stopnje 
dogovorjenih nadomestil iz takih pogodb štejejo za tarife. Tožbeno 
sodišče je pristojno za reševanje sporov glede uporabe del, 
varovanih po avtorskem zakonu, ter glede sklepanja pogodb ali 
dopolnitve pogodb v sporih med radiodifuznimi organizacijami in 
kabelskimi operaterji (prvi odstavek 14. člena). 

V Kanadi kolektivne organizacije predložijo predlog tarif odboru 
za avtorsko pravo (Copyright Board).Tarife se objavijo v uradnem 
listu, uporabniki pa lahko v 60 dneh vložijo pisna stališča proti 
njihovemu sprejetju. 

Na Slovaškem ureja položaj kolektivnih organizacij poseben zakon 
iz leta 1997. Ena izmed obveznosti kolektivne organizacije, 
določena z drugim odstavkom 7. člena, je sklepanje pogodb za 
uporabo avtorskih del in pogajanje glede zneska nadomestila za 
uporabo. Ta znesek se določi s pogodbo med kolektivno 
organizacijo in uporabniki, združenji kolektivnih organizacij in 
uporabniki, kolektivnimi organizacijami in združenji uporabnikov 
ter med združenji kolektivnih organizacij in združenji uporabnikov. 
Poleg tega zakon tudi določa kriterije za določanje tarif. 

f) Stroški 

Pri izvajanje svojih nalog imajo kolektivne organizacije stroške, ki 
morajo biti upravičeni in potrebni. Kolektivna organizacija sme od 
zbranih nadomestil zadržati le zneske, ki rabijo izključno za pokritje 
stroškov izvedbe nalog, za katere je kolektivna organizacija 
ustanovljena (operativni stroški). Sprejeto je načelo, da kolektivna 
organizacija sama določa višino potrebnih in upravičenih stroškov. 
Po mnenju CISAC-a naj ti stroški ne bi presegali 30 % od zbranih 
nadomestil za uporabo repertoarja kolektivne organizacije, meni 
pa tudi, da kolektivne organizacije prispevajo k temu, da so stroški, 
ki nastajajo pri upravljanju avtorske pravice, na primerni ravni, 
saj te organizacije upravljajo predstavniki članov, katerih edini 
interes je, da so ti stroški čim nižji". 

Višina teh stroškov se pri posameznih organizacijah razlikuje. 
Francoska kolektivna organizacija SACEM je porabila v letu 2002 
za stroške 15,1 % od 672,423 mlo EUR zbranih nadomestil ter 
leto poprej 15,2 % od 637,836 mio EUR)45, nemška GEMA v letu 
2002 14,6% od 812,4 mio EUR oziroma leto poprej 14,5 % od 
810,5 mio EUR) 48, finski KOPISTO v letu 2001 13,2 %« od 
18,521,647 EUR zbranih nadomestil ter angleški PRS v letu 2002 
14, 4 % od 231,4 mio GBP zbranih nadomestil.48 

Pri tujih zakonodajah samo hrvaški in makedonski zakon določata 
gornjo mejo stroškov kolektivne organizacije. 

* G|ej vir 3, stran 145. 
4I ^ww.cisac.org/web/ conlet.nsf/. 
« A« No.LXXXVI of 1999 on Copyright. p°dobna ureditev je veljala v Kraljevini Jugoslaviji, kjer je minister za 

Pfosveto podaljševal veljavnost tarife: Zadnjič je bila tarifa podaljšana 
26. marca 1941. Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine 
št- 25 z dne 26.3.1941. 

43 Copyright Board Annual Report 2001 -2002. 
44 Declaration of the Collective Administration of Authors Rights, October 

1992. 
*5 Rapport annuelle 2002 SACEM. 
" Annual report 2002 GEMA. 
47 KopistoYear2001. 
48 www.mcps-prs-alliance.co.uk/about 
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g) Status kolektivnih organizacij 4. člen 

Pri statusnih oblikah kolektivnih organizacij velja splošno načelo, 
da si avtorji oziroma imetniki sorodnih pravic sami določijo tisto 
statusno obliko, ki se jim zdi najbolj primerna. Pri tem pa je potrebno 
upoštevati tradicijo in ekonomske razmere. V državah članicah 
EU so statusne oblike zelo raznolike: angleška PRS je organizirana 
kot javna delniška družba, nemška GEMA kot gospodarsko 
združenje in francoska SACEM kot civilna družba. 

h) Sodelovanje kolektivnih organizacij 

Kolektivne organizacije med seboj sodelujejo na različne načine, 
in sicer predvsem s skupnim nadzorom in pobiranjem nadomestil, 
kar pomeni nižje stroške in posledično višja nadomestila avtorjem 
in imetnikom sorodnih pravic. Na tak razvoj so vplivale tudi nove 
tehnologije, ki omogočajo urejanje pravic za vse vrste del na 
enem mestu. To pomeni, da uporabnik ureja vprašanje uporabe 
avtorskih del zgolj z enim subjektom. Te oblike sodelovanja so 
znane kot »one stop shop«, »alliance«, clearing house« in »clear- 
ing center«. Takšne oblike sodelovanja so tako s strani avtorjev 
kot uporabnikov zaželene in jih ni moč vnaprej zakonsko 
predvideti, zato v tujih zakonodajah ni takšnega primera (izjema 
je 47. člen švicarskega zakona, ki predpisuje skupne tarife). 

5. Druge posledice zakona 

Sprejem zakona nima drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

"l.člen 

V 3. točki 1. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni 
list RS, št. 21/95,9/01,30/01) se beseda »uveljavljanje« nadomesti 
z besedo «upravljanje«. 

2. člen 

Za prvim odstavkom 2. člena se doda novi drugi odstavek, ki se 
glasi: 

«(2) Skladno s prejšnjim odstavkom se šteje v gostinsko- 
nastanitvenih objektih kot javen prostor le prostor, ki je namenjen 
skupnemu druženju.« 

3. člen 

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Določbe tega zakona o sestavinah avtorskega dela, soavtorjih, 
avtorjih združenih del, vsebini materialnih avtorskih pravic in 
drugih pravic avtorja, razmerju med avtorsko in lastninsko pravico, 
vsebinskih omejitvah avtorske pravice, začetku in učinku teka 
rokov pri trajanju avtorske pravice ter avtorski pravici v pravnem 
prometu (1. in 2. oddelek 3. poglavja tega zakona) se smiselno 
uporabljajo tudi za sorodne pravice, razen če je v poglavju tega 
zakona o sorodnih pravicah določeno drugače.« 

Prvi in drugi odstavek 36. člena se spremenita tako, da se glasita- 

»(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustrezneg® 
nadomestila v skladu s posebnim predpisom, kadar se daje izvira 
ali primerek dela v rabo za določen čas, brez neposredne a 
posredne gospodarske koristi in če poteka prek organizacije.1(1 

izvaja to dejavnost kot javno službo. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo: 

1. izvirnikov ali primerkov knjižničnega gradiva v nacionalni, šolskih 
in visokošolskih ter specialnih knjižnicah; 
2. arhitekturnih objektov; 
3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega 
oblikovanja; 
4. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve; 
5. zaradi vpogleda del na kraju samem v organizaciji ali za 

posojanje med organizacijami; 
6. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izkljuć"0 

za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.« 

5. člen 

43. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Izčrpanje pravice distribuiranja 
43. člen 

S prvo prodajo ali drugačno obliko prenosa lastninske pravice na 
izvirniku ali primerku dela v Evropski uniji, ki je izvršena po avtorj^ 
ali z njegovim dovoljenjem, je pravica distribuiranja za ta izvirni 
ali primerek za območje Evropske unije izčrpana.« 

6. člen 

44. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Omejitev pravice predelave 
44. člen 

(1) Lastnik zgrajenega arhitekturnega objekta lahko to delo pros'0 

predela. 

(2) Pri izvajanju določb prejšnjega odstavka mora lastnik upošteva'1 

avtorjevo pravico do spoštovanja dela.« 

7. člen 

Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

»Invalidne osebe 
47.a člen 

Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar ob 
plačilu primernega nadomestila, je v korist invalidnih ose" 
dopustno reproduciranje in distribuiranje dela, če to delo ni "a 

voljo v zahtevani obliki in je uporaba neposredno povezana z 
invalidnostjo teh oseb, omejena na njen obseg ter ni namenjena 
doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi.« 
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8. člen 
49- členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi: 

11. člen 

56. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Začasno reproduciranje 
49.a člen 

sPremr° repr°duciranje dela ie prosto, če je prehodno ali 
tehničJaj°če dejanje, ki i® sestavni in bistveni del nekega 
g0sp 

ne9a Postopka ter nima nobenega neodvisnega 
se (js, arslwga pomena, njegov edini namen pa je omogočiti, da 
Doc^°.prenese v omrežju med tretjimi osebami s pomočjo sredn'ka ali zakonito uporabi.« 

5°- člen 
9. člen 

se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Ob i 

»Privatno in drugo lastno reproduciranje 
50. člen 

°bjavr Upoštevaniu 37. člena tega zakona je reproduciranje že 
če so -ene9a dela Prosto, če je izvršeno v največ treh primerkih in ,zPolnj6ni pogoji iz drugega ali tretjega odstavka tega člena. 

' F'z'čna oseba lahko prosto reproducira delo 
1, _ . 
đru pP|riu ali podobnem nosilcu z uporabo fotokopiranja ali 
2 na k °'o9ra'sk0 tehnike s podobnimi učinki, 
6e Pri 

aterem koli drugem nosilcu, če to stori za privatno uporabo, 
nama

merki n'so '2r°čeni ali priobčeni v javnosti in če pri tem nima na dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi. 
|2) ^ 

aiansfVn' arhivi' iavne knjižnice, muzeji ter izobraževalne in 
delo V6ne us,anove lehko za lastne potrebe prosto reproducirajo 
6e 

a kateremkoli nosilcu, če to storijo iz lastnega primerka in 
_ tem nimajo namena dosegati neposredne ali posredne 

dafske koristi. 

Educiranje po prejšnjih odstavkih tega člena ni dovoljeno 
d8| 6P'®anih del v obsegu celotne knjige, grafičnih izdaj glasbenih 
°bli'ki • onskih baz podatkov in računalniških programov ter v PoQ '*Vedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem zakonom ali s 

0 drugače določeno. 
(5) Ni 
teoa t,®'ede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega odstavka člena prosto: 

r>akiar|0du?irat' P'sano delo v obsegu celotne knjige, če je njena 
2 a 'zčrpana že najmanj dve leti; 
Dro* Pr°ducirati grafično izdajo glasbenega dela 
Opisovanjem.« 

z ročnim 

54- člen 

10. člen 

se spremeni tako, da se glasi: 

"Javna razstava ali prodaja umetniških del 
54. člen 

PrQg.r'r6ditelj javne razstave ali javne prodaje umetniških del lahko 
Po, ° uPorabi ta dela v zvezi s tem dogodkom v obsegu, ki je 
nam Za nie90v0 promocijo, pod pogojem da tega ne stori z 

(2)V 
doseganja gospodarske koristi. 

đe|a 
P.r"Tler^iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in avtorstvo 

• če je navedeno na uporabljenem delu.« 

»Uradni postopki 
56. člen 

Uporaba dela je prosta, kadar je to nujno potrebno v posamičnih 
konkretnih primerih zaradi izvajanja nalog javne varnosti ali 
zagotovitve izvedbe katerih koli uradnih postopkov, kot so 
parlamentarni, sodni, upravni in arbitražni.« 

12. člen 

Prvi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) »Izvajalci« pomenijo igralce, pevce, glasbenike, plesalce in 
druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, 
interpretirajo ali drugače izvajajo avtorska ali folklorna dela.« 

13. člen 

121. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Materialne pravice izvajalcev 
121. člen 

Izvajalec ima izključno pravico: 

1. snemanja svoje žive izvedbe; 
2. reproduciranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo; 
3. javnega prenašanja svoje žive izvedbe; 
4. radiodifuznega oddajanja svoje žive izvedbe; 
5. dajanja na voljo javnosti fonogramov in videogramov s svojo 
izvedbo; 
6. distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo; 
7. dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo izvedbo.« 

14. člen 

Za 141 .f členom se doda novi 141 .g člen, ki se glasi: 

"Vsebinske omejitve izdelovalčevih pravic 
141 .g člen 

(1) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze lahko prosto 
uporablja znaten del njene vsebine: 

1. v primeru pouka, če so izpolnjeni pogoji iz 49. člena tega zakona; 
2. v primeru privatne ali druge lastne uporabe neelektronske 
podatkovne baze, če so izpolnjeni pogoji iz 50. člena tega zakona. 

