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Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o Vladi
Republike Slovenije, ki obsega:
– Zakon o Vladi Republike Slovenije – ZVRS (Uradni list
RS, št. 4/93 z dne 16. 1. 1993),
– Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
– ZODPM (Uradni list RS, št. 71/94 z dne 18. 11. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi
Republike Slovenije – ZVRS-A (Uradni list RS, št. 23/96 z
dne 29. 4. 1996),
– Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike
Slovenije – ZVRS-B (Uradni list RS, št. 47/97 z dne 1. 8.
1997),
– Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
– ZSOVA (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi
Republike Slovenije – ZVRS-C (Uradni list RS, št. 119/2000
z dne 22. 12. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev – ZODPM-C (Uradni
list RS, št. 30/01 z dne 26. 4. 2001),
– Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS,
št. 52/02 z dne 14. 6. 2002) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi
Republike Slovenije – ZVRS-D (Uradni list RS, št. 123/04 z
dne 18. 11. 2004).
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ZAKON
O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZVRS-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave
Republike Slovenije.
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2. člen
Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi
akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje
politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, ﬁnančne, organizacijske in
druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države
in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države.
Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem zakone,
državni proračun, nacionalne programe in druge splošne
akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične
usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države.
S proračunskim memorandumom predstavi vlada Državnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne
in proračunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih ﬁnanc za naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih ﬁnanc za naslednja leta
kot izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna.
3. člen
Vlada je samostojna pri opravljanju svojih funkcij v okviru ustave in zakonov, državnega proračuna ter načelnih in
dolgoročnih usmeritev Državnega zbora.
4. člen
Vlada je odgovorna Državnemu zboru za politiko države, ki jo vodi, in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti
države; odgovorna je tudi za izvajanje zakonov in drugih
predpisov Državnega zbora ter za celotno delovanje državne
uprave.
Za vlado so skupno odgovorni vsi njeni člani, za delo
posameznega ministrstva pa pristojni minister.
5. člen
Vlada usmerja državno upravo prek ministrov.
Vlada nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za
izvajanje politike in za izvrševanje zakonov, drugih predpisov
in splošnih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo
svoje naloge.
Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministra, če oceni,
da ni v skladu z ustavo, z zakonom ali z drugim predpisom
Državnega zbora ali z njenim predpisom.
Vlada odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi
ter med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil.
Vlada ureja delovni čas v državni upravi ter sprejema
organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade in
ministrstev.
6. člen
Vlada izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb
in drugih organizacij, če s posebnim zakonom ni drugače
določeno.
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7. člen
Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo,
če glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni drugače
določeno.
Vlada upravlja z nepremičninami in z drugim premoženjem Republike Slovenije, če glede posameznih nepremičnin
s posebnim zakonom ni drugače določeno.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka z nepremičninami in drugim premoženjem, ki je v uporabi Državnega
zbora, upravlja Državni zbor.
II. SESTAVA IN DELO VLADE

za:

8. člen
V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri)

– ﬁnance,
– gospodarstvo,
– visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– zdravje,
– notranje zadeve,
– zunanje zadeve,
– pravosodje,
– javno upravo,
– delo, družino in socialne zadeve,
– promet,
– kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– okolje in prostor,
– kulturo,
– šolstvo in šport ter
– obrambo.
Poleg ministrov iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada
tudi največ dva ministra brez resorja. Minister brez resorja
pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrov
oziroma ministrstev v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade.
Predsednik vlade lahko da pooblastila za pomoč pri
usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev tudi resornemu ministru.
9. člen
Število ministrstev, njihove pristojnosti in organizacijo
ministrstev ter drugih upravnih organov določa zakon.
10. člen
Predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati opravljati
funkcij v državnih organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij, niti opravljati drugih dejavnosti, ki
po zakonu niso združljive s funkcijo člana vlade.
11. člen
Predsednik vlade mora predlagati imenovanje ministrov
v roku petnajst dni po svoji izvolitvi.
Če predsednik vlade v roku iz prejšnjega odstavka ne
predloži sestave vlade, mu lahko Državni zbor določi rok, v
katerem mora predložiti predlog za sestavo vlade. Če tudi po
izteku tega roka predsednik vlade ne predloži predloga za
imenovanje članov vlade, Državni zbor ugotovi, da je predsedniku vlade prenehala funkcija.
Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. Predsednik vlade mora v desetih dneh po
nastopu funkcije vlade predlagati še neimenovane ministre,
oziroma obvestiti Državni zbor, katere resorje bo začasno,
vendar ne dlje kot za tri mesece, prevzel sam ali jih poveril
drugemu ministru.
Če Državni zbor tudi v treh mesecih po nastopu funkcije vlade ne imenuje še neimenovanih ministrov, Državni
zbor ugotovi, da je funkcija predsedniku vlade in ministrom
prenehala.
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12. člen
Predsednik vlade in posamezen minister lahko odstopi;
predsednik mora o svojem odstopu obvestiti ministre, minister pa predsednika vlade.
Predsednik vlade in vsak minister ima pravico svoj odstop obrazložiti v Državnem zboru.
13. člen
Predsednik vlade lahko predlaga razrešitev posameznega ministra.
14. člen
Predsednik vlade vodi in usmerja delo vlade, skrbi za
enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usklajuje delo
ministrov, predstavlja vlado ter sklicuje in vodi njene seje.
Predsednik vlade lahko daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in
so pomembne za delo posameznih ministrov. Če minister
meni, da obvezujoči napotki predsednika vlade ne izhajajo iz
usmeritev vlade lahko zahteva, da vlada obravnava sporno
vprašanje.
Ministri morajo obveščati vlado o vseh vprašanjih, ki so
pomembna za določanje in izvajanje vladne politike.
15. člen
Predsednik vlade lahko določi ministra, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti ali zadržanosti.
Predsednika vlade ni mogoče nadomeščati pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje
in razrešitve ministrov.
16. člen
Vlada dela in odloča na sejah.
Vlada sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov ter sprejema sklepe in druge odločitve z večino glasov
vseh članov. V primeru sodega števila članov vlade je ob
polovici prisotnih članov ta sklepčna, če je prisoten tudi predsednik vlade, odločitev pa je sprejeta, če je zanjo glasovala
polovica članov vlade, zanjo pa je glasoval tudi predsednik
vlade.
Način dela in odločanja vlade ter morebitne drugačne
kvorume ali postopek ponovnega obravnavanja in odločanja
o že sprejeti odločitvi v primeru nestrinjanja predsednika
vlade ali posameznega ministra z njo, lahko za posamezne
vrste vprašanj določi poslovnik vlade.
17. člen
Ministri so odgovorni za odločitve in stališča vlade ter za
njihovo izvajanje, za svoje odločitve pri vodenju ministrstev,
kakor tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti.
18. člen
Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja
ministrstvo, daje politične usmeritve za delo ministrstva in
organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo delo, izdaja
predpise in druge akte iz pristojnosti ministrstva in organov v
njegovi sestavi ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon
ali drug predpis.
19. člen
(črtan)
20. člen
Vlada ima svet za nacionalno varnost kot svoj posvetovalni in usklajevalni organ za področje obrambe, varnostnega
sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja
nacionalne varnosti.
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III. PRAVNI AKTI
21. člen
Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu ali v drugem aktu Državnega zbora določena
razmerja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma
drugega predpisa.
Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb lahko izda le na podlagi izrecnega pooblastila v zakonu.
Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo
določeno, da jih ureja vlada z odlokom.
Svojo notranjo organizacijo in delo ureja vlada s poslovnikom in sklepi.
O imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz
svoje pristojnosti, kakor tudi o drugih posamičnih zadevah iz
svoje pristojnosti izdaja vlada odločbe.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme vlada sklep.
Za izvrševanje predpisov Evropske unije vlada izdaja
uredbe in druge akte iz svoje pristojnosti.
IV. ORGANIZACIJA VLADE
22. člen
(črtan)
23. člen
Predsednik vlade lahko ustanovi strateške svete. Z
aktom o ustanovitvi se določijo naloge in delovno področje
strateškega sveta. Strateški sveti v okviru svojega delovnega področja na predlog predsednika vlade obravnavajo
posamezna vprašanja ter svetujejo in pripravljajo mnenja za
predsednika vlade.
Člane strateškega sveta imenuje predsednik vlade.
Z ustanovitvijo strateškega sveta se seznani vlada na
prvi naslednji seji po ustanovitvi.
24. člen
Vlada lahko na predlog predsednika vlade ali ministra
brez resorja imenuje državno sekretarko ali državnega sekretarja (v nadaljevanju: državni sekretar), ki pomaga predsedniku vlade ali ministru brez resorja pri opravljanju njegove
funkcije v okviru danih pooblastil.
Minister brez resorja ima lahko največ enega državnega
sekretarja.
Državnemu sekretarju preneha funkcija z razrešitvijo, z
odstopom ali s prenehanjem funkcije tistega, ki ga je predlagal v imenovanje.
25. člen
Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev lahko vlada ustanavlja vladne službe. Predsednik vlade lahko za te naloge
pooblasti tudi resorno ministrstvo.
Vladno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktorica oziroma direktor (v nadaljevanju: direktor).
Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju
(v nadaljevanju: generalni sekretar) vlade.
Kot vladna služba deluje tudi generalni sekretariat vlade. Generalni sekretariat vlade vodi generalni sekretar, ki
ga imenuje in razreši vlada na predlog predsednika vlade.
Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi za
pripravo sej vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja
druge naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi in vladnih
službah. Generalnemu sekretarju vlade preneha funkcija z
razrešitvijo, z odstopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade.
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Kot vladna služba deluje tudi kabinet predsednika vlade.
Predstojnika kabineta predsednika vlade imenuje in razreši
predsednik vlade. Predstojniku kabineta predsednika vlade
položaj preneha z razrešitvijo, odstopom ali s prenehanjem
funkcije predsednika vlade. Za postopek njegove izbire se ne
uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih.
25.a člen
Vlada z ustrezno teritorialno organizacijo ministrstev in
drugih organov državne uprave preko območnih enot in izpostav zagotavlja enakomerno dostopnost upravnih storitev
na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
25.b člen
(črtan)
25.c člen
(prenehal veljati – upoštevana določba 83. člena ZDU-1)
Zakon o Vladi Republike Slovenije – ZVRS (Uradni
list RS, št. 4/93) vsebuje naslednje prehodne in končno
določbo:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Organizacijo in delovno področje ministrstev in drugih
upravnih organov je treba prilagoditi določbam tega zakona
najkasneje v treh mesecih po zaprisegi ministrov, imenovanih
po tem zakonu.
27. člen
Do roka iz prejšnjega člena nadaljujejo z delom z dosedanjim delovnim področjem in organi v njihovi sestavi, kolikor
ni s tem zakonom drugače določeno:
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za ﬁnance,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
– Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora kot
Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za pravosodje in upravo kot Ministrstvo
za pravosodje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, Ministrstvo
za malo gospodarstvo, Ministrstvo za energetiko in Ministrstvo za turizem in gostinstvo kot Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti,
– Ministrstvo za trgovino in Ministrstvo za planiranje kot
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
– Ministrstvo za zdravje, družino in socialno varstvo kot
Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za delo in Ministrstvo za borce in vojaške
invalide kot Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Opomba: v enajsti alinei tega člena upoštevana določba 18. člena ZODPM.
28. člen
Do uveljavitve predpisov, s katerimi bo vlada določila
organizacijo in delovno področje posameznih vladnih služb,
nadaljujejo z delom s položajem vladne službe z delovnim
področjem, določenim z zakonom o organizaciji republiške
uprave (Uradni list RS, št. 27/91), kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno:
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– Ministrstvo za zakonodajo kot Služba vlade za zakonodajo,
– Ministrstvo za informiranje kot Urad vlade za informiranje,
– Republiška uprava za kadre, kot Kadrovska služba
vlade,
– Republiška uprava skupnih služb, kot Servis skupnih
služb vlade,
– Republiški zavod za informatiko, kot Center vlade za
informatiko.
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal državno statistiko,
nadaljuje Zavod Republike Slovenije za statistiko z delom s
položajem vladne službe z delovnim področjem, določenim
z zakonom o organizaciji republiške uprave (Uradni list RS,
št. 27/91).
Predstojnika Službe vlade za zakonodajo in Zavoda
Republike Slovenije za statistiko sta neposredno odgovorna
vladi in predsedniku vlade.
29. člen
Ministrstva, ki prevzamejo na podlagi prejšnjih členov
naloge, ki so jih do uveljavitve tega zakona opravljali drugi
upravni organi, prevzamejo tudi delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali te naloge. Prehod delavcev iz
upravnega organa oziroma vladne službe v ministrstva se
opravi na podlagi dogovora ministrov oziroma predstojnikov
služb najkasneje 30 dni po zaprisegi ministrov, imenovanih
po tem zakonu.
30. člen
(prenehal veljati – upoštevana določba 31. člena ZSOVA)
31. člen
Z dnem prisege ministrov, imenovanih po tem zakonu
preneha funkcija dosedanjim namestnikom ministrov in generalnemu sekretarju vlade.
Določba četrtega odstavka 25. člena tega zakona velja
tudi za predstojnike organov v sestavi ministrstev in predstojnike vladnih služb, ki opravljajo to funkcijo na dan uveljavitve
tega zakona.
32. člen
Za pravice predsednika vlade, ministrov in generalnega
sekretarja vlade do plače in nadomestil ter drugih osebnih
prejemkov in povračil, do socialnega zavarovanja in dopustov
ter za pravice po prenehanju mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92).
Za pravice državnih sekretarjev in predstojnikov organov v sestavi ministrstev ter predstojnikov vladnih služb do
plače in nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil,
do socialnega zavarovanja in dopustov ter za pravice po prenehanju mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona o
funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,
18/91, 22/91 in 2/91-I).
Generalni sekretar vlade, predstojnik organa v sestavi
ministrstva ter predstojnik vladne službe, ki mu funkcija preneha, mora opravljati tekoče posle do imenovanja novega
funkcionarja, pravice iz prejšnjih odstavkov v zvezi s prenehanjem mandata pa mu gredo od naslednjega dne po dnevu
imenovanja novega funkcionarja.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabljajo tudi za člane vlade, ki jim je prenehala funkcija
z dnem konstituiranja državnega zbora, in za funkcionarje,
ki jim preneha funkcija po 40. členu tega zakona. Pravice po
prenehanju mandata jim gredo od naslednjega dne po dnevu
prisege ministrov, imenovanih po tem zakonu, oziroma po
dnevu imenovanja drugih funkcionarjev.
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33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– določbe Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87,
18/88), ki se nanašajo na Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije, razen določb 244. in 245. člena;
– določbe Zakona o organizaciji in delovnem področju
republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/91), ki so v nasprotju
s tem zakonom.
34. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi
Republike Slovenije – ZVRS-A (Uradni list RS, št. 23/96)
vsebuje tudi naslednji 12. člen ter prehodne in končno
določbo:
12. člen
Poglavja IV. do VII. se preštevilčijo v poglavja II. do V.
14. člen in naslednji členi se preštevilčijo tako, da postanejo 8. do 35. člen.
Opomba: 35. člen je pravilno 34. člen, kar je upoštevano v tem besedilu zakona.
13. člen
Od dneva uveljavitve tega zakona opravljata z zakonom
o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) določene upravne
naloge:
– vodenje evidence javnih glasil in vodenje evidence
samostojnih novinarjev – Ministrstvo za kulturo,
– akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov – Ministrstvo za notranje zadeve.
14. člen
Predpise, s katerimi bo določena organizacija in delovno področje posameznih vladnih služb, sprejme vlada najkasneje v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike
Slovenije – ZVRS-B (Uradni list RS, št. 47/97) vsebuje
naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi
Republike Slovenije – ZVRS-C (Uradni list RS, št. 119/2000) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
5. člen
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih od dne,
ko prisežejo ministri.
6. člen
Od dne, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve zakona iz 5. člena tega zakona nadaljujejo z delom:
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti kot Ministrstvo
za gospodarstvo z delovnimi področji Ministrstva za ekonom-
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ske odnose in razvoj, razen delovnega področja nadzora nad
državnimi pomočmi in delovnega področja Urada Republike
Slovenije za makroekonomske analize, Ministrstva za gospodarske dejavnosti in delom delovnega področja Ministrstva
za znanost in tehnologijo, ki se nanaša na tehnologijo, ter
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, kot jih določajo prvi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 4. člena,
6. člen, prvi odstavek 16. člena in 17.a člen zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev;
– Ministrstvo za šolstvo in šport kot Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport z delovnima področjema Ministrstva za
šolstvo in šport in Ministrstva za znanost in tehnologijo, razen
tistega dela delovnega področja, ki se nanaša na tehnologijo,
kot ju določata 14. in 16. člen zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev;
– Ministrstvo za promet in zveze kot Ministrstvo za promet z delovnim področjem Ministrstva za promet in zveze,
kot ga določa 13. člen zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, razen delovnega področja Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije, področja poštnega in
telekomunikacijskega prometa ter telekomunikacijskih zvez
in sistemov ter področja inšpekcijskega nadzora za poštni
in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske sisteme in
zveze v delovnem področju prometnega inšpektorata Republike Slovenije;
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj kot vladna služba, ki jo vodi direktor, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade.
Delovno področje Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, ki se nanaša na nadzor nad državnimi pomočmi, preide v delovno pristojnost Ministrstva za ﬁnance.
S prevzemom delovnih področij Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
ter Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem po prvem
odstavku tega člena, ta ministrstva prenehajo delovati.
7. člen
Z dnem prisege ministra za informacijsko družbo prične z delom Ministrstvo za informacijsko družbo. V njegovi
sestavi sta:
– Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije in
– Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije.
Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja zadeve,
ki se nanašajo na informatiko in informacijske sisteme, na
razvoj informacijske tehnologije, pospeševanje informacijske
družbe in elektronskega poslovanja, na poštni in telekomunikacijski promet, na telekomunikacijske zveze in sisteme
ter inovacije.
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja zadeve, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra, na telekomunikacijske sisteme in naprave, na
urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi
s telekomunikacijami.
Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov, ki urejajo poštni in telekomunikacijski promet,
telekomunikacijske zveze in sisteme.
8. člen
Ministrstvo za informacijsko družbo z dnem prisege
ministra za informacijsko družbo prevzame vse zaposlene,
dokumentacijo in materialna sredstva, s katerimi razpolaga Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije znotraj
Ministrstva za promet in zveze, kot tudi tiste zaposlene,
dokumentacijo in materialna sredstva, s katerimi se znotraj
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Ministrstva za promet in zveze ter Prometnega inšpektorata
Republike Slovenije opravljajo naloge, ki jih prevzema Ministrstvo za informacijsko družbo.
Ministrstva in Urad za makroekonomske analize in razvoj, ki na podlagi prvega in drugega odstavka 6. člena tega
zakona prevzamejo naloge ministrstev iz tretjega odstavka
6. člena tega zakona, prevzamejo tudi delavce, ki so na dan
prisege pristojnih ministrov opravljali te naloge.
9. člen
Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi organizacijo in naloge vladnih služb s tem zakonom.
Direktorji tistih vladnih služb, ki nadaljujejo z delom po
reorganizaciji, se imenujejo najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona, razen tisti, ki jim v skladu z zakonom
mandat še ni potekel. Na mesto direktorja je lahko brez javnega natečaja imenovan dotedanji predstojnik vladne službe,
če izpolnjuje predpisane pogoje.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi
Republike Slovenije – ZVRS-D (Uradni list RS, št. 123/04)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
8. člen
Minister za informacijsko družbo in minister za šolstvo,
znanost in šport nadaljujeta z opravljanjem funkcije do nastopa funkcije nove vlade.
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

824.

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno
besedilo) (ZDU-1-UPB3)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o državni
upravi, ki obsega:
– Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS,
št. 52/02 z dne 14. 6. 2002),
– Zakon o spremembi Zakona o državni upravi – ZDU1A (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1B (Uradni list RS, št. 61/04 z dne 4. 6.
2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1C (Uradni list RS, št. 123/04 z dne 18. 11.
2004).
Št. 020-05/01-22/18
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 46-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
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ZAKON
O DRŽAVNI UPRAVI
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZDU-1-UPB3)
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čas, uradne ure v upravi ter druga vprašanja načina delovanja uprave ureja Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada).
II. UPRAVNE NALOGE

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA
1. člen
(položaj državne uprave)
Državna uprava (v nadaljnjem besedilu: uprava) kot
del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne
naloge.
2. člen
(zakonitost in samostojnost)
Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na
podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov.
3. člen
(strokovnost, politična nevtralnost in nepristranskost)
Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke.
Pri opravljanju svojega dela mora biti uprava politično
nevtralna.
Uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in
ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim
skupinam.
4. člen
(uradni jezik v upravi)
Uradni jezik v upravi je slovenščina.
Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih
uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte
v jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski
oziroma madžarski narodni skupnosti, uporablja italijanski
oziroma madžarski jezik.
Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v
italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopni
akt izdan v istem jeziku.
5. člen
(poslovanje s strankami)
Pri poslovanju s strankami mora uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice
in pravne koristi.
Uprava skrbi za obveščenost javnosti o načinu svojega
poslovanja in uresničevanja pravic strank.
Uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike
obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.
6. člen
(javnost dela)
Uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega dela,
upoštevaje omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje osebnih in tajnih podatkov, ter drugih predpisov.
7. člen
(pristojnosti vlade)
Način poslovanja uprave s strankami, način zagotavljanja obveščenosti javnosti (drugi odstavek 5. člena), način
zagotovitve možnosti posredovanja pripomb in kritik, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje (tretji odstavek
5. člena), poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni

8. člen
(sodelovanje pri oblikovanju politik)
Uprava za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik.
9. člen
(izvršilne naloge)
Uprava izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema državni zbor, ratiﬁcirane mednarodne pogodbe, državni
proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade (v nadaljnjem besedilu: izvršilne naloge).
Za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena uprava
izdaja predpise in posamične akte ter interne akte, vstopa v
imenu in za račun Republike Slovenije v civilnopravna razmerja ter opravlja materialna dejanja.
Za opravljanje materialnih dejanj, s katerimi se posega
v osebno prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost,
lastnino in druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, mora imeti uprava neposredno podlago v zakonu.
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
predpisov.
Inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon.
11. člen
(spremljanje stanja)
Uprava spremlja stanje družbe na področjih, za katera
je pristojna, in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države.
Uprava vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidence.
12. člen
(razvojne naloge)
Uprava na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov
in državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni
razvoj.
13. člen
(zagotavljanje javnih služb)
Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z
zakonom.
Opravljanje javnih služb se zagotavlja v javnih zavodih
in gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah,
ki jih določa zakon, lahko pa tudi v upravnih organih.
III. UPRAVNI ORGANI IN NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
14. člen
(upravni organi)
Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi
sestavi in upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravni
organi).
Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na
enem ali več upravnih področjih.
Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upra-
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vnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog
na področju javnih služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog oziroma če je zaradi
narave nalog ali delovnega področja potrebno zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog.
Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno.
15. člen
(javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil)
Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne
agencije:
– če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja
nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno ﬁnancira z upravnimi taksami
oziroma plačili uporabnikov, ali
– če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben
ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog.
Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz
prvega odstavka tega člena javno pooblastilo za opravljanje
upravnih nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava,
posamezniki in pravne osebe zasebnega prava.
Če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila
kandidira več ﬁzičnih oziroma pravnih oseb, se izbira opravi
na javnem natečaju.
Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali
drug predpis.
IV. MINISTRSTVA
1. Vodenje ministrstva
16. člen
(minister)
Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in druge akte v skladu z zakonom ter
sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva.
17. člen
(državni sekretar)
V ministrstvu se lahko imenuje največ ena državna
sekretarka oziroma državni sekretar (v nadaljnjem besedilu:
državni sekretar).
Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da minister.
Minister lahko pisno pooblasti državnega sekretarja, da
ga nadomešča v času njegove odsotnosti ali zadržanosti pri
vodenju in predstavljanju ministrstva ter predlaganju gradiv
v obravnavo vladi. S podelitvijo pooblastila se minister ne
razbremeni odgovornosti.
Minister ne more pooblastiti državnega sekretarja ali
koga drugega, da izdaja predpise in glasuje na seji vlade.
Državni sekretar ima status funkcionarja. Imenuje in
razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.
Državnemu sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja
funkcije ministra.
18. člen
(generalni direktorji)
V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev, imenujejo generalne direktorice oziroma generalni direktorji (v nadaljnjem besedilu: generalni
direktorji).
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Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na
zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva.
Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru.
19. člen
(generalni sekretar)
V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj
javnih uslužbencev, imenuje generalna sekretarka oziroma generalni sekretar (v nadaljnjem besedilu: generalni
sekretar).
Generalni sekretar vodi strokovno delo na področju
upravljanja s kadrovskimi, ﬁnančnimi, informacijskimi in drugimi viri ter pomaga ministru pri koordinaciji med notranjimi
organizacijskimi enotami ministrstva.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.
20. člen
(strokovni svet)
Za obravnavo strokovnih vprašanj z upravnih področij
ministrstva oziroma za svetovanje pri oblikovanju politik lahko
minister ustanovi strokovni svet kot svoj strokovno-posvetovalni organ.
2. Organi v sestavi ministrstva
21. člen
(organi v sestavi ministrstva)
Z uredbo se lahko ustanovi upravni organ v sestavi
ministrstva (v nadaljnjem besedilu: organ v sestavi) za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih
upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in
nalog na področju javnih služb.
Organ v sestavi se lahko ustanovi:
– za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena v
večjem obsegu, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in
kakovost pri opravljanju nalog, ali
– če je zaradi narave nalog ali delovnega področja potrebno zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju
nalog iz prvega odstavka tega člena.
Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v ministrstvu organiziran organ v sestavi za to
področje, na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni
zadevi organ v sestavi ministrstva.
22. člen
(vodenje organov v sestavi)
Organ v sestavi vodi direktorica oziroma direktor (v
nadaljnjem besedilu: direktor), ki se imenuje v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Z zakonom ali uredbo se lahko določi za položaj predstojnice oziroma predstojnika (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) organa v sestavi tudi drugačno poimenovanje.
23. člen
(razmerje med ministrstvom in organom v sestavi)
Organ v sestavi izvaja naloge v skladu z zakonom,
drugimi predpisi, programom dela, ki ga sprejme minister na
predlog predstojnika organa v sestavi, in ﬁnančnim načrtom,
ki se sprejme v skladu z zakonom o javnih ﬁnancah.
Minister daje organu v sestavi ministrstva usmeritve za
delo organa v sestavi.
Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo
ter mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča.
Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v
sestavi minister.
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Če tako določa uredba iz 21. člena tega zakona, ministrstvo izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči predstojniku na področju upravljanja s kadrovskimi, ﬁnančnimi,
informacijskimi in drugimi viri tudi za organ v sestavi.
24. člen
(poročanje in nadzor)
Ministrstvo nadzoruje delo organa v sestavi. Minister
lahko zahteva poročila, podatke in druge dokumente v zvezi
z opravljanjem dela organa v sestavi.
Predstojnik organa v sestavi mora ministru redno in na
njegovo posebno zahtevo poročati o delu organa v sestavi
in o vseh pomembnejših vprašanjih s področij dela organa
v sestavi.
25. člen
(pritožba)
Ministrstvo odloča v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih zoper upravne akte, ki jih izdaja organ
v sestavi.
3. Notranja organizacija ministrstva in organa v sestavi
26. člen
(notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest
ministrstva)
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
ministrstva določi minister v soglasju z vlado. Če zakon ne
določa drugače, določi notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest organa v sestavi, na predlog predstojnika
organa v sestavi, minister v soglasju z vlado.
Pred sprejetjem akta iz prejšnjega odstavka mora predstojnik pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v ministrstvu oziroma v organu v sestavi v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja javnih uslužbencev.
27. člen
(skupni temelji za notranjo organizacijo)
Skupne temelje za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest določi vlada z uredbo.
4. Ministrstva in njihova delovna področja
28. člen
(ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja
naloge na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja, družine, socialnih zadev, invalidskega varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov
in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč.
29. člen
(ministrstvo za ﬁnance)
Ministrstvo za ﬁnance opravlja naloge na področjih zakladništva, javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil,
davčnega in carinskega sistema, javnoﬁnančnih prihodkov
in ﬁnančnega sistema, preprečevanja in odkrivanja pranja
denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makroekonomskih analiz in napovedi.
30. člen
(ministrstvo za gospodarstvo)
Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga,
tehnične zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, varstva
konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, intelektualne lastnine,
drobnega gospodarstva in turizma, energetike in rudarstva,
elektronskih komunikacij, pošte in industrijskih projektov.
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31. člen
(ministrstvo za javno upravo)
Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistema javnih uslužbencev in plačnega
sistema v javnem sektorju.
32. člen
(ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, krme, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike,
gozdarstva, lovstva in ribištva.
33. člen
(ministrstvo za kulturo)
Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na področjih
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot,
medijev ter skrbi za uveljavljanje, razvoj in promocijo slovenskega jezika.
34. člen
(ministrstvo za notranje zadeve)
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev in
migracij.
35. člen
(ministrstvo za obrambo)
Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih
obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
36. člen
(ministrstvo za okolje in prostor)
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge na področjih okolja in prostora.
37. člen
(ministrstvo za pravosodje)
Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih
organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva,
civilnega in kaznovalnega prava, sodnih postopkov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih
sankcij, varstva osebnih podatkov in mednarodne pravne
pomoči.
38. člen
(ministrstvo za promet)
Ministrstvo za promet opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, prometa po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti
cestnega prometa, ter naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav.
39. člen
(ministrstvo za šolstvo in šport)
Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja naloge na področjih vzgoje, osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter
športa.
39.a člen
(ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
opravlja naloge na področjih visokega šolstva, znanosti, raz-