(2) Uporaba podatkovne baze je prosta, kadar je to nujno potrebno 
v posamičnih konkretnih primerih zaradi izvajanja nalog javne 
varnosti ali zagotovitve izvedbe katerih koli uradnih postopkov, 
kot so parlamentarni, sodni, upravni in arbitražni.« 

15. člen 

V 142. členu se beseda »uveljavlja« nadomesti z besedo 
»upravlja«. 
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16. člen 

V 143. členu se beseda »uveljavljajo« nadomesti z besedo 
»upravljajo«. 

17. člen 

144. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Vsebina upravljanja po zastopniku 
144. člen 

(1) Upravljanje avtorskih pravic po zastopniku obsega: 

1. zastopanje avtorjev pri njihovih pravnih poslih in razmerjih z 
uporabniki oziroma naročniki njihovih del, vključno s pobiranjem 
avtorskih honorarjev ali drugih nadomestil; 
2. zastopanje avtorjev v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi 
organi zaradi varstva njihovih avtorskih pravic. 

(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice pred sodišči ali drugimi 
državnimi organi po zastopniku, ki je fizična ali pravna oseba, je 
tak zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in do povračila 
stroškov v zvezi z opravljenim delom po zastopniški tarifi, če 
izpolnjuje pogoje za zastopanje pred sodišči ali drugimi državnimi 
organi in ima pet let praktičnih izkušenj na pravnem področju 
oziroma če te pogoje izpolnjuje pooblaščeni delavec pravne osebe, 
ki je zastopnik. Zastopniško tarifo sprejme zastopnik ali združenje 
zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.« 

18. člen 

2. oddelek 6. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»2. oddelek 
Kolektivno upravljanje 

Dejavnost kolektivnih organizacij 
146. člen 

(1) Kolektivne organizacije so pravne osebe, ki na podlagi 
dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v 
nadaljnjem besedilu: urad) nepridobitno in kot edino dejavnost, na 
podlagi pooblastila avtorja oziroma tega zakona v svojem imenu 
in za račun avtorjev: 

1. dovoljujejo uporabo del iz repertoarja varovanih del pod enakimi 
pogoji za vse uporabnike; 
2. sklepajo z uporabniki sporazume o pogojih uporabe in tarifah 
za plačilo nadomestil; 
3. sklepajo sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami; 
4. nadzorujejo uporabo del iz repertoarja; 
5. izterjujejo plačila nadomestil; 
6. delijo zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z vnaprej 
določenimi pravili delitve ter 
7. uveljavljajo varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi 
organi, vendar mora o tako uveljavljenih pravicah predložiti avtorju 
račun. 

(2) Kolektivna organizacija lahko administrativno-tehnične po® 
v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic s poEJ0" 
zaupa drugi kolektivni organizaciji ali gospodarski družbi. 

Obvezno kolektivno upravljanje 
147. člen 

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic je dopustno glad® 
objavljenih avtorskih del in je obvezno v naslednjih primerih: 

1. priobčitev javnosti neodrskih glasbenih in pisanih del t"1®'4 

pravice); 
2. odplačna odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna pravica). 
3. reproduciranje avtorskih del za privatno ali drugo lastno upor®30 

ter njihovo fotokopiranje prek obsega iz 50. člena tega zakona. 
4. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih oddajani1 

RTV organizacij, ne glede na to ali gre za njihove lastne pfaVlC 

ali pa so te nanje prenesli drugi imetniki pravic. 

Vloga za izdajo dovoljenja 
148. člen 

Urad izda dovoljenje iz 146. člena tega zakona na podlagi Pisn® 
vloge zainteresirane pravne osebe. Vloga mora vsebovati: 

1. statut, ki določa organe in njihova pooblastila za izvajanje naloS 
kolektivne organizacije iz 146. člena tega zakona; 
2. navedbo oseb, ki so pooblaščene zastopati kolektiv" 
organizacijo; 
3. izjavo o številu oseb, ki so pooblastile kolektivno organizacij 
za upravljanje avtorskih pravic na njihovih delih, združeni 
repertoar, ter oceno gospodarskega pomena teh pravic. 

Razlogi za zavrnitev 
149. člen 

(1) Urad ne izda dovoljenja, če: 

1. statut kolektivne organizacije ni v skladu z določbami tefl0 

zakona; ali 
2. materialna podlaga kolektivne organizacije ne zagotav'l 
napovedane učinkovitosti upravljanja avtorskih pravic. 

(2) Pri ugotavljanju materialne podlage kolektivne organizacij01,1 

2. točke prejšnjega odstavka se upošteva zlasti število avtorj®' 
ki so pooblastili kolektivno organizacijo za upravljanje njihovi 
pravic, skupno število njihovih del, obseg uporabe del oziro111 

možno število uporabnikov, način in sredstva, s katerimi namera^ 
kolektivna organizacija opravljati svojo dejavnost, sposobno® 
upravljanja pravic v tujini ter ocena o pričakovanih zbran1 

nadomestilih in stroških poslovanja. 

Izdaja dovoljenja 
150. člen 

(1) V postopku izdaje dovoljenja se uporabljajo določbe zakon®' 
ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločbo ali sklep U'Q 
ni dovoljena pritožba, možna pa je tožba v upravnem sporu* 
kateri odloča upravno sodišče na svojem sedežu. 
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ui°bvesti'° o pravnomočni odločbi o dovoljenju se objavi v 
"stu Republike Slovenije. 

Pogodba z avtorjem 
151. člen 

Podian'e^'Vna organizacija lahko upravlja avtorske pravice na 
unr ^odbe z avtorjem.Ta vsebuje zlasti avtorjevo pooblastilo 

?a avtQ ■ an'e njegovih pravic, vrsto del in pravic, ki jih upravlja 
Pretek ^,er 'rajanje pogodbe, ki ne sme presegati pet let. Po 
PetlMn" t0®a roka se pogodba lahko podaljšuje za nadaljnja ma obdobja. 

naloQ 
er'e kolektivno upravljanje avtorskih pravic po zakonu ali 

m0rg avt°1a preneseno na kolektivno organizacijo, avtor ne 
osebno upravljati teh pravic. 

»^ice iz 147 g|ena tega zakona lahko pristojna kolektivna 
2a°ija upravlja brez pogodbe z avtorjem. 

'ahko*u°rSk8 pravice iz 1-,očke 147- olena zakona se izjemoma 
na đ . P[av'iajo individualno, če je na vseh delih, ki so bila izvajana 
av, °ceni Prireditvi, glavni izvajalec hkrati tudi imetnik teh rsk|h pravic. 

dolžnost sprejema pravic v kolektivno upravljanje 
152. člen 

Pravic'*"13 or9ani2aciia ne sme odkloniti upravljanja avtorskih 
drjavr 

s Področja svoje dejavnosti, če to zahteva avtor, ki je 
ali jf.'an ^Publike Slovenije ali države članice Evropske unije 

stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji. 

Pravila o delitvi prihodka 
153. člen 

n9rr>en''?;ktiVna or9anizaciia mora prihodek iz svoje dejavnosti 
Poslov Za avtorske honorarje članov in za pokrivanje stroškov 
koiou 80'3, v skladu z letnim načrtom, ki ga sprejme skupščina ne organizacije. 

deift °'ektivna organizacija mora sredstva za avtorske honorarje 
skladu s pravili o delitvi. 

' ^ačela delitve so določena v statutu kolektivne organizacije. 

Poseben primer delitve 
154. člen 

t>^estil°' zbrano na podlagi drugega odstavka 37. člena 
3o o/ , 0na. se deli avtorjem v obsegu 40 %, izvajalcem v obsegu 
v 0(j°s Proizvajalcem fonogramov oziroma filmskim producentom 

lega^adomestil°, zbrano na podlagi tretjega odstavka 37. člena 
o^kona, se deli avtorjem v obsegu 50 % ter založnikom v 

Dolžnost obveščanja 
155. člen 

Kolektiv 
Podatu organizacija je dolžna na pisno zahtevo vsakogar dati 
Pod u !?'a." uPrav|ia pravice nekega avtorja na določenih delih in ^kšniml pogoji. 

Skupni sporazumi 
156. člen 

(1) Kolektivne organizacije sklepajo z združenji uporabnikov 
oziroma istovrstnimi uporabniki, ki v skladu z zakonom uporabljajo 
varovana dela iz repertoarja kolektivnih organizacij, skupne 
sporazume predvsem o pogojih in načinih uporabe teh del ter 
višini nadomestil za njihovo uporabo. 

(2) Podlaga za izračun višine nadomestila je denarno ocenjena 
korist, ki jo pridobi uporabnik iz dejavnosti, v kateri so uporabljena 
varovana dela iz repertoarja kolektivne organizacije. 

(3) Pri določanju višine nadomestila se upošteva pomen 
varovanega dela za dejavnost uporabnika. 

(4) Za oceno denarne koristi se praviloma uporablja prihodek 
uporabnika pravic. Če se korist ne izraža v prihodku, lahko 
kolektivna organizacija in uporabnik določita tudi druge kriterije. 

(5) Kolektivne organizacije in javni zavod RTV Slovenija lahko 
določijo druge kriterije za izračun višine nadomestil. 

Tarifa 
157. člen 

(1) Tarife za uporabo varovanih del so pravila za izračun višine 
nadomestil, določena v skupnih sporazumih za istovrstne 
uporabnike iz 156. člena tega zakona. 

(2) Kolektivne organizacije objavijo tarife v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

(3) Določbe drugega odstavka se ne uporabljajo za javni zavod 
RTV Slovenija. 

Dolžnost sklepanja pogodb 
158. člen 

(1) Uporabnik del iz repertoarja kolektivne organizacije lahko 
kadar koli zahteva sklenitev pogodbe o neizključnem prenosu 
pravic za uporabo teh del v skladu z veljavno tarifo. 

(2) Če pogodba o neizključnem prenosu pravic za uporabo 
varovanih del ni sklenjena, se šteje, da je ustrezna pravica 
prenesena, če uporabnik položi na račun kolektivne organizacije 
ali pri sodišču oziroma notarju znesek, ki ga po tarifi zaračunava 
kolektivna organizacija. 

(3) Če uporabniki varovana dela uporabljajo pred sklenitvijo 
sporazuma iz prvega odstavka 156. člena tega zakona brez 
pogodbe iz prvega odstavka tega člena, se do objave tarif šteje, 
da je ustrezna pravica začasno prenesena, če uporabnik položi 
na račun kolektivne organizacije ali pri sodišču oziroma notarju 
znesek, ki ga sam prizna kot nadomestilo za uporabo varovanih 
del iz repertoarja kolektivne organizacije. 

(4) Po objavi tarif se razlika med položenim zneskom iz prejšnjega 
odstavka in zneskom nadomestila, ki ga določa tarifa, poračuna 
z obrestmi in plača v roku enega meseca od objave tarife oziroma 
v dogovoru med uporabnikom in kolektivno organizacijo. Določba 
tega odstavka ne vpliva na avtorjevo izključno pravico 
dovoljevanja ali prepovedovanja uporabe svojega dela. 
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Dolžnost uporabnikov do obveščanja 
159. člen 

(1) Prireditelji kultumoumetniških in zabavnih prireditev ter drugi 
uporabniki varovanih del so v primerih, ko je to potrebno po tem 
zakonu, dolžni predhodno pridobiti pravice za javno priobčitev 
varovanih del, v 15 dneh po priobčitvi pa poslati pristojni kolektivni 
organizaciji sporede vseh uporabljenih del. 

(2) Na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije pristojni organ 
za notranje zadeve prepove prireditev oziroma uporabo 
varovanega dela, če prireditelj ni predhodno pridobil pravic iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno predložiti pristojni 
kolektivni organizaciji sporede oddajanih varovanih del. 

(4) Uporabniki varovanih del, ki ta dela uporabljajo na podlagi 
tega zakona brez neizključnega prenosa ustrezne pravice, so 
dolžni enkrat mesečno predložiti pristojni kolektivni organizaciji 
podatke o njihovi uporabi. 