Uradni list Republike Slovenije
iskovanja, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja
drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe.
40. člen
(ministrstvo za zdravje)
Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih varovanja in krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zdravstvene
varnosti živil, zdravega prehranjevanja, zdravil in medicinskih
pripomočkov ter kemikalij.
41. člen
(ministrstvo za zunanje zadeve)
Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih zunanjih zadev države, konzularne zaščite in mednarodnih pogodb.
42. člen
(naloge ministrstev in organov v sestavi)
Naloge ministrstev lahko podrobneje določi vlada z
uredbo.
Vlada z uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi
organov v sestavi določi tudi delovna področja organov v
sestavi.
V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE
43. člen
(upravne enote ter druge oblike teritorialne organiziranosti)
Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove
narave potrebno organizirati teritorialno, delujejo upravne
enote.
Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja
upravnih enot se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno
in učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje upravne
enote praviloma obsega območje ene ali več lokalnih skupnosti.
Če zakon tako določa, se opravljanje upravnih nalog, ki
jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno,
zagotavlja v območnih enotah, izpostavah oziroma drugače
imenovanih dislociranih enotah ministrstev oziroma organov
v njihovi sestavi.
44. člen
(pristojnosti upravnih enot)
Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne
upravne stvari ni določeno drugače.
Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna
področja.
45. člen
(notranja organizacija upravne enote)
Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnica
oziroma načelnik (v nadaljnjem besedilu: načelnik) upravne
enote s soglasjem vlade.
46. člen
(načelnik upravne enote)
Upravno enoto vodi načelnik, ki se imenuje v skladu z
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
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47. člen
(naloge načelnika upravne enote)
Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira
delo notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje
strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi
z delovanjem upravne enote, odloča o pravicah ter dolžnostih
in delovnih razmerjih delavcev v upravni enoti in o drugih
kadrovskih vprašanjih ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi z območja upravne enote.
48. člen
(strokovno vodstvo ministrstev)
Upravna enota opravlja zadeve s svojega delovnega
področja pod strokovnim vodstvom ministrstev, na katerih
delovno področje sodijo posamezne zadeve.
49. člen
(razmerja med resornimi ministrstvi in upravnimi enotami)
Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju,
– dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje
pristojnosti,
– dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje nalog s svojih upravnih področij,
– spremljajo organizacijo dela v upravni enoti oziroma
v ustrezni notranji organizacijski enoti, usposobljenost uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju
upravnih stvari,
– nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni enoti,
– lahko naložijo upravni enoti, da v mejah svojih pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe
ter o tem poroča.
Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva,
pristojnega za ustrezno delovno področje.
50. člen
(poročanje ministrstvom)
Načelnik upravne enote mora redno poročati ministrstvu, pristojnemu za upravo, in resornim ministrstvom o
izvrševanju nalog upravne enote.
Poročanje ministrstvu, pristojnemu za upravo, zajema
celotno delovanje upravne enote, poročanje resornim ministrstvom pa zajema izvrševanje nalog na njihovih delovnih
področjih.
51. člen
(nadzor ministrstev)
Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje,
ugotovi, da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti
ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno,
mora na to opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti,
da zagotovi izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
Če načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo
mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti
upravne enote, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive
posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma
življenjsko okolje ali premoženje.
52. člen
(odločanje o pritožbi)
Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga je v
upravnih stvareh na prvi stopnji izdala upravna enota.
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Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali
drug posamični akt, ki ga je na prvi stopnji izdala upravna
enota, organ v sestavi.
53. člen
(razmerja med ministrstvom, pristojnim za upravo, in
upravnimi enotami)
Ministrstvo, pristojno za upravo:
– nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne
enote v celoti,
– spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih,
na katerih se ne opravljajo upravne naloge iz delovnih področij drugih ministrstev,
– daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje
organizacije, učinkovitosti in kakovosti dela,
– predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti,
– usklajuje reševanje kadrovskih, ﬁnančnih, prostorskih,
materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom
upravnih enot.
Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne
enote odgovarja ministru, pristojnemu za upravo. Minister,
pristojen za upravo, kot predstojnik načelnika upravne enote
s splošnim aktom uredi način uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot.
Usmeritve in obvezna navodila ministrstev iz 49. člena
tega zakona so za upravne enote zavezujoča, če z njimi z
vidika organizacijskih, kadrovskih, ﬁnančnih in drugih posledic za poslovanje upravne enote pisno soglaša minister,
pristojen za upravo. V primeru spora odloči vlada.
Če ima podzakonski predpis, ki ga izda pristojni minister, kadrovske, ﬁnančne ali druge posledice za poslovanje
upravne enote, mora pred njegovo izdajo pristojni minister
pridobiti pisno mnenje ministrstva, pristojnega za upravo. V
primeru spora odloči vlada.
54. člen
(spor o pristojnosti med upravnimi enotami)
V sporih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča
ministrstvo, pristojno za upravo.
55. člen
(koordinacijski sosvet)
Za sodelovanje med upravno enoto, občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi
sestavi ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država
in ki pretežno opravljajo upravne naloge, se za območje
upravne enote ustanovi poseben koordinacijski sosvet, v
katerem sodelujejo načelnik upravne enote, župani oziroma
direktorji občinskih uprav (tajniki občin) ali od župana oziroma direktorja občinske uprave (tajnika občine) pooblaščeni
predstavniki občinske uprave in vodje dislociranih enot tega
odstavka.
Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z
organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na območju upravne enote z namenom zagotoviti čim
bolj usklajeno delovanje javne uprave na tem območju in
usklajeno reševanje organizacijskih, prostorskih, materialnih
vprašanj, vprašanj splošnega poslovanja (poslovanja s strankami, poslovanja z dokumentarnim gradivom itd.) in drugih
podobnih vprašanj. Načelnik upravne enote kot koordinator
sosveta skupne predloge in vprašanja posreduje ministrstvu,
pristojnemu za upravo, in ministrstvom, na katerih delovno
področje se predlogi in vprašanja nanašajo.
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VI. RAZMERJA MINISTRSTEV
1. Razmerja do vlade
56. člen
(razmerje med vlado in ministrstvi)
Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah
vlade.
Vlada lahko naloži ministrstvu, da prouči določeno vprašanje ali opravi določeno nalogo in ji o tem poroča.
57. člen
(poročanje o delu)
Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju
na njihovih upravnih področjih, o izvrševanju zakonov, drugih
predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter
o njihovih učinkih.
58. člen
(predlogi, pobude in stališča)
Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje vprašanj z njegovih upravnih področij, ki so v pristojnosti vlade ali državnega zbora.
Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče
ali da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z
njegovih upravnih področij.
2. Medsebojna razmerja
59. člen
(sodelovanje ministrstev in drugih upravnih organov)
Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj
sodelovati v vseh skupnih vprašanjih.
Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev.
Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike
medsebojnega sodelovanja.
60. člen
(usklajevanje predpisov)
Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih
aktov medsebojno sodelovati oziroma si pred izdajo predpisa
oziroma pred predložitvijo predpisa ali drugega akta vladi
pridobiti mnenje drugih pristojnih ministrstev.
Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega
splošnega akta o tem obvestiti vlado.
61. člen
(sporna vprašanja med ministrstvi)
Kadar je z zakonom določeno, da določeno odločitev
sprejme posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa med njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo,
ki je pooblaščeno za sprejem odločitve, o spornem vprašanju
obvestiti vlado in zahtevati, da o njem odloči.
Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja, odloči o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo
rešitev.
62. člen
(vodenje nalog s področij več ministrstev)
Če posamezna naloga zadeva upravna področja dveh
ali več ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, na katerega upravno področje sodi naloga po pretežnosti, druga ministrstva pa morajo pri tem sodelovati.
Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem vprašanju vlada.
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63. člen
(usklajevanje dela več ministrstev)
Predsednik vlade lahko pooblasti ministra, da vodi ali
usklajuje delo dveh ali več ministrstev pri oblikovanju politik in opravljanju izvršilnih nalog oziroma da vodi izvajanje
določenega projekta vlade, ki sodi na upravna področja več
ministrstev.
3. Razmerja do organov lokalnih skupnosti
64. člen
(nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti
lokalnih skupnosti)
Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju
nadzorstva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti
nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih
izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki je izdal akt, za katerega meni, da ni v skladu z ustavo
in zakonom, mu predlagati ustrezne rešitve in določi rok, v
katerem mora organ lokalne skupnosti sporen akt uskladiti.
Če organ lokalne skupnosti v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladi svojega predpisa z ustavo ali zakonom, mora
ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom.
65. člen
(opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne
skupnosti)
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi,
da uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom
in drugim zakonitim predpisom, in mora predlagati ustrezne
ukrepe.
66. člen
(nadzor ministrstev nad zakonitostjo pri prenesenih nalogah
iz državne pristojnosti)
Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzorstvo nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov
lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih stvareh iz
prenesene državne pristojnosti.
O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi
lokalnih skupnosti, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno
področje.
67. člen
(nadzor ministrstev nad primernostjo in strokovnostjo pri
prenesenih nalogah iz državne pristojnosti)
V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese
država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko
pristojno ministrstvo da obvezno navodilo za organizacijo
služb in sistemizacijo delovnih mest za opravljanje teh nalog
ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne
pristojnosti.
Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom
organov lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne
pristojnosti; v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo obvezno
sodelovanje.
68. člen
(opozorila upravne enote)
Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo, če
ugotovi, da organi lokalnih skupnosti pri opravljanju nalog
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iz pristojnosti lokalnih skupnosti ravnajo nezakonito. Upravna enota mora prav tako opozoriti pristojno ministrstvo, če
ugotovi, da organi lokalnih skupnosti pri nalogah iz državne
pristojnosti, ki so prenesene na lokalne skupnosti, ravnajo
neprimerno in nestrokovno.
69. člen
(strokovna pomoč)
Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno
pomoč s svojega delovnega področja pri prenesenih nalogah
iz državne pristojnosti in pri nalogah iz pristojnosti lokalnih
skupnosti.
70. člen
(ukrepi za odpravo nepravilnosti pri izvrševanju nalog
iz državne pristojnosti)
Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne
izvršuje nalog iz državne pristojnosti, mora opozoriti organ
lokalne skupnosti in mu z odločbo naložiti, da zagotovi izvrševanje teh nalog v roku, ki ga določi.
Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti
ne izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo opozoriti na ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način in rok
za njihovo odpravo.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti tudi ukrepe zoper odgovorno uradno osebo.
71. člen
(prevzem pristojnosti za prenesene naloge iz državne
pristojnosti)
Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne
skupnosti neposredno opravi posamezno nalogo iz državne
pristojnosti, ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.
Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi
opustitve naloge utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje
ali premoženje.
Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom
ne opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je na lokalno
skupnost prenesla država, ali če jih ne izvršuje pravilno in
pravočasno, lahko ministrstvo predlaga vladi, da začne postopek za odvzem prenesenih nalog.
4. Nadzor nad nosilci javnih pooblastil
72. člen
(nadzor nad nosilci javnih pooblastil)
Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih
in posamičnih pravnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil.
Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil,
morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nosilec javnega pooblastila je dolžan posredovati splošni akt
iz prejšnjega odstavka za objavo pristojnemu ministrstvu.
Vlada na predlog pristojnega ministrstva zadrži objavo
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, če
meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga nosilcu javnega pooblastila, da o njem ponovno odloči; pri tem
mora vlada navesti razloge za zadržanje. Če nosilec javnega
pooblastila vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi,
vlada pa lahko zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v
15 dneh po objavi splošnega akta vloži pri ustavnem sodišču
zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Sklep vlade, s katerim zadrži izvrševanje splošnega
akta v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Določbe tega člena se ne uporabljajo za javne agencije.
Za nadzor nad javnimi agencijami se uporabljajo določbe
splošnega zakona, ki ureja javne agencije, in zakonov, ki
urejajo posamezne javne agencije.
5. Nadzor ministrstva, pristojnega za upravo
73. člen
(nadzor ministrstva, pristojnega za upravo)
Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih
organih in pri nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o notranji organizaciji, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju z dokumentarnim gradivom, kakovosti
poslovanja in poslovanju s strankami. Nadzorstvo opravljajo
uradne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za
upravo (v nadaljnjem besedilu: upravni inšpektor).
Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore
upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila, ter
pravico do vpogleda v dokumentacijo. Upravni organ mora
zagotoviti upravnemu inšpektorju pogoje za delo in vse potrebne informacije.
Upravni inšpektor o nadzoru sestavi zapisnik, ki se vroči
predstojniku, pristojnemu ministru in ministru, pristojnemu
za upravo. V zapisniku lahko upravni inšpektor predlaga
ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Na zapisnik ima predstojnik pravico ugovora v osmih dneh
od dneva vročitve zapisnika. O ugovoru na zapisnik odloča
minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi predlaga predstojniku, pristojnemu ministru oziroma vladi ustrezne ukrepe za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
VII. PREDPISI UPRAVE
74. člen
(predpisi ministra)
Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora, predpisov in aktov vlade ter predpisov Evropske unije ministri izdajajo pravilnike; če tako določa zakon,
pa tudi druge predpise.
Pravilnik se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če
minister oceni, da je izdaja pravilnika potrebna za namen iz
prvega odstavka tega člena.
Nosilci javnih pooblastil izdajajo pravilnike, če tako določa zakon.

Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS,
št. 52/2002) vsebuje naslednje predhodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
75. člen
Koordinacijski sosveti se konstituirajo najkasneje v treh
mesecih od uveljavitve tega zakona.
76. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakonske določbe, ki določajo organe in organizacije v sestavi
ministrstev ter urejajo njihova razmerja do ministrstev in njihovo notranjo organizacijo, razen določb zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98).
Na področjih, kjer je v zakonu iz prvega odstavka tega
člena določeno, da organ v sestavi odloča v upravnem postopku na prvi in na drugi stopnji, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona prevzame odločanje na
drugi stopnji pristojno ministrstvo; ministrstvo prevzame tudi
delavce ter ustrezne pravice proračunske uporabe, prostore,
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opremo in dokumentacijo. Od prevzema nalog po tem odstavku se za davčni organ po Zakonu o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 18/96) šteje tudi pristojno ministrstvo.
Organi in organizacije v sestavi ministrstev, ustanovljeni
z zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/01) ali z drugim
zakonom, po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom do
uveljavitve uredbe iz 21. člena tega zakona. S tem dnem ti
organi oziroma organizacije v sestavi ministrstev prenehajo
delovati, razen tistih, za katere je z uredbo iz 21. člena tega
zakona določeno drugače. Naloge organov in organizacij v
sestavi ministrstev, ki prenehajo delovati v skladu z uredbo
iz 21. člena tega zakona, prevzamejo pristojna ministrstva
oziroma organi v sestavi ministrstev, določeni z uredbo iz
21. člena tega zakona.
Ne glede na določbe 74. člena tega zakona navodila
in odredbe, izdani kot podzakonski predpisi, ostanejo v veljavi.
Zakonske določbe iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo do uveljavitve uredbe iz 21. člena tega zakona.
Ministrstvo oziroma organi v njegovi sestavi, ustanovljen z uredbo iz 21. člena tega zakona, s prevzemom nalog
prevzamejo od organov in organizacij v sestavi delavce,
pravice proračunske uporabe, obveznosti, dokumentacijo,
prostore, opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje
teh nalog.
77. člen
Uredbe na podlagi tega zakona sprejme vlada najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Uredba iz 27. člena tega zakona, ki ureja skupna izhodišča za notranjo organizacijo organov državne uprave,
se uskladi s tem zakonom najkasneje v devetih mesecih od
njegove uveljavitve.
Uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi organov
v sestavi ministrstev vlada sprejme najkasneje v enem letu
od uveljavitve tega zakona.
78. člen
Ministrstva morajo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi uredbe iz 21. člena uskladiti splošne akte o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z določbami tega
zakona.
79. člen
Predstojnikom organov in organizacij v sestavi in njihovim namestnikom z dnem prenehanja delovanja organa
oziroma organizacije preneha funkcija. Če izpolnjujejo pogoje, se jih zaposli brez javnega natečaja s prerazporeditvijo
na ustrezna delovna mesta v ministrstvu.
80. člen
Državni sekretarji nadaljujejo z delom v skladu s 25.c
členom zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96,
47/97, 23/99, 119/2000) do prenehanja funkcije vlade po prvih parlamentarnih volitvah po uveljavitvi tega zakona.
Delavci v organih državne uprave z nazivom državni
podsekretar nadaljujejo z delom z istim nazivom do prevedbe naziva v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih
uslužbencev.
Generalni sekretarji ministrstev nadaljujejo z delom po
določbah tega zakona.
Načelnike upravnih enot do uveljavitve zakona, ki ureja
položaj javnih uslužbencev, imenuje in razrešuje vlada na
predlog ministra, pristojnega za upravo, v skladu z zakonom
o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/
90, 5/91, 18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list
RS, št. 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99).
81. člen
Do uveljavitve zakona, ki bo uredil postopek podelitve
javnega pooblastila, se za postopke javnega natečaja za
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pridobitev javnega pooblastila po tretjem odstavku 15. člena
tega zakona smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
javna naročila, o javnem razpisu.
82. člen
Ob konstituiranju pokrajin ali najkasneje dve leti po njihovem konstituiranju se teritorialna organizacija državne uprave
uskladi s teritorialno organizacijo lokalne samouprave.
83. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/2001), razen
določb 23. in 24. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 30/2001),
– zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95,
80/99), razen določb o izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva (določbe od 83. do 98. člena).
Z zaprisego ministrov po prvih parlamentarnih volitvah
od uveljavitve tega zakona preneha veljati 25.c člen zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/2000); s tem dnem se začnejo uporabljati določbe
17. člena tega zakona.
84. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi Zakona o državni upravi – ZDU1A (Uradni list RS, št. 56/2003) vsebuje naslednjo predhodno in končno določbo:
2. člen
S 1. 7. 2003 Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj prevzame od Ministrstva
za gospodarstvo delovno področje regionalnega razvoja ter
ustrezno število uslužbencev in ustrezne pravice proračunske uporabe, dokumentacijo, prostore in opremo.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1B (Uradni list RS, št. 61/04) vsebuje
naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1C (Uradni list RS, št. 123/04) vsebuje
naslednje prehodne in končno določbo:
8. člen
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo se ustanovita z dnem prisege
resornega ministra in s tem dnem tudi pridobita status proračunskega uporabnika.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje do 1. aprila 2005. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva,
vključno z ministrstvoma iz prejšnjega odstavka, in vladne
službe prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne
javne uslužbence, opremo, prostore in pravice proračunske
uporabe. Potek prevzema podrobneje ureja vlada.
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Do dejanskega prevzema po prejšnjem odstavku ministrstva nadaljujejo z delom v skladu z dosedanjimi delovnimi
področji, pri čemer:
– minister za javno upravo ter minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do začetka delovanja novih ministrstev vsebinsko usmerjata delo na delovnih področjih, ki
bodo prešla v novi ministrstvi;
– minister za gospodarstvo vodi delo Ministrstva za informacijsko družbo do prenehanja delovanja tega ministrstva
in usmerja delo na področju energetike do dejanskega prenosa tega delovnega področja v Ministrstvo za gospodarstvo.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

825.

Zakon o poslancih (uradno prečiščeno
besedilo) (ZPos-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o poslancih,
ki obsega:
– Zakon o poslancih – ZPos (Uradni list RS, št. 48/92 z
dne 3. 10. 1992),
– Zakon o ustavnem sodišču -ZUstS (Uradni list RS,
št. 15/94 z dne 18. 3. 1994),
– Zakon o sodniški službi – ZSS (Uradni list RS, št.
19/94 z dne 13. 4. 1994),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o
razveljavitvi 39. člena Zakona o poslancih, št. U-I-135/92
(Uradni list RS, št. 44/94 z dne 21. 7. 1994),
– Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije
predsednika republike – ZZPOFPR (Uradni list RS, št. 15/03
z dne 14. 2. 2003) in
– Zakon o dopolnitvi Zakona o poslancih – ZPos-A
(Uradni list RS, št. 123/04 z dne 18. 11. 2004).
Št. 020-02/92-23/45
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 47-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

ZAKON
O POSLANCIH
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZPos-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poslanke in poslance državnega zbora (v nadaljnjem
besedilu: poslanci) izvolijo državljani Slovenije po Zakonu o
volitvah v državni zbor.
2. člen
Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in pri izvrševanju poslanskega mandata niso vezani na kakršnakoli navodila. Poslanski mandat izvršujejo v skladu z ustavo, zakonom
in poslovnikom državnega zbora.
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3. člen
Poslanci opravljajo funkcijo poslanca poklicno.
4. člen
Poslanec ne sme opravljati funkcije ali dejavnosti, ki po
zakonu ni združljiva s funkcijo poslanca.

ca.