(5) Lastnik izvirnikov likovnih del, organizator dražbe ali drug 
posrednik je dolžan predložiti pristojni kolektivni organizaciji 
podatke o odsvojenih izvirnikih, prodajalcu in maloprodajni ceni 
odsvojenih izvirnikov v 30 dneh po opravljeni odsvojitvi. 

Nadzor članov 
160. člen 

(1) Vsak član kolektivne organizacije lahko zahteva, da v roku, 
določenem v statutu, dobi na vpogled letno finančno poročilo in 
poročilo njenega nadzornega odbora. 

(2) Najmanj deset rednih članov lahko zahteva, da eden ali več 
neodvisnih izvedencev pregleda poslovanje kolektivne 
organizacije. 

Letno poročilo in revizija 
161. člen 

(1) Kolektivna organizacija mora za vsako poslovno leto v roku 
treh mesecev po njegovem zaključku sprejeti oziroma pridobiti: 

1. letna poročila organov upravljanja in nadzora o zbranih avtorskih 
honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne 
organizacije, izvajanju sporazumov iz 156. člena tega zakona ter 
sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami; 
2. poročilo revizijske gospodarske družbe o opravljenem 
revidiranju računovodskih izkazov ter poslovanju kolektivne 
organizacije za poslovno leto, skupaj z mnenjem pooblaščenega 
revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne 
organizacije z zakoni in drugimi predpisi; 
3. mnenje organov upravljanja in nadzora o poročilu in mnenju iz 
prejšnje točke; 
4. ukrepe, če je pooblaščeni revizor ugotovil nepravilnosti v njenem 
poslovanju; 
5. predlog finančnega načrta kolektivne organizacije za naslednje 
leto, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja. 

(2) Določbe tega člena ne vplivajo na obveznosti kolektivne 
organizacije, ki jih ima glede finančnih poročil in revidiranja po 
drugih predpisih. 

Nadzor urada 
162. člen 

(1) Urad nadzoruje, ali kolektivna organizacije izvaja nalogeV 

skladu s tem zakonom. 

(2) Urad prekliče izdano dovoljenje, če nastopijo okoliščine, Ki ^ 
bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali če kolektiv" 
organizacija huje ali večkrat krši določbe tega zakona. V <e 
primeru urad kolektivno organizacijo najprej pisno opozori in I 
določi rok najmanj 30 dni za odpravo ugotovljenih kršitev. Pr0K' 
dovoljenja začne veljati 30. dan po objavi obvestila o preklic 
dovoljenja v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(3) Urad lahko od kolektivne organizacije kadar koli zaM®^ 
poročila o poslovnih zadevah kakor tudi vpogled v poslovne 
in druge poslovne dokumente. Urad lahko sodeluje z enim aliv 

pooblaščenci brez pravice glasovanja na sejah organov kolektivn 
organizacije. 

(4) Kolektivna organizacija je dolžna obveščati urad o vsaKj 
spremembi oseb, ki so po zakonu in statutu pooblaščeni zastopa 
organizacijo. 

(5) Kolektivna organizacija mora posredovati uradu predvsem- 

1. spremembe statuta, 
2. skupne sporazume z združenji uporabnikov, 
3. tarife in njihove spremembe, 
4. sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami, 
5. sklepe skupščine kolektivne organizacije, _ 
6. letna poročila in poročilo revizijske gospodarske družbe 
opravljeni reviziji poslovanja kolektivne organizacije. 

Mediacija 
163. člen 

(1) Kolektivna organizacija in združenje uporabnikov ozirofl13 

istovrstni uporabniki lahko predlagajo posredovanje mediatofl8, 

1. glede sklenitve skupnega sporazuma; 
2. glede sklenitve sporazuma o kabelski retransmisiji radiodifuZn 

oddajanih del; 
3. po drugem odstavku 166.C člena tega zakona. 

(2) Mediator je neodvisen, nepristranski in ni vezan na noben® 
navodila. 

(3) Mediator stori vse, kar je potrebno, da se stranke pogajaj0 v 

dobri veri in da pogajanj ne ovirajo brez utemeljenega razloga- 

(4) Mediator lahko strankam predlaga rešitev spora. Šteje se, & 
je predlog mediatorja sprejet, če stranki v roku treh mesecev 
vročitve predloga skleneta skupni sporazum oziroma sporazu 
o kabelski retransmisiji. 

(5) V postopku mediacije je zagotovljena tajnost. 
kj 

(6) Stranki skupaj izbereta mediatorja s seznama mediatorjev, 
jih določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojneS 
za gospodarstvo. 

(7) Urad zagotavlja mediatorju administrativno pomoč. 
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(Q) 2^ 
opravljeno mediacijo mediatorju pripada nagrada. 

Poston'lf ^ePublike Slovenije z uredbo natančneje predpiše 
ki iih m mediac'i0. stopnjo in vrsto izobrazbe ter druge pogoje, ora Spolnjevati mediator.« 

19. člen 
166.a č|Bn o« n se spremeni tako, da se glasi: 

«Tehnični ukrepi 
166.a člen 

^akor)6'6 S9, da 'e neka oseba kršila izključne pravice po tem 
varstvU' '<adar se izogne dejanskim tehničnim ukrepom za avtorskih del ali predmetov sorodnih pravic. 

^akon8'6 S9' da 'e neka oseba kršila izključne pravice po tem 
oglaj' kadar proizvedo, uvozi, distribuira, proda, da v najem, 
'ahnol'6 29 prodai° a" rtajem ali poseduje za gospodarske namene 
qram °?'0, naPravo, proizvod, sestavni del ali računalniški pro- m al' opravi storitve, ki: 

t)6ianc^r0rT10virai0' oglašujejo ali tržijo z namenom izognitve 
2. ima' t.ehnićnim ukrepom; ali 
|(0t '° maihen gospodarski pomen ali uporabo za druge namene, 
3 Sq 

IZo9nitev dejanskim tehničnim ukrepom; ali 
nama na^rtovani> proizvedeni, prirejeni ali izvajani predvsem z 
ukre^ omogočanja ali olajšanja izognitve dejanskim tehničnim 

(3) 
naPra6tln^ni- ukreP'" P° tem žlenu pomenijo vsako tehnologijo, 
°biča V0' proizvod. sestavni del ali računalniški program, ki je ob 
kiiih i)nemdelovanju namenjen preprečevanju ali oviranju dejanj, 
»cjeia

rne,nik Pravic iz tega zakona ni dovolil. Ti ukrepi se štejejo za 
Pravi^8"'kadar uporabo varovanega dela nadzorujejo imetniki 
Posto

cP° ,e"i zakonu z nadzorom dostopa ali zaščitnim 
varov m' kot so kodirani0' popačenje ali drugo spreminjanje 
ki za 9a dela. a,i z mehanizmom za nadzor razmnoževanja, 9°'avlja, da bo namen varstva dosežen. 

(4) T 
proi 

a ^'en se smiselno uporablja tudi za tehnologijo, napravo, 
o<iS(r °?' ses,avni del ali računalniški program, s katerim se 
(1gg^°a'i spremenijo elektronski podatki za upravljanje pravic 

LvJ?e'an.'a iz Prejšnjih odstavkov ne pomenijo kršitve, če se 
varno° Pr'- posamičnih konkretnih primerih izvajanja nalog javne 
po^8« ali zaradi zagotovitve pravilne izvedbe katerih koli uradnih 

Pkov, kot so parlamentarni, sodni, upravni in arbitražni.« 

20. člen 
1®6.a členom se dodata nova 166.b in 166.C člen, ki se glasita: 

«Dolžnost označevanja 
166.b člen 

pravic ali "voznik mora jasno in vidno označiti na vsakem 
ali u 

u av,orskega dela ali predmeta sorodnih pravic, izdelanem 
Ukre

Voženem za gospodarske namene, uporabo tehničnih P°v po tem zakonu in navesti: 

2 j^a,ke 0 tehničnem ukrepu in njegovih učinkih in 
Prv 

0)0 firmo in kontaktni naslov za zagotovitev učinkovite izvedbe 
9a odstavka 166.C člena tega zakona. 

28' februar2004 43 

Uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic 
166.C člen 

(1) Če imetnik pravic uporablja tehnične ukrepe po tem zakonu, 
mora osebam, ki imajo zakonit dostop do primerka avtorskega 
dela ali predmeta sorodnih pravic, na njihovo zahtevo v najkrajšem 
možnem času s spremembo tehničnega ukrepa ali z drugimi 
sredstvi omogočiti uveljavitev vsebinskih omejitev pravic iz tretjega 
odstavka tega člena. 

(2) Če imetnik pravic ne zagotovi sredstev iz prejšnjega odstavka, 
lahko osebe, ki uveljavljajo vsebinske omejitve pravic, zahtevajo 
posredovanje mediatorja. 

(3) Ob upoštevanju pogojev iz tega zakona, vključno z morebitnim 
plačilom nadomestila, se lahko po prvem odstavku tega člena 
vsebinske omejitve pravic uveljavijo v naslednjih primerih: 

1. uporaba v korist invalidnih oseb (47.a člen); 
2. uporaba za namene pouka (49. člen); 
3. privatno in drugo lastno reproduciranje (50. člen); 
4. uradni postopki (56. člen); 
5. efemerni posnetki RTV organizacij (drugi odstavek 77. člena). 

(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena ne veljajo glede tehničnih 
ukrepov, ki so uporabljeni: 

1. za izpolnitev obveznosti imetnika pravic po prvem odstavku 
tega člena, vključno z izvajanjem ustreznih pogodb, sklenjenih 
za ta namen, 
2. za varovana dela, ki se na podlagi ustrezne pogodbe uporabljajo 
v smislu 32.a člena tega zakona."« 

21. člen 

Prvi in drugi odstavek 176. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji in imetniki sorodnih 
pravic, ki so državljani Republike Slovenije ali držav članic 
Evropske unije ali imajo stalno prebivališče ali sedež na območju 
Republike Slovenije. 

(2) Druge tuje fizične ali pravne osebe (tujci) uživajo enako varstvo 
kot osebe iz prejšnjega odstavka, če tako določa mednarodna 
pogodba ali ta zakon, ali če je podana dejanska vzajemnost.« 

22. člen 

184. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»184. člen 

(1) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

1. ki brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice v primerih, 
ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, 
da v najem, javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno 
prikaže, radiodifuzno oddaja, radiodifuzno retransmitira, 
sekundarno radiodifuzno oddaja, da na voljo javnosti, predela, 
avdiovizualno priredi ali kako drugače uporabi delo oziroma 
primerek dela (21. in 22. člen); 
2. ki poseduje primerek računalniškega programa za gospodarske 
namene, za katerega se zaveda ali bi se moral in mogel zavedati, 
da je nedovoljen primerek (2. točka 116. člena); 
3. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, reproducira, snema, javno 

poročevalec, št. 20 



prenaša ali radiodifuzno oddaja živo izvedbo ali reproducira, da 
na voljo javnosti, distribuira ali da v najem fonogram ali videogram 
s svojo izvedbo ali kako drugače uporabi izvedbo (121. člen); 
4. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v 
najem ali na voljo javnosti ali kako drugače uporabi fonogram ali 
videogram (129. in 134. člen); 
5. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, radiodifuzno retransmitira, 
snema, reproducira, distribuira, da na voljo javnosti ali kako 
drugače uporabi oddajo oziroma posnetek oddaje (137. člen); 
6. ki brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v 
najem ali na voljo javnosti ali kako drugače uporabi podatkovno 
bazo oziroma njen primerek (141.c člen); 
7. ki odstrani ali spremeni elektronski podatek za upravljanje pravic 
(1. točka prvega odstavka 166. člena); 
8. ki reproducira, distribuira, uvozi zaradi distribuiranja, da v najem 
ali priobči v javnosti avtorsko delo ali predmet sorodnih pravic 
oziroma njihov primerek, glede katerega je bil elektronski podatek 
za upravljanje pravic nedovoljeno odstranjen ali spremenjen (2. 
točka prvega odstavka 166. člena); 
9. ki se izogne dejanskim tehničnim ukrepom ali proizvede, uvozi, 
distribuira, proda, da v najem, oglašuje za prodajo ali najem, 
poseduje za gospodarske namene tehnologijo, napravo, proizvod, 
sestavni del ali računalniški program, ali opravi storitev z 
namenom neupravičene izognitve dejanskim tehničnim ukrepom 
v primerih iz drugega odstavka 166.a člena (prvi in drugi odstavek 
166.a člena); 
10. ki proizvede, uvozi, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za 
prodajo ali najem ali poseduje za gospodarske namene tehnologijo, 
napravo, proizvod, sestavni del ali računalniški program za 
odstranitev ali spremembo elektronskega podatka za upravljanje 
pravic (četrti odstavek 166.a člena). 