5. člen
Nikogar se ne sme ovirati pri kandidiranju za poslan-

Kandidatu za poslanca ne sme proti njegovi volji prenehati delovno razmerje niti se mu ne sme poslabšati položaj v
delovnem razmerju zaradi sprejema kandidature.
Kandidat za poslanca, ki je v delovnem razmerju, ima
pravico do izrednega neplačanega dopusta za pripravo na
volitve v trajanju največ osemnajst delovnih dni od dneva
potrditve kandidature.
II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE POSLANSKEGA
MANDATA
6. člen
Izvoljeni kandidat za poslanca pridobi poslanski mandat
z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne z dnem potrditve
poslanskega mandata v državnem zboru.
7. člen
Državni zbor potrdi poslanske mandate na prvi seji po
izvolitvi.
Na prvi seji državnega zbora se najprej izvoli mandatno-imunitetna komisija. V mandatno-imunitetni komisiji
morajo biti zastopani predstavniki vseh poslanskih skupin v
državnem zboru.
Mandatno-imunitetna komisija pregleda potrdila o izvolitvi in morebitne pritožbe kandidatov in predstavnikov list
kandidatov zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo
na potrditev mandatov, ter sestavi poročilo za državni zbor.
Sestavni del poročila so seznam izvoljenih kandidatov za
poslance in potrdila o izvolitvi.
O potrditvi mandatov odloča državni zbor na predlog
mandatno-imunitetne komisije. O vsakem spornem mandatu
odloča državni zbor posebej.
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III. NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE POSLANCA Z
DRUGIMI FUNKCIJAMI IN DEJAVNOSTMI
10. člen
Poslanec ne sme biti hkrati član državnega sveta niti
ne sme opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih.
Poslanec tudi ne sme poklicno opravljati funkcije v organih
lokalnih skupnosti.
11. člen
Z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu preneha funkcija, ki ni združljiva s funkcijo poslanca, oziroma
delo v državnem organu.
12. člen
Poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po
zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.
Poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe.
Najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega
mandata mora poslanec prenehati z opravljanjem dejavnosti iz prejšnjih odstavkov. Če tega ne stori, mu preneha
mandat.
13. člen
Poslanec sme po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju
opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega
tretjine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali
raziskovalnih del.
Državni zbor na predlog pristojnega delovnega telesa
odkloni poslancu opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva
na izvrševanje funkcije poslanca ali ovira objektivno in od
zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije.
14. člen
Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za podpredsednika vlade ali ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati
funkcije poslanca.
V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z
iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen
poslanec iz prejšnjega odstavka. Če takega kandidata ni,
opravlja funkcijo poslanca kandidat z istoimenske liste v
volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v
razmerju do količnika v volilni enoti.

8. člen
(prenehal veljati)

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POSLANCEV

9. člen
Poslancu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata
ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo
poslanca,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo poslanca,
– če odstopi.
Poslancu preneha mandat z dnem, ko državni zbor
ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Poslancu ne preneha mandat v primeru iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, če državni zbor sklene, da lahko
opravlja poslansko funkcijo.

1. Delo poslancev v državnem zboru
15. člen
Poslanec se je dolžan udeleževati sej državnega zbora
in njegovih delovnih teles, katerih član je, ter sodelovati pri
delu in odločanju v državnem zboru ter v njegovih delovnih
telesih.
Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora
oziroma njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora
o tem pravočasno obvestiti predsednika zbora oziroma predsednika delovnega telesa in navesti razloge, zaradi katerih
se ne bo mogel udeležiti seje.
16. člen
Če se poslanec neopravičeno ne udeleži seje državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa, katerega član
je, se mu ustrezno zniža plača in drugi osebni prejemki.
Postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca in
ukrepi se določijo s poslovnikom državnega zbora.
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17. člen
Poslanec ne more brez opravičenega razloga odkloniti
članstva v delovnem telesu državnega zbora.
18. člen
Poslanec je dolžan varovati podatke zaupne narave.
19. člen
Poslanec ima pravico:
– predlagati zakon ali drug akt državnemu zboru v obravnavo in sprejem,
– predlagati, naj državni zbor razpiše referendum o
vprašanjih, ki se urejajo z zakonom,
– predlagati, naj državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega pomena,
– skupaj s še najmanj devetimi poslanci vložiti predlog
za izvolitev novega predsednika vlade,
– skupaj s še najmanj devetimi poslanci sprožiti v državnem zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega
ministra,
– skupaj s še najmanj devetimi poslanci predlagati, naj
državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži predsednika
vlade ali ministra,
– skupaj s še najmanj devetimi poslanci predlagati razpravo o vprašanjih širšega pomena,
– skupaj s še najmanj devetindvajsetimi poslanci zahtevati, naj državni zbor razpiše referendum o vprašanjih, ki
se urejajo z zakonom,
– skupaj s še najmanj devetindvajsetimi poslanci zahtevati, naj državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega
pomena,
– skupaj s še najmanj devetindvajsetimi poslanci predlagati, naj državni zbor obtoži predsednika republike pred
ustavnim sodiščem.
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Slovenije po zadnjih uradnih podatkih Zavoda Republike
Slovenije za statistiko. Ta osnova se glede na proračunske
možnosti lahko zmanjša za odstotek, ki ga določi državni
zbor, vendar ne več kot za 50%. O zmanjšanju osnove do
20% lahko po pooblastilu državnega zbora odloči pristojno
delovno telo.
Plača poslanca se določi tako, da se osnova iz prejšnjega odstavka pomnoži s koeﬁcientom 5 in poveča za funkcijski
dodatek, skupni znesek pa poveča za odstotek za delovno
dobo.
Funkcijski dodatek se določi glede na stalne dolžnosti
v državnem zboru in njegovih delovnih telesih ter poslanskih
skupinah (predsednik in podpredsednik državnega zbora,
predsedniki in člani delovnih teles, vodje poslanskih skupin)
in lahko znaša do 100% osnove iz prvega odstavka tega
člena, pomnožene s koeﬁcientom 5.
Plača poslanca se poveča za 0,5% za vsako začeto leto
delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5 se za
poslanke, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
25. člen
Poslanec ima pravico do nadomestila plače v višini
plače za čas letnega dopusta in za prvih 30 dni zadržanosti
z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
26. člen
Plače poslancev določa državni zbor oziroma pristojno
delovno telo.
b) Delovna doba in socialno zavarovanje

20. člen
Poslanec ima pravico dati poslanske pobude in postaviti
poslanska vprašanja vladi ali posameznemu ministru.
Predsednik vlade oziroma pristojni minister je dolžan
odgovoriti na poslansko pobudo ali vprašanje v roku, ki ga
določa poslovnik državnega zbora.

27. člen
Poslancu se šteje čas opravljanja funkcije v delovno
dobo.
Poslanec je v času opravljanja funkcije socialno zavarovan po predpisih o socialnem zavarovanju, ki veljajo za
osebe v delovnem razmerju.

2. Poslanska imuniteta

c) Drugi osebni prejemki in povračila

21. člen
Poslanec ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki
ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih
teles.

28. člen
Poslanec ima pravico do drugih osebnih prejemkov in
povračil:
– povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
– regresa za prehrano med delom,
– regresa za letni dopust,
– nadomestila za ločeno življenje,
– povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz
kraja, kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj,
– povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,
– povračila stroškov za izobraževanje,
– jubilejne nagrade,
– odpravnine ob odhodu v pokoj.

22. člen
Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se
sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez
dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad
pet let.
O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje
iz prejšnjega odstavka odloči državni zbor na predlog mandatno-imunitetne komisije najkasneje v 30 dneh od dneva
vložitve zahteve.
Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se
nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz
drugega odstavka tega člena.
3. Materialni in drugi pogoji za delo poslancev
a) Plača in nadomestila
23. člen
Poslanec ima pravico do plače.
24. člen
Osnova za obračun plač poslancev je povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarstvu Republike

29. člen
Poslanec ima pravico do povračila stroškov v zvezi s
službenimi potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja).
Poslanec ima pravico do mesečnega pavšalnega zneska za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi z
delom v volilni enoti.
30. člen
Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjih dveh
členov določi državni zbor oziroma pristojno delovno telo.
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31. člen
Poslanec ima pravico do letnega dopusta v trajanju do
40 delovnih dni.
Poslanec ima pravico do izrednega plačanega dopusta
do 7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi
osebnih razlogov.
V izjemnih primerih se lahko poslancu odobri izredni
dopust do 30 dni v koledarskem letu.
Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi državni
zbor oziroma pristojno delovno telo.
d) Drugi pogoji za delo poslancev
32. člen
Državni zbor določi organizacijo in delovanje služb državnega zbora.
Poslanec ima pravico zahtevati od služb državnega
zbora vsa potrebna strokovna pojasnila in vse druge storitve,
potrebne za opravljanje njegove funkcije.
33. člen
Poslanec ima pravico uporabljati vse informacijsko in
dokumentarno gradivo ter vse komunikacijske zveze na sedežu državnega zbora.
34. člen
V okviru služb državnega zbora se zagotavljajo administrativni delavci ter materialni in drugi pogoji za delovanje
poslanskih skupin.
Za vsakega poslanca pripada poslanski skupini določen
znesek za strokovne sodelavce poslancev. Višino zneska
določi državni zbor.
35. člen
V volilnih enotah se organizirajo poslanske pisarne s
potrebnimi strokovnimi in administrativnimi delavci.
V. PRAVICE POSLANCEV PO PRENEHANJU MANDATA
36. člen
Poslanec, ki je do izvolitve opravljal funkcijo sodnika ali
drugo trajno funkcijo v državnem organu, ima po prenehanju poslanskega mandata pravico nadalje opravljati prejšnjo
funkcijo, če izpolnjuje pogoje za opravljanje te funkcije in če
v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata sporoči pristojnemu organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo
funkcijo.
(Opomba: glej tudi 108. člen ZSS)
37. člen
Poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima
pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega
mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki
ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.
38. člen
Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih
razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge
ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po
splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini
plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne
zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po
splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja
mandata.
Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih ali po tem zakonu, vendar najdlje še za eno leto.
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Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje poslancu, ki mu
je prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb
v delovnem razmerju. Če ima v tem času pravico do letnega
dopusta, mu pripada tudi regres za letni dopust, ob upokojitvi
pa mu pripada pravica do odpravnine.
39. člen
(razveljavljen)
Zakon o poslancih – ZPos (Uradni list RS, št. 48/92)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Določba 5. člena tega zakona velja tudi za kandidata za
predsednika republike.
41. člen
(prenehal veljati)
42. člen
Določbe tega zakona o pravicah poslancev po prenehanju mandata se uporabljajo tudi za delegate zborov
Skupščine Republike Slovenije ter za funkcionarje v službah
Skupščine Republike Slovenije, ki jih imenuje skupščina ali
njen zbor, in jim preneha funkcija s konstituiranjem državnega zbora.
Določbe tega zakona o pravicah poslancev po prenehanju mandata se uporabljajo tudi za predsednika in člane
Predsedstva Republike Slovenije, ki jim preneha funkcija z
nastopom funkcije predsednika republike.
43. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem konstituiranja državnega zbora.
Zakon o dopolnitvi Zakona o poslancih – ZPos-A
(Uradni list RS, št. 123/04) vsebuje naslednjo končno
določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

826.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
(uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB3)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju, ki obsega:
– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS
(Uradni list RS, št. 56/02 z dne 28. 6. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/02 z dne
18. 12. 2002) in
– Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – ZSPJS-A (Uradni list RS, št. 72/03 z dne 25. 7.
2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-B (Uradni list RS, št.
126/03 z dne 18. 12. 2003) in

Uradni list Republike Slovenije
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-C (Uradni list RS, št.
70/04 z dne 28. 6. 2004).
Št. 430-03/02-17/33
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 1484-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

ZAKON
O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZSPJS-UPB3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina in cilji zakona)
(1) Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih
uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje
obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek
za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi
podskupinami v javnem sektorju.
(2) Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem
sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo
na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač.

men:

2. člen
(Pomen izrazov)
Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji po-

1. Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:
– državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti),
– javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
– druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima
večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna
skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu.
2. Uporabniki proračuna po tem zakonu so državni
organi in lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni
zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega
prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti.
3. Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo
mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti
z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno
z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.
4. Javni uslužbenec je zaposleni, razen funkcionarja, ki
sklene delovno razmerje v javnem sektorju iz 1. točke tega
člena.
5. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov je spisek
funkcij, sistemiziranih delovnih mest in nazivov v javnem
sektorju.
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6. Sistemizacija delovnih mest je akt, v katerem so v
skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne
skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev
za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih delovnih
mestih ter plačni razredi.
7. Delovno mesto je v organizacijski strukturi najnižja
organizacijska enota, ki ima v okviru delovnega ali poklicnega področja opredeljene glavne naloge.
8. Naziv je poimenovanje, ki ga javni uslužbenec pridobi z imenovanjem, izvolitvijo, podelitvijo ali napredovanjem v
skladu z zakonom.
9. Zahtevnost delovnega mesta, naziva in funkcije je prvina za določanje osnovnih plač na plačni lestvici. Določa se
z zahtevnostjo nalog in iz njih izhajajočo zahtevano usposobljenostjo (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna dodatna
znanja in izkušnje), odgovornostjo, pooblastili in omejitvami,
psihoﬁzičnimi in umskimi napori ter vplivi okolja.
10. Plačno skupino sestavljajo funkcije oziroma delovna mesta in nazivi značilni za dejavnost oziroma istovrstna
delovna mesta v vseh dejavnostih. Plačna skupina se glede
na skupne značilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov deli
na plačne podskupine.
11. Plačna lestvica je sestavljena iz plačnih razredov.
12. Plačni razred je del plačne lestvice, ki ima vrednost
izraženo v tolarskem znesku.
13. Osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema javni
uslužbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu,
nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času
in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu. V
osnovni plači je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca
ali funkcionarja.
14. Del plače za delovno uspešnost je tisti del plače, ki
ga lahko prejme javni uslužbenec in funkcionar za nadpovpečno uspešno opravljeno delo v določenem obdobju.
15. Dodatki so del plače javnega uslužbenca in funkcionarja za posebne pogoje, nevarnost in obremenitve, ki niso
upoštevane pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta,
naziva ali funkcije.
16. V zakonu uporabljeni izrazi javni uslužbenec, funkcionar, predstojnik, direktor, ravnatelj, tajnik univerze in drugega visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: tajnik)
in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
(Določitev plač)
Po tem zakonu se določajo plače javnih uslužbencev in
funkcionarjev pri uporabnikih proračuna. Plače javnih uslužbencev za delo v tujini se določijo z uredbo vlade.
II. DOLOČANJE OBSEGA SREDSTEV
IN USKLAJEVANJE PLAČ
4. člen
(Določanje obsega sredstev za plače)
Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko
leto se v ﬁnančnih načrtih uporabnikov proračuna, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s
sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno
s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih,
podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah, določa v
skladu z določili tega zakona.
5. člen
(Sestava plače, osnovna plača in usklajevanje osnovnih
plač)
(1) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov.
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(2) Znesek osnovne plače se določi z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice.
(3) Plačna lestvica je določena v prilogi 1 tega zakona.
(4) Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma
enkrat letno. Višina uskladitve se dogovori s kolektivno pogodbo za javni sektor. Pogajanja se pričnejo najkasneje do
1. maja in se praviloma zaključijo najkasneje 30 dni pred
rokom, določenim za predložitev predloga državnega proračuna državnemu zboru.
(5) Vsakokratna vrednost plačnih razredov iz plačne
lestvice, usklajena v skladu s prejšnjim odstavkom, se določi
z zakonom.
6. člen
(Prostovoljno pokojninsko zavarovanje)
(1) Socialni partnerji se lahko dogovorijo, da se del sredstev iz naslova uskladitve osnovnih plač nameni za vplačilo
premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
(2) Za vplačilo premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja se lahko uporabijo tudi sredstva iz tretjega in četrtega odstavka 21. člena tega zakona.
III. PLAČNE SKUPINE, PLAČNE PODSKUPINE
IN TARIFNI RAZREDI
7. člen
(Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin)
(1) Plačne skupine in plačne podskupine so:

Plačne skupine
Plačne podskupine
A – Funkcije v državnih organih in lokalnih
skupnostih

B – Poslovodni organi pri uporabnikih
proračuna
C – Uradniški nazivi v državni upravi in v
upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih
organih

D – Delovna mesta na področju vzgoje,
izobraževanja in športa
E – Delovna mesta na področju zdravstva

F – Delovna mesta na področju socialnega varstva
G – Delovna mesta na področju kulture in informiranja
H – Delovna mesta in nazivi na področju
znanosti
I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih,
drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
ter pri drugih uporabnikih proračuna
J – Spremljajoča delovna mesta
(velja za ves javni sektor)

A1 – Predsednik republike in funkcionarji izvršilne oblasti
A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti
A3 – Funkcionarji sodne oblasti
A4 – Funkcionarji v drugih državnih organih
A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih
B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki
C1 – Uradniki v drugih državnih organih
C2 – Uradniki v državni upravi, sodni upravi in upravah lokalnih
skupnosti
C3 – Policisti
C4 – Vojaki
C5 – Cariniki
C6 – Inšpektorji, pazniki in drugi uradniki s posebnimi pooblastili
D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in
osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih
E1 – Zdravniki in zobozdravniki
E2 – Farmacevtski delavci
E3 – Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
F1 – Strokovni delavci
F2 – Strokovni sodelavci
G1 – Umetniški poklici
G2 – Drugi poklici na področju kulture in informiranja
H1 – Raziskovalci
H2 – Strokovni sodelavci
I1 – Strokovni delavci
J1 – Strokovni delavci
J2 – Administrativni delavci
J3 – Ostali strokovno tehnični delavci

Uradni list Republike Slovenije
(2) Razponi plačnih razredov za plačne podskupine A1
do J3 so določeni v prilogi 2 tega zakona.
(3) V najvišje plačne razrede iz priloge 2 se lahko uvrstijo le najzahtevnejše funkcije, najzahtevnejša delovna mesta,
najvišji nazivi in najvišji vodstveni položaji.
(4) Dvig najvišjega plačnega razreda plačne podskupine A3 v 62. plačni razred pomeni dvig osnovne plače le
predsedniku vrhovnega sodišča in vrhovnim sodnikom.
(5) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v plačnih
podskupinah od A1 do J3, v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa ali kolektivno
pogodbo, objavi vlada. Spremembe in dopolnitve kataloga
funkcij, delovnih mest in nazivov vlada objavi najkasneje v

Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

IX.
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tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki
so podlaga za pripravo kataloga.
(6) Uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme
sistemizirati delovnega mesta in naziva, ki ni naveden v aktih
iz prejšnjega odstavka in povzet v katalogu.
8. člen
(Tarifni razredi)
(1) Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi
na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za
posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za
javni sektor.
(2) Tarifni razredi so:

Uspešno končano izobraževanje oziroma pridobljena usposobljenost, ki je praviloma potrebna za opravljanje
delovnih nalog
– najmanj šest razredov 8-letnega osnovnošolskega izobraževanja oziroma sedem razredov 9-letnega
– uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje
– poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju
– nižje poklicno izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje, ki je trajalo manj kot tri leta
– srednje poklicno izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje v trajanju tri leta ali več
– srednje splošno izobraževanje
– poklicno izobraževanje z opravljenim mojstrskim ali temu ekvivalentnim izpitom
– maturitetni tečaj z opravljeno maturo
– poklicni tečaj z opravljeno poklicno maturo
– srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje ali
– srednje poklicno-tehniško izobraževanje
– višje strokovno izobraževanje
– višješolsko izobraževanje, ki omogoča prehodnost v univerzitetnih programih
– višješolsko specialistično izobraževanje
– visokošolsko strokovno izobraževanje
– univerzitetno izobraževanje
– podiplomsko specialistično izobraževanje
– specializacija v zdravstvu
– pravniški državni izpit
– podiplomsko magistrsko izobraževanje
– doktorat znanosti

IV. DOLOČANJE OSNOVNE PLAČE
9. člen
(Določanje osnovne plače)
(1) Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s
plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto
oziroma naziv, na katerega je javni uslužbenec razporejen
oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem.
(2) Osnovna plača funkcionarja je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija
oziroma s plačnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z
napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z
zakonom.
(3) V aktih o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri
uporabnikih proračuna je pri določanju in obračunu plač obvezna uporaba plačnih razredov po tem zakonu.
10. člen
(Določitev osnovne plače funkcionarjev)
(1) Osnovne plače funkcionarjev se določijo z uvrstitvijo
v plačni razred.
(2) Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede določi
državni zbor z odlokom.

11. člen
(Določitev osnovne plače ravnateljev, direktorjev
in tajnikov)
(1) Osnovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov,
zaposlenih pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena
tega zakona, upoštevaje zahtevnost delovnega mesta ter
pomen proračunskega uporabnika, ki ga vodijo, se določijo
z uvrstitvijo v plačni razred.
(2) Plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev
delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne
razrede določi vlada z uredbo.
(3) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja,
direktorja in tajnika pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke
2. člena tega zakona, katerih ustanovitelj je država, predpiše
minister, pristojen za posamezno področje (v nadaljnjem
besedilu: pristojni minister).
(4) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja
in direktorja pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena
tega zakona, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se
plače ﬁnancirajo iz državnega proračuna ali iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, predpiše pristojni minister.
(5) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja
in direktorja pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena
tega zakona, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se
plače ﬁnancirajo iz proračuna lokalne skupnosti, predpiše
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pristojni organ lokalne skupnosti s soglasjem pristojnega
ministra.
12. člen
(Orientacijska delovna mesta in nazivi ter skupna
metodologija)
(1) Orientacijska delovna mesta in nazivi so izbrana
delovna mesta in nazivi, ki omogočajo primerjavo v plačnih
skupinah in med plačnimi skupinami. Ovrednotijo se z uporabo skupne metodologije.
(2) Skupna metodologija opredeljuje navodila za uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede, pri čemer
se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– zahtevnost delovnih nalog oziroma pogojev za pridobitev naziva,
– zahtevana usposobljenost (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna dodatna znanja in izkušnje),
– odgovornost in pooblastila,
– psihoﬁzični in umski napori ter
– vplivi okolja.
(3) Skupna metodologija se določi s posebno kolektivno pogodbo, ki jo sklenejo vlada in reprezentativni sindikati
javnega sektorja.
(4) Orientacijska delovna mesta in nazivi se določijo s
kolektivno pogodbo za javni sektor.
13. člen
(Način uvrščanja v plačne razrede)
(1) Uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede
se opravi upoštevaje uvrstitev orientacijskih delovnih mest in
nazivov. Uvrstitev ovrednotenih orientacijskih delovnih mest
in nazivov v plačne razrede se določi s kolektivno pogodbo
za javni sektor.
(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah
C, D, E, F, G in H se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno
pogodbo dejavnosti za plačno skupino I pa z uredbo ali s
kolektivnimi pogodbami.
(3) Delovna mesta oziroma nazivi v plačni skupini J
se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo za javni
sektor.
(4) Delovna mesta oziroma nazivi se v sistemizacijah
uvrščajo v plačne razrede v skladu z uvrstitvijo v kolektivni
pogodbi za javni sektor in kolektivno pogodbo, ki velja za
uporabnika proračuna. Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba za
drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva uvrstitev v plačni
razred iz te kolektivne pogodbe.
(5) Delovna mesta javnih uslužbencev v javnem zavodu
RTV Slovenija se uvrščajo v plačne razrede s posebno kolektivno pogodbo, ki jo skleneta v imenu delodajalca generalni
direktor javnega zavoda in v imenu delojemalcev reprezentativni sindikati v javnem zavodu.
(6) Ne glede na določbe tega člena se delovna mesta
in nazivi v obveščevalnih in varnostnih službah uvrščajo v
plačne razrede s splošnim aktom organa, h kateremu da soglasje vlada. Akt se ne objavi.
14. člen
(Povečanje oziroma zmanjšanje osnovne plače)
(1) V primerih, določenih s posebnim zakonom, se lahko
osnovna plača javnega uslužbenca, kateremu je določena
večja ali manjša obremenjenost od pričakovanega obsega
dela, za čas trajanja večje ali manjše obremenjenosti sorazmerno poveča oziroma zmanjša.
(2) V primeru, da javni uslužbenec opravlja delo na
delovnem mestu, na katerem lahko opravlja to delo z eno
stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od zahtevane, mu pripada
osnovna plača, ki je za tri plačne razrede nižja od osnovne
plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo.
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15. člen
(Določitev osnovne plače za določen čas)
V primerih, določenih s posebnim zakonom, se lahko
osnovna plača javnega uslužbenca, ki sklene delovno razmerje za določen čas, poveča.
V. NAPREDOVANJE
16. člen
(Napredovanje v višji plačni razred)
(1) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona na
delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v višji plačni
razred. O tem napredovanju odloča pristojni organ oziroma
predstojnik.
(2) Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče
tudi napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu
napredujejo največ za pet plačnih razredov, javni uslužbenci,
kjer ni mogoče napredovati v naziv, lahko na delovnem mestu napredujejo največ za deset plačnih razredov.
(3) V skladu s prvim odstavkom tega člena ne more napredovati javni uslužbenec, ki prejema višjo osnovno plačo
skladno s 15. členom tega zakona.
(4) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona
napreduje vsaka tri leta za en plačni razred, če izpolnjuje
predpisane pogoje. Javni uslužbenec, ki izpolnjuje predpisane pogoje, lahko ob svojem prvem in drugem napredovanju
napreduje za največ dva plačna razreda. Kot napredovalno
obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni
razred. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni
uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana
enaka stopnja strokovne izobrazbe. Pristojni organ oziroma
predstojnik najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.
(5) V primeru, da ima javni uslužbenec osnovno plačo
določeno v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega zakona, napreduje v skladu z določbami tega zakona.
(6) Funkcionarji ne morejo napredovati v višji plačni
razred, razen sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev.
(7) Javni uslužbenci, ki so z uredbo ali aktom državnega
organa razvrščeni na delovna mesta v plačni skupini B, ne
napredujejo v višji plačni razred.
17. člen
(Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev
v višji plačni razred)
(1) Pogoj za napredovanje javnih uslužbencev v višji
plačni razred je delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na:
– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,
– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
(2) Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev
za napredovanje po tem zakonu se za javne uslužbence
v organih državne uprave, v upravah lokalnih skupnosti, v
pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih
proračuna določi z uredbo vlade.
(3) Za javne uslužbence v drugih državnih organih se
postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje določi s splošnim aktom, ki ga izda predstojnik
državnega organa.
(4) Za javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti
ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja izda splošni
akt direktor javnega zavoda v soglasju s pristojnim mini-
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strom in ministrom, pristojnim za ﬁnance, za visokošolske
zavode pa pristojni organ univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda s soglasjem Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije.
(5) Za javne uslužbence v javnih zavodih s področja
raziskovalne in razvojne dejavnosti, se postopek in način
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje določi s
splošnim aktom, ki ga izda minister, pristojen za znanost, v
soglasju z ministrom, pristojnim za ﬁnance.
(6) Splošni akti iz tretjega, četrtega in petega odstavka
tega člena se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(7) Pred izdajo uredbe in splošnih aktov je potrebno
pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.
18. člen
(Napredovanje v višji plačni razred v višjem tarifnem
razredu)
Z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu
se lahko javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, ki je uvrščen
v višji tarifni razred kot plačni razred za določitev osnovne
plače delovnega mesta oziroma naziva, na katerem napreduje, vendar ne višje kot je določen najvišji plačni razred
plačne podskupine.
19. člen
(Določitev plačnega razreda ob prvi zaposlitvi javnega
uslužbenca)
Ob prvi zaposlitvi v javnem sektorju se javni uslužbenec
praviloma uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, za katerega je javni uslužbenec
sklenil delovno razmerje, oziroma na katerega je bil razporejen oziroma imenovan. Če pristojni organ ugotovi, da javni
uslužbenec izpolnjuje pogoje za uvrstitev v višji plačni razred,
ga že ob prvi zaposlitvi uvrsti v plačni razred, ki ga je možno
doseči z napredovanjem.
20. člen
(Varovanje plačnega razreda javnega uslužbenca
doseženega z napredovanjem)
Če bi bil javni uslužbenec zaradi napredovanja na bolj
zahtevno delovno mesto ali v višji naziv uvrščen v nižji plačni
razred, obdrži plačni razred, ki ga je dosegel pred tem napredovanjem.
VI. DELOVNA USPEŠNOST
21. člen
(Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti)
(1) Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti znaša največ 5% letnih sredstev za osnovne plače.
Skupen obseg sredstev za delovno uspešnost za plačilo
ravnateljev, direktorjev in tajnikov, se oblikuje in izkazuje
ločeno.
(2) Skupen obseg sredstev za vsako leto se določi s
kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Uporabniki proračuna, ki pridobivajo del sredstev s
prodajo blaga in storitev na trgu ali pa iz nejavnih prihodkov
za opravljanje javne službe, lahko v soglasju z ustanoviteljem
del sredstev, pridobljenih na trgu, uporabijo za plačilo povečane delovne uspešnosti ali za plačilo povečanega obsega
dela in s tem povečajo obseg sredstev iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Uporabnikom proračuna, ki z uresničitvijo programa
racionalizacije dosežejo prihranke pri obsegu sredstev za
plače, določenem po 4. členu tega zakona, se zagotovi del
tako privarčevanih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti
v naslednjem proračunskem obdobju nad omejitvijo iz prvega
odstavka tega člena v njegovem ﬁnančnem načrtu.
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(5) Vlada z uredbo določi prihodke, ki se štejejo kot
sredstva, pridobljena na trgu ali iz nejavnih prihodkov za
opravljanje javne službe in predpiše merila za delitev sredstev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
22. člen
(Del plače za delovno uspešnost)
(1) Del plače za delovno uspešnost pripada javnemu
uslužbencu, ki je pri delu v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate ali je bil nadpovprečno delovno
obremenjen. Ta del plače lahko znaša največ dve osnovni
mesečni plači javnega uslužbenca, in sicer se ena osnovna
mesečna plača lahko izplača v juliju, ena osnovna mesečna
plača pa v decembru istega leta, pri čemer se v obeh primerih
upošteva višina zadnje osnovne plače javnega uslužbenca.
(2) Del plače za delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s
kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Javnemu uslužbencu pri uporabniku proračuna iz
tretjega in četrtega odstavka 21. člena tega zakona, pripada
iz naslova uspešnosti pri prodaji blaga in storitev oziroma
učinkov racionalizacije dodatna delovna uspešnost največ v
višini treh osnovnih mesečnih plač, ki se izplača ob pridobitvi
soglasja ustanovitelja, pri čemer se upošteva višina zadnje
osnovne plače javnega uslužbenca.
(4) Višino dela plače za delovno uspešnost ravnatelja,
direktorja in tajnika določi organ, pristojen za njihovo imenovanje na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.
(5) Del plače za delovno uspešnost pripada tudi funkcionarju v enaki višini, kot velja za javne uslužbence, če zakon
tako določa.
VII. DODATKI
23. člen
(Vrste dodatkov)
(1) Javnim uslužbencem pripadajo:
– položajni dodatek,
– dodatek za delovno dobo,
– dodatek za mentorstvo,
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to
ni pogoj za zasedbo delovnega mesta,
– dodatek za dvojezičnost,
– dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije,
– dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso
upoštevane v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma
funkcije in
– dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
(2) Funkcionarjem pripadajo dodatki iz prejšnjega odstavka, če tako določa zakon.
(3) V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za obračun dodatka osnovna plača javnega
uslužbenca ali funkcionarja.
(4) Dodatki iz prvega in drugega odstavka tega člena
se izplačujejo v višini določeni z zakonom, uredbo vlade ali
kolektivno pogodbo za javni sektor.
24. člen
(Položajni dodatek)
(1) Položajni dodatek je del plače, ki pripada javnemu
uslužbencu ali funkcionarju, ki izvršuje pooblastila v zvezi z
vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela, vrednotenje
teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo delovnega mesta,
naziva ali funkcije.
(2) Višina položajnega dodatka znaša najmanj 5%
osnovne plače in največ 20% osnovne plače.
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(3) Višina položajnega dodatka za funkcionarje se določi z zakonom, za javne uslužbence pa kriterije za določitev
njihove višine določi vlada z uredbo.