(2) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Predmeti, ki so nastali s prekrškom, se vzamejo.« 

23. člen 

185. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»185. člen 

(1) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

1. ki pristojni kolektivni organizaciji na njeno zahtevo ne pošlje v 
roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav za 
tonsko in vizualno snemanje, naprav za fotokopiranje, praznih 
nosilcev zvoka ali slike ter podatkov o prodanih fotokopijah, ki so 
potrebni za izračun dolžnega nadomestila (tretji odstavek 38. 
člena); 
2. ki pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku sporedov 
uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek 159. člena); 
3. ki pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku potrebnih 
podatkov za izračun dolžnega nadomestila (peti odstavek 159. 
člena); 
4. ki osebi, ki ima zakonit dostop do primerka avtorskega dela ali 
predmeta sorodnih pravic, ne zagotovi sredstev, ki ji omogočajo 
uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic (166.C člen). 

(2) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovojj1 

oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posamezni 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik.1(1 

stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.« 

24. člen 

186. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»186. člen 

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb, ki 
sankcionirane v 184. in 185. členu tega zakona, opravlja trZ 

inšpekcija. Te zadeve se obravnavajo kot nujne. 

(2) Kadar inšpektor ugotovi, da gre za prekršek iz prejšnje!!8 

odstavka: 

1. zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrš0* 
ali so nastali s prekrškom, in . 0 
2. z odločbo odredi, da se v določenem roku odpravijo ugotovlj® 
nepravilnosti.« 

25. člen 

Za 193. členom se dodajo novi 193.a, 193.b, 193.c, 193.d in 19-5'0 

člen, ki se glasijo: 

"193.a člen 

(1) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji veljal" 
roki trajanja pravic po zakonu o avtorski in sorodnih pravic® 
(Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01) tudi za avtorska dela» 
predmete sorodnih pravic, ki niso varovani na podlagi prv0^ ' 
drugega in tretjega odstavka 193. člena zakona, če so na ta da 

varovani v vsaj eni državi članici Evropske unije (oživitev varstva)' 

(2) Prejšnji odstavek ne vpliva na dejanja uporabe varovanih 
ki so bila začeta ali izvedena pred dnem, navedenim v prejšnje 
odstavku. Uporabnik teh del lahko: 

rfld 1. neomejeno in neodplačno distribuira zaloge, ki so nastale P' 
tem dnem, in 
2. zahteva ponovni prenos materialnih pravic v prvotno dejans 
izvajanem obsegu, vendar le za nadaljnja tri leta od tega dne i 
proti plačilu primernega nadomestila. 

(3) Pravice, ki so bile prenesene za ves čas njihovega trajanjas 

pogodbo, ki je bila sklenjena pred dnem iz prvega odstavka teS. 
člena, ali kako drugače, se štejejo za prenesene pod dosedanj1 

pogoji tudi za dodatni čas oživitve varstva. 

(4) Obstoj varstva neke pravice v državi članici Evropske uni'e 

mora dokazati tisti, ki se nanj sklicuje. 

193.b člen 

Določbe tega zakona o izčrpanju pravice distribuiranja (5- žl®1! 
tega zakona) in o razmerjih s tujimi elementi (21. člen tega zakon J 
se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenij® 
Evropski uniji. 
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193.C člen 

unije^8 ,e?a 2a'<ona. ki se nanašajo na države članice Evropske 
proJ

veljai° tudi za države članice evropskega gospodarskega 

193.d člen . 

t8gg0le^ivne organizacije uskladijo svoje delovanje z določbami 
zakona v osemnajstih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

feki izdaje dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorskih 
Se n/?

d.nifl pravic, ki na dan uveljavitve tega zakona niso končani, 
aljujejo po določbah tega zakona. 

J>P°St0Pk' za odobritev tarif, ki na dan uveljavitve tega zakona u K°nčani, se ustavijo. 

uvelSd°brene ,arife kolektivnih organizacij, ki veljajo na dan 
Po ise ,e9a zakona, veljajo do sklenitve skupnih sporazumov 6- členu tega zakona. 

193.e člen 

(1) Globe, določene v 22. in 23. členu tega zakona, se do začetka 
uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopkih 
o prekrških izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z 
zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,36/83 - popravek, 
42/85,2/86 - popravek, 47/87 in 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,13/ 
93,66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97,73/98,31/2000 in 24/ 
2000). 

(2) Določbe iz 22. in 23. člena tega zakona se za odgovorno 
osebo samostojnega podjetnika posameznika začnejo uporabljati 
s 1.1. 2005.« 

26. člen 

Podzakonski predpis iz 163. člena tega zakona se izda v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

27. člen 

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

\ 
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III. OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH 

K1. členu: 

Predlagana je sprememba, ki besedo »uveljavljanje« nadomešča 
z besedo »upravljanje«. V evropski praksi se uporablja izraz 
upravljanje (management) in ne uveljavljanje. 

K 2. členu: 

Skladno s sodbo Evropskega sodišča 61998J0293 z dne 3. 
februarja 2000, ki navaja, da je nacionalna zakonodaja pristojna, 
da določi, ali se brezžični sprejem v hotel ter nadaljnja distribucija 
signala po sobah šteje za priobčitev javnosti, se določa javni 
prostor v gostinsko-nastanitvenih objektih. 

K 3. členu: 

Predlagana je redakcijska dopolnitev drugega odstavka 4. člena, 
ki ureja skupne določbe glede avtorske in sorodnih pravic kot 
dveh temeljnih podsistemov avtorskega prava. Glavni razlog so 
podatkovne baze kot predmet sorodne pravice, za katere velja 
posebna in taksativna ureditev omejitev (gl. novi 141.g člen). 
Smiselna uporaba avtorskih pravil (npr. o omejitvah) velja le, če ni 
pri samih sorodnih pravicah drugače določeno. 

K 4. členu: 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve z Direktivo 
Sveta EGS 92/100/EEC z dne 19.11.1992 o pravici dajanja v 
najem, pravici posojanja in o določenih pravicah, ki so sorodne 
avtorski na področju intelektualne lastnine (OJ L 346/61, v 
nadaljevanju: Direktiva o dajanju v najem). Po sedanji ureditvi 
pravica javnega posojanja ne velja za izvirnike ali primerke 
knjižničnega gradiva v vseh javnih knjižnicah, iz Direktive o dajanju 
v najem pa izhaja, da iz obveznosti do plačila ustreznega 
nadomestila ni mogoče izvzeti vseh javnih knjižnic, temveč le 
določene kategorije. Po predlagani spremembi bo javno posojanje 
izvirnikov ali primerkov knjižničnega gradiva prosto v nacionalni 
(NUK), šolskih, visokošolskih in specialnih knjižnicah. Navedene 
kategorije knjižnic temeljijo na 7. členu Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/2001). 

K 5. členu: 

Sprememba obstoječe določbe 43. člena je nujna zaradi članstva 
Slovenije v EU in tudi začne veljati šele s tem dnem (predlagani 
novi 193.a člen). Slovensko izčrpanje pravice distribuiranja je 
nadomeščeno z evropskim, kar terjajo Direktiva Sveta EGS 91/ 
250/EEC z dne 14.5.1991 o pravnem varstvu računalniških 
programov (OJ L 122/42, v nadaljevanju: Direktiva o računalniških 
programih) (člen 4(c)), Direktiva Sveta EGS 92/100/EEC z dne 
19.11.1992 o pravici dajanja v najem, pravici posojanja in o 
določenih pravicah, ki so sorodne avtorski na področju 
intelektualne lastnine (OJ L 346/61, v nadaljevanju: Direktiva o 
dajanju v najem) (člen 9/2), Direktiva 96/9/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11.3.1996 o pravnem varstvu baz 
podatkov (OJ L 77/20, v nadaljevanju: Direktiva o bazah podatkov) 
(člena 5(c) in 7/2(b)) in Direktiva št. 2001/29/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22.5.2001 o uskladitvi določenih vidikov 
avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (OJ L 167/10, 
v nadaljevanju: Direktiva informacijski družbi) (člen 4/2). Besedilo 
tega člena neposredno sledi dikciji najnovejše oz. zadnje citirane 
direktive ter je tudi usklajeno z dikcijo novega Stvamopravnega 
zakonika (člen 40). 

K 6. členu: 

Sprememba 44. člena sledi določbi člena 5/3(m) Direktiv 0 

informacijski družbi, ki dopušča rekonstrukcije arhitektu"*, 
objektov brez kakšnih dddatnih pogojev. Dosedanji zakon je ze 

poznal podobno določbo, le da je določal dodatni pogoj, 
prednostno pravico do predelave dosedanjega avtorja. Ta določb3 

pa je v življenju prinašala več problemov, kot naj bi jih reševal 
Praksa je namreč pokazala, da je bil lastnik namesto pravih 
predelave soočen s prednostno pravico, kar je bilo praktično /s'0' 
Zato je prihajalo do podobnih nevzdržnih razmer, kot če bi /as""* 
moral na novo pridobivati avtorske pravice nasploh. Predlagaj 
sprememba končno prinaša nedvoumno rešitev tega vprašanja- 
Enako določbo ima tudi švicarski zvezni zakon o avtorski 
sorodnih pravicah (člen 12/3). 

K 7. členu: 

Predlagana je nova določba 47.a člena, ki omejuje avtorsko 
sorodne pravice v korist invalidov, kar je uvedla Direktiva 0 

informacijski družbi (člen 5/3(b)). Določba je povzeta po njej in P" 
tem upošteva rešitve v nekaterih članicah EU (Nemčija), ki so 0° 
tem zadržale pravico avtorjev do primernega nadomestila. 

K 8. členu: 

Predlagana je nova določba 49.a člena, ki ureja omejitev pravic8 

reproduciranje v primeru t.i. začasnih, tehnološko nujfi"Jj 
reprodukcij. Gre za obvezno omejitev po Direktivi o informacij^1 

družbi (člen 5/1). Pri njenem sprejemanju so potekale dolgotrajn8 

razprave in bili nato sprejeti natančni pogoji. Besedilo predlaganj 
člena zato dobesedno sledi besedilu Direktive o informacijs*1 

družbi. Vsebinsko je ta določba namenjena predvsem ponudnikom 
internet storitev, ki pošiljajo avtorska dela po medmretP' 
Tehnologija tega pošiljanja terja kratkotrajno kopiranje poslan'» 
dokumentov in ker so po Direktivi o informacijski družbi (in nov0'1 

ZASP iz leta 2001) avtorskopravno relevantne tudi take začasn8 

kopije, bi se lahko postavilo vprašanje ponudnikove odgovorno 
zaradi kršitve pravice reproduciranja dokumenta, ki ga pošilja- * 
določbo tega člena je nedvoumno povedano, da za opisal* 
kratkotrajna reproduciranja ponudnik ne odgovarja. Ta omejil& 
velja tudi za druge oblike zakonite uporabe del, pri kateri la^0 

pride do takih nujnih začasnih kopij. 

K 9. členu: 

Določba spreminja sedanji 50. člen zaradi uskladitve z Direktiv0 

o informacijski družbi, ki je na novo uredila izjemo privatnega 
drugega lastnega reproduciranja. Gre za ureditev, katerB 

prevzem ni obvezen in ki je zaradi različnosti rešitev v članican 
EU razmeroma nejasna in nedosledna. Predlagana določba izhaft 
iz dosedanje slovenske ureditve, pri čemer so dodane rešitve<,*> 
jih terjajo nove tehnologije reproduciranja, zlasti digitalne kopij8' 
Pri tej določbi je potrebno upoštevati, da lahko pomeni (pr°stc,' 
privatno reproduciranje velik poseg v interese avtorja in drug1" 
imetnikov pravic, zlasti z brezmejnimi možnostmi, ki jih nudil0 

digitalne tehnike. Predlagana ureditev razlikuje (kot dosedanl1 

ZASP in tudi Direktiva o informacijski družbi) med fizično oseb0 

(drugi odstavek) in javnimi ustanovami (tretji odstavek), znotral 
teh kategorij pa še glede nosilca (papir ali drugi mediji). ^errnJ 

ustrezno so določeni pogoji za prosto reproduciranje. Omejitrt 
slednjega (četrti odstavek) so veljale že do sedaj in jih poznal0 

praktično vse države članice EU. 
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K10. Členu: 
Direktiva n ■ 
avtorcL 'formacijski družbi je na novo uredila omejitve 
^e,n lPravice v zvez' 2 iavn'm razstavljanjem in prodajo 
54 del (člen 5/3(j)). Predlagana sprememba sedanjega 
omejit08 ,emu sledi m razširja dosedanjo ureditev, ki je poznala 
oblike

eV avtorske Poviče le glede katalogov, tudi na vse druge 
obvesti1*""00'*6 ,e9a iavne9a dogodka, torej tudi na plakate, 
to ne'aV sredstv'h javnega obveščanja ipd. Pogoj pa je, da se Zvaia z namenom doseganja gospodarske koristi. 

*11- členu: 

hforrh Bnleni 56- člen je usklajen s členom 5/3(e) Direktive o za . 
aciiski družbi, kije na novo uredila omejitev avtorske pravice 

imeti - uradnih postopkov. V slednjih morajo pristojni organi 
rešitev °*n°St' da prosto uPorabijo avtorska dela. Predlagana 
Pariam

19 v sk,adu 2 navedeno direktivo širša, saj vključuje tudi 
oment Bntarne postopke ter naloge javne varnosti. Vendar pa ta 
Poston,L \Ve^a 16 za Postopke v konkretnih zadevah (posamični 

',n glede konkretnih rešitev. 

K12-členu: 

izvgfaC'JSI(a sprememba, s katero se povzema definicija 
***» člena 2(a) Pogodbe Svetovne organizacije za 
Mp g Ualn° lastnino o izvedbah in fonogramih (Uradni list RS- 
,0r)°gram'h)9' " nadalievaniu: Po9octba VVIPO o izvedbah in 

*13- členu: 

Pravic l121: ^len nedosledno in nepregledno ureja materialne 
Priobč t!ZV*a'alcev' sP°rna I0 predvsem dikcija "druge oblike javne 
osem' k6 ' ^ P° drugem odstavku 22. člena ZASP lahko zajema 
v «* Pravic, pri čemer vse po naravi stvari sploh ne pridejo 
sklad 6V Predla9ana rešitev ne prinaša sprememb, pač pa v 
dosiJt s p°9odbo VVIPO o izvedbah in fonogramih jasneje in neje našteva pravice, ki pripadajo izvajalcem. 

K u- členu: 
Ta (j/e 
baz v u^a izieme od sorodne pravice izdelovalca podatkovnih 
Pravi adu z Direktivo o bazah podatkov (člen 9). Slednja za to 
*a aw° ne dopuš^a an3logne uporabe pravil o omejitvah, ki veljajo 
</2?AQSl<e prav'ce (tako analogno uporabo sicer narekuje člen 
Zato 

sp)' temveč taksativno dovoljuje le tri vrste omejitev pravic. 
80 ,e omejitve izrecno urejene s tem členom. 

* členu: 

Glei Pripombo k 1. členu. 

K16- členu: 
r\. . 

8'Pripombo k 1. členu. 

*členu: 

Hanst°mt3a obst°ječe določbe 144. člena ZASP je nujna zaradi 
opravi9 Sloven'ie v EU (nPr državljanstvo je lahko ovira za prosto Itrgu lanie storitev na enotnem trgu Evropske unije in s tem 

v Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti). Predlagana 

določba sledi sedanji dikciji, pri čemer dosledneje določa pogoje 
za zastopanje tudi za fizične osebe in ne le za pooblaščene 
delavce pravne osebe. Vsebinsko sicer ni sprememb glede na 
obstoječo določbo ZASP. 

K 18 členu: 

Z 18. členom se spreminja 2. oddelek 6. poglavja ZASP, ki 
obravnava kolektivno upravljanje pravic, in sicer: 

146. člen: Po novi definiciji je kolektivna organizacija pravna oseba, 
ki ima dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino za opravljanje 
nepridobitne in edine dejavnosti na podlagi pooblastila avtorja 
oziroma tega zakona, da v svojem imenu in za račun avtorjev 
dovoljuje uporabo avtorskih del, sklepa sporazume z uporabniki, 
nadzoruje uporabo avtorskih del, izterjuje plačila, deli zbrana 
sredstva po pravilih delitve ter uveljavljajo pravice pred sodišči. V 
kasnejših določbah so nekatere obveznosti še natančneje 
določene. Kolektivne organizacije ahko administrativno-tehnične 
posle v zvezi s svojo dejavnostjo s pogodbo zaupajo drugi 
kolektivni organizaciji ali gospodarski družbi. Takšna določba ne 
omejuje kolektivne organizacije pri ustanavljanju npr. skupnih 
servisov za opravljanje administrativno tehničnih poslov. 

147. člen: V spremenjenem členu so vse možne oblike kolektivnega 
upravljanja pravic skrčene na primere, kjer je tako upravljanje 
obvezno. Javno posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih del 
ne bo več sodilo med obvezne oblike. 

148. člen: Določa postopek za izdajo dovoljenja za kolektivno 
upravljanje, ki se začne na podlagi pisne vloge zainteresirane 
pravne osebe. Vloga mora vsebovati statut pravne osebe, navedbe 
oseb, ki so pooblaščene zastopati kolektivno organizacijo, in tudi 
oceno gospodarskega pomena pravic, ki jih bo kolektivna 
organizacija upravljala. Predlagani člen ne predvideva več javnega 
razpisa. 

149. člen: Izdaja dovoljenja se zavrne, če statut ni v skladu z 
zakonom in če materialna podlaga za delovanje kolektivne 
organizacije ne opravičuje napovedane učinkovitosti upravljanja 
pravic. Natančno je določeno, kaj se upošteva pri ugotavljanju 
materialne podlage, vključno z oceno pričakovanih zbranih 
nadomestil in stroškov poslovanja. 

150. člen: Vsebina tega člena je povzeta po 71. členu zakona o 
industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 7/03-prečiš. bes.). Zoper 
odločbo o dovoljenju je možen upravni spor pri Upravnem sodišču 
RS. Obvestilo o pravnomočnem dovoljenju se objavi v Uradnem 
listu. 

151. člen: Ta člen določa, da kolektivna organizacija upravlja 
pravice na podlagi pogodbe z avtorjem, ter vsebino in trajanje 
pogodbe. Pravice, ki se upravljajo obvezno (gl. 147. člen), lahko 
pristojna organizacija upravlja brez pogodbe. Kot novost se uvaja 
možnost, da avtorji-izvajalci pri priobčitvi javnosti neodrskih 
glasbenih in pisanih del (male pravice) izjemoma avtorske pravice 
uveljavljajo individualno, če so na določeni prireditvi glavni izvajalec 
in imetnik teh avtorskih pravic. Kolektivna organizacija bo s svojimi 
pravili določila način izvajanja te pravice, kot je npr. obveščanje 
pred prireditvijo. Takšna določba sledi evropski sodni praksi (npr. 
odločitve v primeru GEMA). 

152. člen: Kolektivna organizacija ne sme odkloniti upravljanja 
pravic s področja svoje dejavnosti, če je avtor državljan Republike 
Slovenije ali Evropske unije ali ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji. 
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153. člen: Kolektivna organizacija razdeli prihodek iz svoje 
dejavnosti na del, ki pripada avtorjem, ter del za pokrivanje 
stroškov poslovanja v skladu s prejetim letnim načrtom. Avtorski 
honorarji se delijo v skladu s pravili o delitvi. Načela delitve so 
določena v statutu organizacije. Z določitvijo načel v statutu je 
preprečena arbitrarnost. 

154. člen: Vsebina tega člena je enaka sedaj veljavnemu 155. 
členu ZASP. 

155. člen: Kolektivna organizacija je na pisno zahtevo vsakomur 
dolžna dati podatke o avtorskih pravicah, avtorjih in o tem, pod 
kakšnimi pogoji upravlja te pravice. Gre za redakcijske 
spremembe sedaj veljavnega 159. člena ZASP. Kolektivna 
organizacija mora omogočiti uporabniku na njegovo zahtevo tudi 
vpogled v svoj repertoar. Nekatere tuje kolektivne organizacije 
že sedaj omogočajo uporabnikom tak vpogled (npr. nemška 
GEMA, hrvaški HDS-ZAMP), ponekod pa takšno obveznost 
določa zakon (npr. 67. člen kanadskega zakona). 

156. člen: S tem členom se na novo določa obveznost kolektivnih 
organizacij in združenj uporabnikov, da sklepajo skupne 
sporazume o pogojih in načinu uporabe ter višini nadomestil za 
uporabo varovanih del iz repertoarja kolektivnih organizacij. 
Podlaga za izračun višine nadomestila je denarno ocenjena korist, 
ki jo pridobi uporabnik za svojo dejavnost v kateri so bila 
uporabljena varovana dela iz repertoarja kolektivne organizacije. 
Pri določanju višine nadomestila se upošteva pomen varovanega 
dela za dejavnost uporabnika. Za oceno koristi se praviloma 
uporablja prihodek uporabnika oziroma, če se ta ne izraža v 
prihodku, drugi kriteriji. Če se uporabnik pretežno financira iz 
javnih virov, se lahko uporabljajo za določitev višine nadomestila 
tudi drugi kriteriji. 

157. člen: Ta člen opredeljuje pojem tarif, ki so pravila za izračun 
nadomestil, določena v skupnih sporazumih za istovrstne 
uporabnike (npr.: gostinski lokali) in jih kolektivne organizacije 
objavijo v Uradnem listu. 

158. člen: Uporabnik del iz repertoarja kolektivne organizacije 
lahko kadarkoli zahteva sklenitev pogodbe o neizključnem 
prenosu pravic v skladu z veljavno tarifo. Če pogodba ni sklenjena, 
se šteje, da je pravica prenesena, če je uporabnik položil na 
račun kolektivne organizacije znesek, ki ga po tarifi zaračunava 
kolektivna organizacija. Če v primerih, ko tarifa ni objavljena, 
uporabniki uporabljajo avtorska dela brez sklenitve pogodbe, se 
šteje, da je ustrezna pravica do objave tarif začasno prenesena, 
če uporabnik položi na račun kolektivne organizacije ali pri sodišču 
oziroma notarju znesek, ki ga sam prizna kot nadomestilo. 

159. člen: Vsebina člena, ki določa dolžnost uporabnikov do 
obveščanja, je enaka sedaj veljavnemu 160. členu ZASP. 

160. člen: Vsebina člena, ki zadeva nadzor članov kolektivne 
organizcije, je enaka sedaj veljavnemu 162. členu. 

161. člen: Ta člen, ki je popolnoma nov, določa, da mora kolektivna 
organizacija za vsako poslovno leto v roku treh mesecev po 
njegovem izteku pridobiti letna poročila upravnih organov in 
poročilo revizijske družbe o opravljenem revidiranju 
računovodskih izkazov, skupaj z mnenjem pooblaščenega 
revizorja. Kolektivna organizacija sprejme tudi predlog finančnega 
načrta in višine stroškov poslovanja kolektivne organizacije za 
naslednje leto. Določbe tega člena pa ne vplivajo na obveznosti 
glede finančnih poročil in revidiranja po drugih predpisih. 

162. člen: Ta člen natančneje določa obveznost urada, da 
nadzoruje, ali kolektivna organizacija izvaja naloge v skladu s 
tem zakonom. V okviru nadzorstvene funkcije lahko urad prekliče 
izdano dovoljenje, če kolektivna organizacija huje krši ali večkrat 

krši določbe tega zakona ter jih tudi po pisnem opozorilu ne odp® ^ 
Urad lahko zahteva poročilo o poslovnih zadevah, pogled1' . 
poslovne knjige in sodeluje brez pravice glasovanja s pooblaščen 
na sejah organov kolektivne organizacije. V okviru te nadzorstvi 
funkcije je kolektivna organizacija dolžna obveščati urad 
spremembi oseb, ki so po tem zakonu in statutu pooblašo^ 
zastopati organizacijo. Poleg tega mora uradu posredoM 
določene dokumente, kot so spremembe statuta, tarife, s^enfM I 
sporazumi s tujimi kolektivnimi organizacijami ter letna in revizij 
poročila. 