(2) Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve se
določijo za javne uslužbence s kolektivno pogodbo za javni
sektor.

25. člen
(Dodatek za delovno dobo)
(1) Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se
vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi
javnega uslužbenca ali funkcionarja.
(2) Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno
leto delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za javni
sektor.
(3) Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v
višini, kot je za javne uslužbence dogovorjena s kolektivno
pogodbo za javni sektor.

31. člen
(Skupni dodatki in njihova določitev)
Višina vseh dodatkov iz 29. in 30. člena tega zakona
ne sme presegati 20% osnovne plače. Dodatki iz navedenih
členov so določeni z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo
za javni sektor.

26. člen
(Dodatek za mentorstvo)
Višina dodatka za mentorstvo se določi s kolektivno
pogodbo za javni sektor.
27. člen
(Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat)
Znesek dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat
se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.
28. člen
(Dodatek za dvojezičnost)
(1) Dodatek za dvojezičnost pripada javnim uslužbencem in sodnikom, sodnikom za prekrške, državnim tožilcem
ter državnim pravobranilcem, ki delajo na območjih občin,
v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost,
kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, če je
znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela
oziroma funkcije.
(2) Višina dodatka iz prejšnjega odstavka znaša:
– od 12% do 15% osnovne plače za učitelje in ostale
strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih,
– od 3% do 6% osnovne plače za ostale javne uslužbence,
– do 6% osnovne plače za sodnike, sodnike za prekrške, državne tožilce ter državne pravobranilce.
(3) Višino dodatka iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka določi predstojnik, iz tretje alinee prejšnjega odstavka pa sodni svet za sodnike, svet sodnikov za prekrške za
sodnike za prekrške, personalna komisija za državne tožilce
ter generalni državni pravobranilec za državne pravobranilce,
in sicer na osnovi zahtevane stopnje znanja jezika narodne
skupnosti ter dejanske uporabe tega jezika pri opravljanju
dela.
29. člen
(Dodatki za manj ugodne delovne pogoje)
(1) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje pripadajo
javnim uslužbencem in funkcionarjem le, če opravljajo delo
v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani
v osnovni plači.
(2) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje se za javne
uslužbence določijo s kolektivno pogodbo za javni sektor.
30. člen
(Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve)
(1) Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve pripadajo javnim uslužbencem in funkcionarjem le, če opravljajo
delo v takih pogojih ter nevarnost in posebne obremenitve
niso upoštevane v osnovni plači.

32. člen
(Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času)
(1) Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem
času, ki je zanje manj ugoden, dodatki za:
– izmensko delo,
– delo v deljenem delovnem času,
– delo v neenakomerno razporejenem delovnem času,
– delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik ter
– za delo preko polnega delovnega časa.
(2) Dodatki iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se med seboj izključujejo.
(3) Javnim uslužbencem pripadajo tudi dodatki za čas
pripravljenosti na domu, delovnem mestu ali določenem kraju
ter za dežurstvo.
(4) Dodatki iz prvega in tretjega odstavka tega člena
pripadajo javnemu uslužbencu ali funkcionarju le za čas, ko
dela v času, ki je manj ugoden.
(5) Višina dodatkov iz tega člena se za funkcionarje
določi z zakonom, za javne uslužbence pa s kolektivno pogodbo za javni sektor.
VIII. POSTOPEK SPREMINJANJA RAZPONOV
MED NAJVIŠJO IN NAJNIŽJO PLAČO OZIROMA
RAZMERIJ MED PLAČNIMI SKUPINAMI IN PLAČNIMI
PODSKUPINAMI
33. člen
(Spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami)
Število plačnih razredov na plačni lestvici, razmerja
med plačnimi razredi ter najvišji in najnižji plačni razred za
posamezno plačno podskupino (prilogi 1 in 2 tega zakona) se
lahko spreminjajo le po postopku, ki ga določa ta zakon.
34. člen
(Svet za sistem plač v javnem sektorju)
(1) Za spremljanje izvajanja tega zakona ter za spremljanje politike plač v javnem sektorju se ustanovi Svet za
sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: svet),
ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov in združenj
lokalnih skupnosti ter sindikatov javnega sektorja.
(2) Predstavnike državnih organov in združenj lokalnih
skupnosti v svet imenujejo:
– Državni zbor Republike Slovenije,
– Ustavno sodišče Republike Slovenije,
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,
– Varuh človekovih pravic,
– Vlada Republike Slovenije in
– reprezentativna združenja lokalnih skupnosti.
(3) Predstavnike sindikatov v svet imenujejo reprezentativni sindikati javnega sektorja.
(4) Akt o ustanovitvi sveta sprejme državni zbor, administrativne in druge pogoje za delo sveta pa zagotavlja vlada.
(5) Svet sprejema odločitve s soglasjem obeh strani.
Podrobnejša vprašanja glede dela in odločanja sveta se določijo s poslovnikom sveta.
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35. člen
(Pridobitev mnenja sveta)
(1) Predlagatelj predloga zakona, ki se nanaša na vprašanja iz 33. člena tega zakona, mora pred vložitvijo predloga
v obravnavo državnemu zboru pridobiti mnenje sveta.
(2) Svet poda mnenje iz prejšnjega odstavka najkasneje
v 30 dneh od prejema navedenega predloga zakona. Če svet
svojega mnenja v predpisanem roku ne poda, lahko predlagatelj vloži predlog zakona tudi brez tega mnenja.
(3) Če je bilo pri razpravi o predlogu zakona iz prvega
odstavka tega člena svetu predloženo mnenje ministrstva,
pristojnega za področje, na katerega se spremembe nanašajo, mnenje ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem
sektorju, mnenje ministrstva, pristojnega za ﬁnance, oziroma
mnenje reprezentativnega sindikata dejavnosti, se ta mnenja
priložijo mnenju sveta.
36. člen
(Pobuda za spremembe plačne lestvice ali razmerij)
(1) Pobudo za pripravo predloga zakona, ki bi uveljavil spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami iz
33. člena tega zakona, lahko pripravi in svetu predloži katerikoli od članov sveta.
(2) Pobuda mora vsebovati vse sestavine, ki jih mora
vsebovati predlog zakona skladno s poslovnikom državnega
zbora.
(3) Pobudo iz prvega odstavka tega člena je svet dolžan
obravnavati in najkasneje v 90 dneh od prejema pobude podati svoje mnenje.
(4) Če so bila pri obravnavi pobude svetu podana mnenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se ta mnenja priložijo mnenju sveta.
37. člen
(Odločanje sveta o pobudi za spremembo plačne lestvice
ali razmerij med plačami)
(1) V primeru, da svet pobudo za spremembo podpre,
jo posreduje vladi, ki mora pobudo obravnavati in najkasneje
v 30 dneh ustrezen predlog zakona posredovati državnemu
zboru ali pa pobudo zavrniti.
(2) V primeru, da svet pobude ne podpre ali da v predpisanem roku ne poda mnenja k tej pobudi, se postopek
obravnave pobude zaključi.
IX. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI, PREGLEDNOSTI
IN PRIMERLJIVOSTI PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
38. člen
(Javnost plač v javnem sektorju)
(1) Plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji,
o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno
uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.
(2) Uporabniki proračuna so podatke o plačah dolžni
posredovati ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem
sektorju.
(3) Uporabniki proračuna lokalne skupnosti so dolžni
podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu organu lokalne skupnosti.
(4) Podatki se posredujejo skladno z metodologijo, ki
jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju.
(5) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za
podatke o plačah javnih uslužbencev v obveščevalnih in
varnostnih službah.
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39. člen
(Primerljivost osnovnih plač v javnem sektorju)
(1) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, je dolžno o podatkih iz prejšnjega člena voditi evidenco,
enkrat letno v skladu s predpisano metodologijo pripraviti
analizo ter jo v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki posredovati javnosti.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo
na uporabnike proračuna države, je vlada dolžna predložiti
državnemu zboru skupaj z zaključnim računom državnega
proračuna Republike Slovenije.
40. člen
(Obračun plač)
(1) Vsi izplačevalci plač obračunavajo in izplačujejo
plače na podlagi enotne metodologije in obrazcev, ki jih z
uredbo predpiše vlada.
(2) Plače javnih uslužbencev se obračunavajo in izplačujejo na podlagi povprečne mesečne delovne obveznosti, ki
izhaja iz sprejetega letnega delovnega koledarja.
X. SKLEPANJE KOLEKTIVNIH POGODB
41. člen
(Pristojnost za sklepanje kolektivnih pogodb na strani
delodajalca)
(1) Na strani delodajalcev sklepa kolektivne pogodbe
vlada.
(2) V imenu vlade kot delodajalca vodi postopek za
sklenitev kolektivnih pogodb ministrstvo, pristojno za sistem
plač v javnem sektorju, skupaj z ministrstvom, pristojnim za
ﬁnance in ministrstvom, pristojnim za dejavnost ter reprezentativnim združenjem lokalnih skupnosti.
(3) Če ministrstva, pristojna za sistem plač v javnem
sektorju, za ﬁnance in za posamezno dejavnost, zastopajo v
zvezi s sklenitvijo kolektivne pogodbe različna stališča, odloči
o spornih vprašanjih vlada.
(4) V imenu vlade podpiše kolektivno pogodbo predsednik vlade ali po pooblastilu vlade ministri: minister, pristojen
za sistem plač v javnem sektorju, minister, pristojen za ﬁnance in minister, pristojen za posamezno področje.
(5) Vlada natančneje določi pristojnosti in naloge posameznih ministrstev in služb pri sklepanju kolektivne pogodbe.
42. člen
(Sklenitev kolektivnih pogodb in roki za njihovo uveljavitev)
(1) Kolektivna pogodba za javni sektor je sklenjena, ko
jo podpišejo Vlada Republike Slovenije in reprezentativni
sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti,
katerih skupno število članstva presega 40% zaposlenih v
javnem sektorju.
(2) Reprezentativni sindikat omogoči ugotavljanje števila članov v sindikatu. Vlada in reprezentativni sindikati se
dogovorijo o načinu ugotavljanja števila članov.
(3) Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje ﬁnančnih obveznosti, razen za kolektivno pogodbo iz
četrtega odstavka 5. člena tega zakona, mora biti dogovorjena najkasneje 30 dni pred rokom, določenim za predložitev
predloga državnega proračuna državnemu zboru.
XI. NADZOR
43. člen
(Pristojnost za nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, ministrstvo,
pristojno za posamezno področje ter ministrstvo, pristojno za
ﬁnance v okviru proračunskega nadzora.