163. člen: S tem členom je zakonsko uvedena možnost medici6 

v primerih sklenitve skupnih sporazumov ali pogodb o kabel* 
retransmisij radiodifuznih del. V primeru te mediacije ne gre , 
reševanje sporov v pravem pomenu besede, se pravi o odlogi 
o pravicah in dolžnosti, temveč za pomoč strankam pri sklepaw 
poslov. Postopek mediacije je možen le o soglasju obeh stran*" 
je prostovoljen. Mediator lahko da strankam predlog za res1' 
spora, ki je sprejet, če stranki skleneta sporazum ozironj 
pogodbo. Mediatorju pripada nagrada, o kateri se dogovor 
obema strankama. V postopku mediacije je zagotovljena ,ain°tc 
Člen sledi obveznosti, ki izhaja iz 11. člena Direktive Sveta 
93/83/EEC z dne 27. 9. 1993 o koordiniranju določenih Pra ^ 
avtorski in sorodnih pravicah, ki se nanašajo na satelit ; 
radiodifuzno oddajanje in kabelsko retransmisijo (OJ L 248/1°' 
nadaljevanju: Direktiva o kabelski retransmisiji), ki od držav čla"' \ 
zahteva, da lahko v primeru, ko ni sklenjen sporazum o kabet} 
retransmisiji, zahtevajo pomoč mediatorja. Vlada Repu®1 

Slovenije bo z uredbo natančneje redpisala postopek mediani' 
stopnjo in vrsto izobrazbe ter druge pogoje, ki jih mora izpolnjen 
mediator.. 

K 19. členu: 

S spremenjenim 166.a členom in novima 166.b in 166.C čl0nOf! 
se implementira Direktiva o infomiacijski družbi glede varstva 
tehničnih ukrepov za zaščito avtorskih del in predmetov sorodK 
pravic. 

166.a člen je povzet po Direktivi o informacijski družbi in z rrtanj^1 

redakcijskimi popravki povzema dosedanjo določbo ZASP- 

K 20. členu: 

166.b in 166.c člen obravnavata problem razmerja med tehnik 
ukrepi (ki"zaklepajo" uporabo avtorskih del in predmetov sorod"' , 
pravic) in veljavnimi omejitvami pravic (ki pod določenimi pod» 
omogočajo prosto uporabo avtorskih del in predmetov sorod"' 
pravic). Pri tem je tako kot ostale članice EU tudi sloveli 
zakonodajalec vezan na večinoma kogentne določbe Direktive 
informacijski družbi, tako da predlagane slovenske rešitve ostafi. 
v okviru možnosti, ki jih daje zakonodaja EU ter so enake * 
podobne tistim, ki so jih sprejela posamezne članice EU. - NaiP® 
je v 166.b členu, določena obveznost imetnika pravic ali uvozniK • 
da vidno označi, da je konkretni nosilec varovanih vsebin (ne P 
tudi on-line uporaba, gl. člen 166. c/5) opremljen s tehničnimi ukreP' 
kakšni so njihovi učinki in kdo je pristojen za odločanje o njih- '°J, 
pomembno tako z vidika avtorskega prava (gl. člen 166.c) * . 
tudi prava potrošnikov; neupoštevanje te obveznosti pome 

prekršek (gl. novo določbo v členu 185/1 tč. 4). Nato je v čle" 
166.C določeno, da je imetnik pravic dolžan zagotoviti določe" 
sredstva, ki omogočajo "odklonitev" tehničnih ukrepov, te 
zahtevajo osebe, ki želijo uveljaviti zakonsko zajamčene orne,//'• 
pravic; glede na Direktivo o informacijski družbi je to mogoče 
pri taksativno določenih omejitvah (gl. člen 6/4(1) Direktive)■ " 
tega ne izvede, stori prekršek (gl. novo določbo v členu 1** 
tč.4), upravičenci pa lahko tudi sprožijo ustrezen postop6 

mediacije. Vse to pa ne velja za obveznosti, ki jih sprejme imetn 
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Ustrezn' ' omogočil uveljavitev neke omejitve (vključno z 
Pogodb"" sporazumi, ki jih sklene z uporabniki) in za on-line 
Direktive"0 upora^° varovanih vsebin (gl. člen 6/4(3) in (4) 

' 

* 21 ■ členu: 

razrner'PrV'odstavek 176. člena, s katerim se urejajo 
RS k c S elementi, se spreminja tako, da upošteva pristop evropski uniji. 

*22- členu: 

P'edrrtgt
mba. ^lena zadeva stransko sankcijo odvzema 

H so n °V' novem predvidena kot obvezna le za predmete, 
namgnf

Stali s prekrškom, ne pa za naprave, uporabljene ali 
uPorab Bne 23 pr0kršek. V praksi se namreč ta ukrep redko 
Prednicifa?0 sm'selno, da je predpisan kot obvezen. Po splošnih pa se tako ali tako lahko vedno izreče. 

K23- členu: 

Cr3 člena uvaja nov prekršek v zvezi z obveznostjo 
Pravic 9 prav'0, da omogoči upravičencem določenih omejitev 
PosrecjUStrezna sredstva za uživanje teh omejitev. Ta ureditev n° lzhaja iz člena 6/4(1) Direktive o informacijski družbi. 

*24- členu: 

s [nšpaktorjev v 186. členu so na njihov predlog razširjena 
Predpireditveno odločbo (Upravno sodišče zahteva, da je 
kaznn0

an~ >Ud' na ustreznih matičnih področjih) ter z mandatno 
'zkušni nia i° P° mnenju inšpektorjev in glede na njihove 
zakon 6 "a ^9'^ področjih bolj učinkovito sredstvo. Ker je stari 
urejuj0 prekrških nehal veljati, noviZP-1 pa še ne velja, je treba 

Mandatno kazen s prehodno določbo zakona. 

*2s- členu: 

Sloven-60 b° ak1ualen šele s polnopravnim in dejanskim članstvom 
'6 v EU, saj temelji na Pogodbi o ustanovitvi Evropske 

skupnosti. Ureja ti. oživitev (vzpostavitev) varstva za avtorska 
dela in predmete sorodnih pravic, ki po 193. členu ZASP niso 
varovana, ker je njihovo varstvo poteklo še po prejšnjih rokih ali 
ker zaradi uvedbe novih pravic (od določenega dne naprej) nikoli 
niso bila varovana. To vzpostavitev zahteva kogentna določba 
člena 10/2 Direktive Sveta EGS 93/98EEC z dne 29.10.1993 o 
uskladitvi trajanja varstva avtorske pravice in določenih sorodnih 
pravic (OJ L 290/9, v nadaljevanju: Direktiva o trajanju varstva) in 
prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva po 12. členu 
Pogodbe o ustanovitvi ES. O tem je že odločalo Sodišče Evropskih 
skupnosti (zadeva Phil Collins z dne 20.10.1993, ECR 1993 I- 
5145; zadeva Butterfly Music z dne 29.6.1999, ECDR 2000, s. 1). 
To pa ne velja za moralne pravice, ki z omenjeno direktivo niso 
bile harmonizirane. Ko varstvo predmetov pravic, ki so bili v prosti 
uporabi, ponovno oživi, je treba s prehodno določbo rešiti 
vprašanje uporabnikov, ki so svojo uporabo do tega trenutka 
upravičeno izvajali (člen 10/3 direktive). To je predvideno v dmgem 
odstavku (predhodna uporaba je upravičena, prisilna licenca za 
nadaljnja tri leta, primerno nadomestilo). V tretjem odstavku je 
določeno pravilo, da dosedanji neomejeni prenosi veljajo tudi za 
ponovno oživele roke, saj bi v nasprotnem primeru nastala 
prevelika pravna negotovost. 

193.b člen določa, katere nove rešitve so aktualne šele s 
polnopravnim in dejanskim članstvom Slovenije v EU. To velja 
najprej za pravilo o izčrpanju pravice distribuiranja, saj temelji na 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in njenemu načelu 
prostega pretoka blaga in storitev. Načelo izčrpanja pravic bo z 
navedenim dnem učinkovalo v celotni Evropski uniji. Podobno 
velja za določbo o oživitvi varstva. 

193.d člen ureja vprašanje uskladitve delovanja kolektivnih 
organizacij z določbami predlaganega zakona. 

193.e člen: V spremenjenih 184. in 185. členu ZASP (gl. 23. in 24. 
člen predlaganega zakona) je denarna kazen skladno z zakonom 
o prekrških spremenjena v globo. Ker pa se zakon o prekrških še 
ne uporablja, je potrebno do začetka njegove uporabe izrekati 
denarne kazni. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

Predmet zakona 
1. člen 

Ta zakon ureja: 

1. Pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, 
znanosti in umetnosti (avtorska pravica); 
2. pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih 
producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij in 
založnikov (sorodne pravice); 
3. individualno in kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodne 
pravice; 

Javnost 
2. člen 

Izraz »javen« ali »javnost« po tem zakonu pomenita, da gre za 
večje število oseb, ko so izven običajnega kroga družine ali kroga 
osebnih znancev. 

Razmerje med avtorsko in sorodnimi pravicami 
4. člen 

(1) Z varstvom sorodnih pravic po tem zakonu ostane varstvo 
avtorske pravice neokrnjeno in se ne sme na noben način vanj 
posegati. 

(2) Določbe tega zakona o definicijah materialnih avtorskih pravic, 
o razmerju med avtorsko pravico in lastninsko pravico, o 
vsebinskih omejitvah avtorske pravice, o začetku teka trajanja 
avtorske pravice in o avtorski pravici v pravnem prometu (1. in 2. 
oddelek 3. poglavja tega zakona) se smiselno uporabljajo tudi za 
sorodne pravice. 

Pravica javnega posojanja 
36. člen 

(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega 
nadomestila, kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo za 
določen čas, brez neposredne in posredne gospodarske koristi 
in če poteka prek javnih zavodov s pravico javnosti. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo: 

1. vseh vrst knjižničnega gradiva. 
2. arhitekturnih objektov; 
3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrijskega 
oblikovanja; 
4. izvirnikov ali primerkov zaradi javne priobčitve; 
5. zaradi vpogleda del na kraju samem zavodu ali za posojanje 
med zavodi 
6. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izključno 
za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja, 

(3) Javno posojanje izvirnikov ali primerkov računalniških 
programov in baz podatkov je izključna pravica njihovega avtorja. 

Izčrpanje pravice distribuiranja 
43. člen 

(1) S prvo prodajo ali drugačno obliko pridobitve lastninske pravice 
na izvirniku ali primerku dela v Republiki Sloveniji, ki se izvrši z 
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izrecnim ali tihim soglasjem avtorja, je pravica distribuiranja za'a 

izvirnik ali primerek in na območju Republike Slovenije izčrpa" • 

(2) Prejšnji odstavek ne velja za izključno pravico avtorja. <j* 
dovoli uvoz primerkov dela v določeno državo, razen če ni drug® 
določeno z mednarodno pogodbo. 

(3) Prejšnji odstavek ne velja pri uvozu primerkov, ki so nameni6"' 
za privatno in nekomercialno uporabo neke osebe kot del ni0 

osebne prtljage. 

Omejitev pravice predelave 
44. člen 

(1) Če namerava lastnik arhitekturnega objekta to delo predelaj 
mora predelavo prednostno ponuditi avtorju prvotnega dela, cal 
ta živ in običajno dosegljiv. 

(2) Če avtor neupravičeno odkloni sodelovanje, lahko lastnik 
prosto predela. Pri tem mora spoštovati moralne avtorske praVI 

avtorja. 

Privatno in drugo lastno reproduciranje 
50. člen 

(1) Ob upoštevanju 37. člena tega zakona je reproduciranje ® 
objavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ treh primež 

1. za privatno uporabo fizične osebe pod pogojem, da primer^1 

niso dostopni javnosti, ali f 
2. za lastno uporabo znotraj javnih arhivov, javnih knjižnic 
izobraževalnih in znanstvenih ustanov pod pogojem, da 5 

reprodukcije izdelane iz lastnega primerka. 

(2) Reproduciranje po prejšnjem odstavku ni dovoljeno 9'®^ 
pisanih del v obsegu celotne knjige, glede grafičnih izdaj glasbe" ^ 
del, glede baz podatkov, glede računalniških programov ter ^ 
obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem zakonom a" 
pogodbo drugače določeno. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega odstavi 
tega člena prosto: 

1. reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je njeg°va 

naklada izčrpana že najmanj dve leti; M 
2. reproducirati grafično izdajo glasbenega dela z roč"' 
prepisovanjem. 

Katalogi 
54. člen 

(1) Dela, ki so na javno dostopnih razstavah, dražbah, sejmih 
zbirkah, lahko njihov prireditelj prosto reproducira v katalogih, 
jih izda v ta namen. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in avtors,v0 

dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Dokazni postopek 
56. člen 

Uporaba dela pred arbitražami ter sodnimi, upravnimi ali drugi^ 
državnimi organi v obsegu, ki je potreben zaradi izvaja"! 
dokazov, je prosta. 
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Pravica skesanja 
66. člen 

avica sesanja traja, dokler živi avtor. 

Pojem 
118. člen 

[j'2'2vajalci so igralci, pevci, glasbeniki, plesalci in druge osebe, 

UrnJ^«an'?m' Petjem, plesom, recitiranjem ali kako drugače 
ko Uvajajo avtorska ali folklorna dela. 

(2) 2 
(jram '5vaialce po prejšnjem odstavku se štejejo tudi režiserji 
ob 

skih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pevskih zborov, 
va|ci tona ter varietejski in cirkuški umetniki. 

Materialne pravice izvajalcev 
121. člen 

*Vaialci imajo izključno pravico: 

***"»■8. oddajanja in druge oblike javne priobčitve svoje 
za nn-f' razen i® izvedba sama po sebi radiodifuzna ali če gre 
2 sn 

ajanie posnetka; 
3. re

erriania svoje žive izvedbe; 
virio hiranja posnetkov svoje izvedbe na fonogram« in 
4 di°9rame; 

S. da' nbuirania fonogramov in videogramov s svojo izvedbo; 6 dJ
anja v najem fonogramov in videogramov s svojo izvedbo; 
'ania na voljo javnosti posnetkov svoje izvedbe. 

Trajanje pravic 
127. člen 

času'116 izva'alca 'rajajo 50 let od datuma izvedbe. Če je bil v tem 
javn Posnetek izvedbe zakonito izdan ali zakonito priobčen 
prve°S,i' tra'a'° Pravice izvajalca 50 let od tiste prve izdaje ali tiste 

Priobčitve, ki se je pripetila najprej. 
» 

Individualno in kolektivno uveljavljanje 
143. člen 

Avto 
Za ;Ske pravice se uveljavljajo posamično (individualno), to je 
(kolek?1*0 posarn0zno avtorsko delo posebej; ali skupinsko 
^oio{ ,0 ie za ve^ avt°rskih del hkrati, če zakon tako 

Vsebina uveljavljanja po zastopniku 
144. člen 

' ) Uveljavljanje avtorskih pravic po zastopniku obsega: 

upo2raS
(!°

Panie avtoriev Pri njihovih pravnih poslih in razmerjih z 
a
a^i oziroma naročniki njihovih del, vključno s pobiranjem 

2 2 rs*ih honorarjev ali drugih nadomestil; 
Zarari- an'e avtoriev v postopkih pred sodišči in drugimi organi varstva njihovih avtorskih pravic. 

^Qa^adar avtor uve|iav|)a sv°Je pravice pred sodišči ali drugimi (jpr_ni P° zastopniku, ki je domača pravna oseba, je tak zastopnik 
do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v 

Poohi* oprav'ienim delom od nasprotne stranke po svoji tarifi, če 
j6 d .ščeni delavec zastopnika izpolnjuje naslednje pogoje: da 
Prfdh V''8n ^ePu^"ke Slovenije; da ima v Republiki Sloveniji F|6D J

9n strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v 
Publiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne 

fakultete; da je opravil pravniški državni izpit; da ima pet let 
praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik; da aktivno obvlada 
slovenski jezik. Zastopniško tarifo sprejema zastopnik ali 
združenje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje. 

Vsebina kolektivnega uveljavljanja 
146. člen 

Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic obsega: 

1. prenos neizključnih pravic za uporabo avtorskih del; 
2. pobiranje in izterjavo avtorskih honorarjev in nadomestil od 
uporabe avtorskih del; 
3. delitev zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil med avtorje; 
4. uveljavljanje varstva avtorskih pravic pred sodišči in drugimi 
organi. 

Primeri kolektivnega uveljavljanja 
147. člen 

(1) Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je dopustno samo 
glede že objavljenih avtorskih del in zlasti v naslednjih primerih: 

1. javna priobčitev neodrskih glasbenih del in pisanih del s področja 
književnosti (male pravice); 
2. odplačna odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna pravica); 
3. javno posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih del, razen 
računalniških programov in baz podatkov; 
4. reproduciranje avtorskih del za privatno ali drugo lastno uporabo 
ter njihovega fotokopiranja preko obsega iz 50. člena tega zakona; 
5. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih oddajanjih 
RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne pravice 
ali so bile pravice prenesene na njih od drugih imetnikov pravic; 
6. reproduciranje glasbenih in književnih del na fonograme in 
videograme (mehanične pravice); 
7. dajanje v najem fonogramov in videogramov; 
8. reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za pouk; 
9. ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku; 
10. reproduciranje likovnih del, fotografij, načrtov in skic v dnevnem 
in periodičnem tisku; 
11. ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja 
v dnevnem in periodičnem tisku; 
12. reproduciranje in javna priobčitev del v okviru propagandnih 
sporočil, ki trajajo do 60 sekund; 
13. reproduciranje del na splošno dostopnih krajih z namenom 
doseganja gospodarske koristi. 

(2) Pravice iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka se lahko 
uveljavljajo samo kolektivno. 

Kolektivne organizacije 
148. člen 

(1) S kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic se lahko ukvarjajo 
samo organizacije avtorjev, ki se ustanovijo za ta namen in imajo 
za to dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino 
(urad). 

(2) Organizacije avtorjev za kolektivno uveljavljanje avtorskih 
pravic iz prejšnjega odstavka (kolektivne organizacije) poslujejo 
z neprofitnim namenom In se smejo ukvarjati samo s kolektivnim 
uveljavljanjem avtorskih pravic. 

(3) Kolektivne organizacije upravljajo člani v skladu z njihovimi 
statuti. 
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(4) Kolektivna organizacija lahko administrativno-tehnične posle 
v zvezi s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic s pogodbo 
zaupa drugi kolektivni organizaciji ali gospodarski družbi. 

Pogoji za dovoljenje 
149. člen 

(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji, če so izpolnieni 
naslednji pogoji: 

1. da ima sedež v Republiki Sloveniji; 
2. da je odprta vsem imetnikom pravic; 
3. da je njen statut v skladu s tem zakonom; 
4. da zagotavlja učinkovito in gospodarno uveljavljanje pravic na 
območju celotne države. 

(2) Pri ugotavljanju pogojev za učinkovito uveljavljanje avtorskih 
pravic iz 4. točke prejšnjega odstavka urad upošteva zlasti: število 
avtorjev, ki so sklenili pogodbo s kolektivno organizacijo, obseg 
uporabe avtorskih del oziroma število možnih uporabnikov, način 
in sredstva, s katerimi namerava kolektivna organizacija doseči 
svoje cilje ter sposobnost uveljavljanja pravic v tujini. 

Statut 
150. člen 

Statut kolektivne organizacije mora vsebovati zlasti: 

1. ime, ki ne sme biti identično ali zamenljivo z imenom druge 
kolektivne organizacije; 
2. cilje in namene ter vrste pravic, ki jih uveljavljajo; 
3. pogoje za pridobitev in prenehanje članstva, pri čemer število 
njenih članov ne more biti manjše od deset; 
4. kategorije imetnikov avtorskih pravic (avtorji prvotnega dela, 
avtorji priredbe, avtorji prevoda itd., dediči, založniki, delodajalci) 
ter vrste članstva (redni, pridruženi, občasni, častni, zunanji itd.), 
od česar je odvisno sodelovanje pri upravljanju kolektivne 
organizacije; 
5. pravice članov in sistem glasovanja po vrstah članstva; 
6. dolžnosti članov in disciplinske določbe; 
7. vodstvene in predstavniške organe ter njihove pristojnosti, 
določbe o sklicevanju, konstituiranju in delu organov; 
8. postopke za imenovanje in razrešitev funkcionarjev; 
9. temeljna načela za razdeljevanje zbranih avtorskih honorarjev 
med upravičence; 
10. sistem nadzorstva nad finančnim in materialnim poslovanjem; 
11. način delitve sredstev v primeru prenehanja organizacije. 

Dovoljenje urada 
151. člen 

(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji na podlagi javnega 
razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

(2) Za kolektivno uveljavljanje določenih pravic iz 147. člena tega 
zakona na isti vrsti avtorskih del se praviloma izda dovoljenje 
samo eni kolektivni organizaciji. 

(3) Urad izda dovoljenje z odločbo. Dokončna odločba se objavi 
v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

Preklic dovoljenja 
152. člen 

(1) Urad prekliče izdano dovoljenje, če nastopijo okoliščine, ki bi 
bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali če kolektivna 
organizacija huje ali večkrat krši določbe tega zakona. 

(2) V tem primeru urad kolektivno organizacijo najprej Pisn 

opozori in ji določi rok najmanj 30 dni za odpravo ugotovljen' 
kršitev. 

(3) Preklic dovoljenja začne veljati 30. dan po objavi dokončn0 

odločbe v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

Splošne tarife in tarifni sporazumi 
153. člen 

(1) Kolektivna organizacija sprejme splošne tarife za upor3"0 

avtorskih del. 

(2) Kolektivna organizacija predloži splošne tarife v odobrit« 
uradu. Odobrene splošne tarife se objavijo v uradnem g'aSI 

Republike Slovenije. 

(3) S tarifnimi sporazumi med kolektivno organizacijo in uporabnik' 
ali združenji uporabnikov se lahko določijo posebne tarife. 

Pravila o delitvi 
154. člen 

(1) Kolektivna organizacija sprejme pravilnik o delitvi zbran'11 

avtorskih honorarjev in nadomestil, ki mora biti v skladu 5 ! 
temeljnimi načeli tega zakona in statuta ter mora izključiti vsak0 

arbitrarnost. 

(2) Delitev mora upoštevati načelo spodbujanja in podpira"'3 

kulturnoumetniških stvaritev, ki so pomembne za razvoj kultu'0, 

(3) Za kritje stroškov kolektivne organizacije se lahko name'11 

največ 30 % zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil. 

Uveljavljanje pravic 
156. člen 

(1) Kolektivna organizacija lahko uveljavlja avtorske pravice na 

podlagi pogodbe z avtorjem. Ta vsebuje zlasti: avtorjev nalog 'n 

pooblastilo za uveljavljanje njegovih pravic, vrsto del in pravic, * 
jih uveljavlja za avtorja ter trajanje pogodbe, ki ne sme preseg3 

pet let. Po preteku tega roka se pogodba lahko podaljšuje za Pe 

let. 

(2) Dokler je kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic po zakonu 

ali nalogu avtorja preneseno na kolektivno organizacijo, avtor ne 

more osebno uveljavljati teh pravic. 

(3) Pravice iz 1. do 5. točke prvega odstavka 147. člena tega 

zakona lahko pristojna kolektivna organizacija uveljavlja tudi WeZ 

pogodbe z avtorjem. 

Dolžnost uveljavljanja pravic 
158. člen 

Kolektivna organizacija ne sme odkloniti uveljavljanja avtorski*1 

pravic s področja svoje dejavnosti, če to zahteva avtor, ki i® 
državljan Republike Slovenije, ali ima stalno prebivališče 
Republiki Sloveniji. 

Dolžnost obveščanja in sklepanja pogodb 
159. člen 

(1) Kolektivna organizacija je dolžna na zahtevo vsakogar dajj 
podatke, ali uveljavlja določene pravice na avtorskem delu in P° 
katerimi pogoji. 
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°rqan'Za ° uP°ra'3nika ali združenja uporabnikov je kolektivna 
o _ lzac'ia dolžna po svojih običajnih pogojih sklepati pogodbe 

nosu neizključnih pravic, ki jih uveljavlja. 

šteis ri
S,ran'(e ne dosežejo sp'orazuma o višini honorarja, se 

polož j6.US,rezna Prav'ca prenesena, če tisti, ki jo zahteva, 
kot n na ra?un kolektivne organizacije ali pri sodišču tak znesek, 

zaračunava kolektivna organizacija po svoji splošni tarifi. 

Dolžnost uporabnikov do obveščanja 
160. člen 

UdcTk601"6'1' kulturnoumetniških in zabavnih prireditev ter drugi 
zakon av,orskih del so v Primerih. ko i0 to potrebno po tem 
avtor v'h<*°'*n' Predhodno pridobiti pravice za javno priobčitev 
0rQ 

h de|. v 15 dneh po priobčitvi pa poslati pristojni kolektivni 
Raciji sporede vseh uporabljenih del. 

[g ^'zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije pristojni organ 
avto °!ran'e zadeve prepove prireditev oziroma uporabo 
nroi, 

e9a dela, če prireditelj ni predhodno pridobil pravic iz elšn|ega odstavka. 

[»r or9an'zacije so dolžne enkrat mesečno dostavljati pristojni lvni organizaciji sporede oddajanih avtorskih del. 

SoraN,rabniki avtorskitl del, ki na podlagi tega zakona ta dela 
®nkr i brez Posebnega prenosa ustrezne pravice, so dolžni 
o tr» mesečno dostavljati pristojni kolektivni organizaciji podatke rstni uporabi del. 

fcik izvirnikov likovnih del, organizator dražbe ali drug 

Pod 'e dolžan dostaviti pristojni kolektivni organizaciji 
ods ° Osvojenih izvirnikih, prodajalcu in maloprodajni ceni °jenih izvirnikov v 30 dneh po opravljeni odsvojitvi. 

Nadzor članov 
162. člen 

na ^'an 'a^k0 zahteva, da v roku, določenem v statutu, dobi 
krvi„. ®'ec' le,no finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora kol0ktivne organizacije. 

iah»'a'rr,an' deset rednih članov kolektivne organizacije lahko 
r,... ava> da eden ali več neodvisnih izvedencev pregleda Pos'ovanje organizacije. 

Nadzor urada 
163. člen 

[1 j 'dajanje kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic v skladu 
^ zakonom nadzoruje Urad. 

orn 'ahko zahteva informacije ali podatke od kolektivne .^'zacije, inšpekcijski pregled in nadzor finančnega poslovanja 

kol 7?'°^' sv°jega predstavnika, ki se udeležuje sej organov 
Qlaso 06 organizacije s pravico do besede, vendar brez pravice 

^)Kolekiivne organizafcije morajo obveščati Urad o imenovanju 
azrešitvj svojih funkcionarjev, o sklenjenih pogodbah z združenji 

e °^abn'k°v in o sklenjenih pogodbah s tujimi organizacijami 
ke dejavnosti, o spremembah splošnih tarif ali statutov ipd. 

(4j x 
so i sPrememt>am statutov in splošnih tarif mora dati poprejšnje 
Sest '9 ^ad- ^e Urad v dveh mesecih od izročitve pravilno 
đan

av''ene zahteve ne izda soglasja, se šteje, da je bilo soglasje 

Splošno 
176. člen 

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji in imetniki sorodnih 
pravic, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo svoj sedež v 
Republiki Sloveniji. 

(2) Tuje fizične osebe ali pravne osebe(tujci) uživajo enako varstvo 
kot osebe iz prejšnjega odstavka, če tako določa mednarodna 
pogodba ali ta zakon ali če je podana dejanska vzajemnost. 

(3) Ne glede na določbe tega poglavja uživajo tujci varstvo po 
tem zakonu: 

1. Glede moralnih pravic- v vsakem primeru; 
2. glede sledne pravice in pravice do nadomestila za privatno ali 
drugo lastno reproduciranje -pod pogojem dejanske vzajemnosti. 

(4) Vzajemnost mora dokazati tisti, ki se nanjo sklicuje. 

184. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 

1. brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice v primerih, 
ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, 
da v najem, javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno 
prikaže, radiodifuzno oddaja, radiodifuzno retransmitira, 
sekundarno radiodifuzno oddaja, da na voljo javnosti, predela ali 
avdiovizualno priredi delo oziroma primerek dela ali ga kako 
drugače uporabi (21. in 22. člen); 
2. poseduje primerek računalniškega programa za gospodarske 
namene, za katerega se zaveda ali bi se moral in mogel zavedati, 
da je nedovoljen primerek (2. točka 116. člena); 
3. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, snema živo izvedbo, reproducira, 
distribuira, da v najem ali da na voljo javnosti posnetek izyedbe 
oziroma fonogram oziroma videogram z izvedbo ali kako drugače 
uporabi izvedbo (121. člen); 
4. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v 
najem ali da na voljo javnosti fonogram oziroma videogram ali ga 
kako drugače uporabi (129. in 134. člen); 
5. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, radiodifuzno retransmitira, 
snema, reproducira, distribuira ali da na voljo javnosti oddajo 
oziroma posnetek oddaje ali jo kako drugače uporabi (137. člen); 
6. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak 
prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v 
najem, da na voljo javnosti podatkovno bazo oziroma njen 
primerek ali jo kako drugače uporabi (141 .c člen); 
7. odstrani ali spremeni elektronski podatek za upravljanje pravic 
(1. točka prvega odstavka 166. člena); 
8. reproducira, distribuira, uvozi zaradi distribuiranja, da v najem 
ali priobči javnosti avtorsko delo ali predmet sorodnih pravic 
oziroma njihov primerek, glede katerega je bil elektronski podatek 
za upravljanje pravic nedovoljeno odstranjen ali spremenjen (2. 
točka prvega odstavka 166. člena); 
9. se izogne dejanskim tehničnim ukrepom ali ki proizvede, uvozi 
zaradi distribuiranja, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za 
prodajo ali najem, poseduje za gospodarske namene tehnologijo, 
napravo ali računalniški program, ali izvede storitev ali stori kakšno 
drugo protizaščitno dejanje z namenom, da se neupravičeno 
izogne dejanskim tehničnim ukrepom, ki se uporabljajo kot zaščita 
pravic iz tega zakona (prvi, drugi in tretji odstavek 166.a člena); 
■10. proizvede, uvozi zaradi distribuiranja, distribuira, proda, da v 
najem, oglašuje za prodajo ali najem, poseduje za gospodarske 
namene tehnologijo, napravo ali računalniški program za 
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odstranitev ali spremembo elektronskega podatka za upravljanje 
pravic (četrti odstavek 166.a člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa 
so nastali s prekrškom, se vzamejo. 

185. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če 

1. pristojni kolektivni organizaciji na njeno zahtevo ne pošlje v 
roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav za 
tonsko in vizualno snemanje, naprav za fotokopiranje, praznih 
nosilcev zvoka ali slike ter podatkov o prodanih fotokopijah, ki so 
potrebni za izračun dolžnega nadomestila (tretji odstavek 38. 
člena); 
2. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku sporedov 
uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek 160. člena); 

3. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku podatkov 
odsvojenih izvirnikih, o prodajalcu in maloprodajni ceni izvirni*0 

likovnih del (peti odstavek 160. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnji 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuj6 

posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena- 

186. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz 1. do 10. točke prve9a 

odstavka 184. člena in 1. do 3. točke prvega odstavka 185. i|ena 

opravlja tržna inšpekcija. Te zadeve se obravnavajo kot nujne- 

(2) Kadar pooblaščena oseba tržne inšpekcije pri opravljanj 
nadzora utemeljeno sumi, daje storjen prekršek, začasno zasez 
predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali s° 
nastali s prekrškom. 

(3) Pooblaščena oseba tržne inšpekcije preda predmete, ki i'11 

začasno zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka 0 

prekršku pristojnemu organu za postopek o prekrških. 

I 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
Predloga zakona ali drugega splošnega akta s predpisi Evropskih skupnosti 

Zakon 
^Užredlooa akta: 

sornw ?. sPrerr>embah In dopolnitvah zakona o avtorski In 
EVA pravlcah 

•2003-2111-0095 

r^DasLergclloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 

nana«V0dba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
68. g, 3)0 na Predloženo gradivo: 

em obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 

■ člen 

5n!,kakšn Po|njene: v celo«. 

/ ^aelo9' za neizpolnitev obveznosti: 

basLpredloaa akta s predpisi ES 

na prerti'Ve oziroma dru9' sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
Uskiai 9 akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
■ Cno' neusklajeno): 
22.5 2'^

a š'- 2001/29/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
Pravir 0 uskladitvi določenih vidikov avtorske in sorodnih 
- DirgL^ informacijski družbi, 

dolove 'h Sve,a EGS 93/83/EEC z dne 27■9-1993 0 koordiniranju 
na Sa)

n
|
l. pravil ° avtorski in sorodnih pravicah, ki se nanašajo 

' Direirt- 0 radiodifuzno oddajanje in kabelsko retransmisijo, 
traja®• 9 Sve,a EGS 93/98 EEC z dne 29'10-1993 0 uskladitvi 

- Dirsk»VarStva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic, 
11 3 i?'va 96/9/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
- |}j _.~96 o pravnem varstvu baz podatkov, 

IVa Sveta EGS 92/100/EEC z dne 19.11.1992 o pravici 

dajanja v najem, pravici posojanja in o določenih pravicah, ki so 
sorodne avtorski na področju intelektualne lastnine, 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES fleto) 
1.4.2004 

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Ne 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? v angleščino 

7) Sodelovanje 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 
1.5.2004 

Podpis predstojnika 
organa: 

Erik Vrenko 
direktor Urada RS 
za intelektualno lastnino 

Podpis ministra: 

dr. Tea Petrin 
ministrica za gospodarstvo 
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^nični popravek 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SEVERNOATLANTSKE POGODRE (MSAP) 

£PA 1117 -III 

vLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

^ 2003-1811-0049 
Mik, a: 803-05/2001-9 |ut3l)ana, 23.02.2004 

^ADEVA: Tehnični popravek k Predlogu zakona o 
ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe 

^ dopisu vlade Republike Slovenije št. 803-05/2001 -9 z dne 

ratifir*^4' s ^a,Grim ie poslala v obravnavo predlog zakona o 
' ac'i' Severnoatlantske pogodbe pošilja tehnični popravek. 

V Protokolu o pristopu Češke republike k Severnoatlantski 
pogodbi, Protokolu o pristopu Republike Madžarske k 
Severnoatlantski pogodbi in Protokolu o pristopu Republike 
Poljske k Severnoatlantski pogodbi, se zadnji stavek v prevodu 
v slovenskem jeziku pravilno glasi: 

" Podpisano v Bruslju 16. decembra 1997." 

Vlada prosi, da se tehnični popravek upošteva pri objavi 
predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

°pomba uredništva: 
p|,edlog zakona o ratifikaciji Severnoatlantske 
Pogodbe (MSAP) - EPA 1117 - III, je bil objavljen v 
Poročevalcu št. 9, dne 6.2.2004. 
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a^teva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 JAVNI RAOI 

o SLOVENŠČINE (ZJRS) 

' nrva Obravnava - EPA 1142 - III 

1. Moge Rudolf, l.r. 
2. Bevk Samo, l.r. 

3. Črnugelj Silva, l.r. 
4. Pohorec Valentin, l.r. 

5. Vučko Dušan, l.r. 
6. Grošelj Leopold, l.r. 

7. Pavlinič Krebs Irma, l.r. 
8. Lenko Franc, l.r. 
9. Majnik Lidija, l.r. 
10. Božič Ivan, l.r. 

D 

RŽAVNI ZBOR Skupina poslancev: 
^EpUBLIKE SLOVENIJE 

P'na poslancev 

Ljubljana, 24.02.2004 

ne 10-2.2004 je bil poslancem posredovan 

Predlog zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) 

^ podlagi prvega odstavka 122. člena Poslovnika Državnega 
0 °

ra Republike Slovenije podpisani poslanci zahtevajo, da se 
Predlogu zakona opravi splošna razprava. 

*8- februar2004 59 poročevalec, št. 20 







mm 



Ar 

j ^aRočilnica 

j lme'n priimek:    

I Naslov: 

j telefon: Poštna številka:  

| ^djetje:        

i Davčna številka:  

I NARqČAM    IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

I Datum: 

I °dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

I fe,niC0 P°šli'te na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
| ub'CEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

L^ena '2voda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01)47-8 S|0ven'ie' 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike kona o 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)47-89-856. ISSN 1318-0169. NaP°^la^r |. P5, 

davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% ( 
št.89/98) 
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