Stran

2080 /

Št.

24 / 11. 3. 2005

XII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba uporabnika proračuna, če:
– določi in izplača plačo na podlagi drugačnih plačnih
razredov in dodatkov, kot so določeni s tem zakonom,
– določi plačne razrede za osnovne plače v nasprotju z
določbami 9., 10. in 11. člena tega zakona,
– določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti
v nasprotju z 21. členom tega zakona,
– določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z
22. členom tega zakona.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS
(Uradni list RS, št. 56/02) spremenjen in dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-C (Uradni list RS, št.
70/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Metodologija iz 40. člena tega zakona mora biti sprejeta
najkasneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
46. člen
(1) Pogajanja za uskladitev kolektivnih pogodb s tem
zakonom oziroma sklenitev novih kolektivnih pogodb za javni
sektor, posebne kolektivne pogodbe in kolektivnih pogodb
dejavnosti oziroma poklicev, se pričnejo najkasneje v 30
dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Ne glede na določbe drugega, tretjega, četrtega in
petega odstavka 13. člena tega zakona se lahko s kolektivnimi pogodbami poklicev uvrščajo v plačne razrede delovna
mesta in nazivi za področje visokega šolstva, znanosti in
tistih poklicev, za katere je bila ob sprejemu tega zakona že
sklenjena poklicna kolektivna pogodba.
(3) Kolektivna pogodba za javni sektor iz 8. člena in četrtega odstavka 12. člena ter posebna kolektivna pogodba iz
tretjega odstavka 12. člena tega zakona velja, ko so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja kolektivne pogodbe.
(4) Svet lahko v skladu z zakonom, ki ureja kolektivne
pogodbe, predlaga splošno veljavnost kolektivne pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena.
(5) Če kolektivna pogodba iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona ni sklenjena do 30. 11. 2002, sprejme skupno
metodologijo vlada po predhodnem mnenju sveta.
(6) Če kolektivna pogodba iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona ni sklenjena do 30. 3. 2003, se uporabijo
postopki za reševanje sporov, določeni v veljavni kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti. Če tudi do 30. 6. 2003
niso določena orientacijska delovna mesta in nazivi, jih določi
vlada po predhodnem mnenju sveta.
47. člen
(1) Pregled uporabnikov proračuna iz 2. točke 2. člena
tega zakona sprejme vlada na predlog ministra, pristojnega
za ﬁnance, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Uredbo iz 3. člena tega zakona sprejme vlada v
enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(3) Katalog delovnih mest in nazivov iz petega odstavka
7. člena tega zakona objavi vlada najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi zakona. Po uveljavitvi kolektivne pogodbe za
javni sektor vlada izda dopolnjen katalog delovnih mest in
nazivov.
(4) Odlok iz drugega odstavka 10. člena tega zakona
sprejme državni zbor najkasneje eno leto po uveljavitvi tega
zakona na predlog vlade in na podlagi mnenja sveta.
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(5) Uredbo iz drugega odstavka 11. člena tega zakona
sprejme vlada v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(6) Predpisi iz tretjega, četrtega in petega odstavka
11. člena tega zakona morajo biti sprejeti v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
(7) Uredba vlade iz drugega odstavka, splošni akti iz
tretjega odstavka ter kolektivne pogodbe iz četrtega in petega odstavka 13. člena tega zakona morajo biti sprejeti oziroma sklenjene najkasneje do 30. 11. 2003.
(8) Uredba vlade iz drugega odstavka ter splošni akti iz
tretjega in četrtega odstavka 17. člena tega zakona morajo
biti sprejeti najkasneje do 30. 6. 2003.
(9) Uredba vlade in merila iz petega odstavka 21. člena
tega zakona ter uredba vlade iz tretjega odstavka 24. člena
tega zakona morajo biti sprejeti najkasneje do 30. 6. 2003.
(10) Metodologijo iz četrtega odstavka 38. člena tega
zakona predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem
sektorju, najkasneje do 30. 9. 2003.
48. člen
(1) Po uveljavitvi predpisov in kolektivnih pogodb, usklajenih s tem zakonom, se javni uslužbenci in funkcionarji razvrstijo v plačne razrede v skladu s temi predpisi.
(2) Po tem zakonu lahko javni uslužbenci napredujejo
samo za razliko med številom plačnih razredov, v katere se je
mogoče uvrstiti z napredovanjem po tem zakonu in številom
že doseženih plačnih razredov s prevedbo.
49. člen
(1) Če bi javni uslužbenec po določitvi plače v skladu
z določbami tega zakona prejel plačo v nižjem znesku, kot
je znesek plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do
začetka uporabe tega zakona, se mu do izenačitve obeh
zneskov izplačuje višji znesek plače.
(2) Pri primerjavi obeh zneskov iz prejšnjega odstavka
se upoštevajo osnovna plača in dodatki, razen dela plače za
delovno uspešnost, dodatka za mentorstvo, dela plače za
povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost
in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.
(3) Ne glede na višino dodatka za delovno dobo, določenega v 238. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02), pripada vsem javnim uslužbencem dodatek
za delovno dobo v višini, določeni s Kolektivno pogodbo za
javni sektor.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka 14. člena
tega zakona se javnemu uslužbencu, ki opravlja delo na
delovnem mestu, na katerem lahko opravlja to delo z eno
stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od zahtevane in ima najmanj 25 let delovne dobe, obračunava osnovna plača, ki je
za dva plačna razreda nižja od osnovne plače delovnega
mesta, na katerem opravlja delo.
1. PREVEDBA OSNOVNE PLAČE JAVNEGA
USLUŽBENCA IN FUNKCIONARJA TER NJENA
UVRSTITEV V PLAČNI RAZRED
49.a člen
(1) Za določitev plačnega razreda javnega uslužbenca
in funkcionarja na podlagi tega zakona se opravi prevedba
nominalnih zneskov osnovnih plač, določenih za delovna
mesta oziroma nazive in nominalnih zneskov osnovnih plač
javnih uslužbencev in funkcionarjev po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do izplačila plače po tem
zakonu.
(2) Nominalni znesek osnovne plače delovnega mesta
oziroma naziva, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako, da
se seštevek količnika delovnega mesta in dodatkov iz 49.b
člena tega zakona, pomnoži z vrednostjo osnove za obračun
plač iz četrtega odstavka tega člena.
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(3) Nominalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca in funkcionarja, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako,
da se seštevek količnika, ki ga je javni uslužbenec oziroma
funkcionar dosegel z napredovanjem na delovnem mestu
ali v nazivu in dodatkov iz 49.b člena tega zakona, pomnoži
z vrednostjo osnove za obračun plač iz četrtega odstavka
tega člena.
(4) Osnova za obračun plač iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je za javne uslužbence in funkcionarje, za
katere se uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi
za negospodarske dejavnosti, znesek izhodiščne plače za
I. tarifni razred, veljavne na dan, ko se opravi prevedba.
Osnova za obračun plač za javne uslužbence in funkcionarje,
za katere se ne uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, je znesek, določen po
predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se je na dan prevedbe
uporabljal za določitev njihovih plač.
(5) Na način iz tega člena se prevedejo tudi nominalni
zneski osnovnih plač javnih uslužbencev, ki imajo v skladu z
zakonom, aktom pristojnega organa ali pogodbo o zaposlitvi,
pravico do vrnitve na delovno mesto. Pri tem se jim upošteva
zadnji količnik, ki so ga dosegli z napredovanjem in dodatki,
ki bi jih prejemali na delovnem mestu, na katerega se imajo
pravico vrniti.
(6) Prevedba osnovnih plač funkcionarjev se določi z
odlokom, ki ureja uvrščanje funkcij v plačne razrede.
(7) Prevedba se opravi trideset dni po sprejetju vseh
podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, potrebnih za obračun plač po tem zakonu in se določi v aktu oziroma pogodbi
o zaposlitvi v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja. Informativno prevedbo opravijo delodajalci v roku treh mesecev
po začetku uporabe tega zakona in jo sporočijo ministrstvu,
pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju.
49.b člen
(1) Za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za prevedbo v skladu s tem zakonom, se upoštevajo dodatki, določeni
z zakoni in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, in
sicer:
Plačne skupine C do J
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 34/93,
15/94, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 37/97, 3/98, 39/99, 40/99,
99/01 in 73/03):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93 in Uradni list RS,
št. 64/95), objavljen 10. 11. 1995, ki velja od 11. 11. 1995
(dodatek na tarifno skupino).
Plačna skupina C – Uradniški nazivi v državni upravi
in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih
organih
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v
upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 57/98, 33/2000,
1/01, 63/01, 37/02, 60/02, 61/02 in 105/02):
– 6. člen (dodatek za delavce s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi),
– 8. člen (dodatek za vrednotenje omejitev in posebnih
obremenitev),
– 9. člen (dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev in prepovedi),
– 10. člen (dodatek za omejitve, ki izhajajo iz dela),
– 10.a člen (dodatek za omejitev pravice do stavke),
– 14. člen (dodatek za psihoﬁzične obremenitve in delo
s strankami),
– 16. člen (dodatek za delo v upravi),
– 16.a člen (dodatek v skladu z dogovorom o načinu
usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001) in
– 20. člen (dodatek za posebno nevarnost in ogroženost).

Št.

24 / 11. 3. 2005 /

Stran

2081

Uredba o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih
tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek
o prekrških (Uradni list RS, št. 38/96, 39/99, 33/2000, 36/00,
1/01, 63/01, 37/02, 60/02, 61/02, 105/02):
– 2. člen (dodatek za posebnost dela v pravosodju),
– 2.a člen (dodatek v skladu z dogovorom o načinu
usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001),
– 3. člen (dodatek za odločanje) in
– 8.a člen (dodatek za omejitev pravice do stavke).
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1, Uradni
list RS, št. 22/2000 in 52/02):
– 259. člen (dodatek za pooblaščene uradne osebe).
Zakon o policiji (ZPol) – Uradni list RS, št. 49/98, 66/98,
93/01, 48/03, 79/03):
– 130. člen (dodatek za policiste).
Zakon o carinski službi (ZCS-1, Uradni list RS, št. 56/
99):
– 53. člen (dodatek za nezdružljivost) in
– 62. člen (dodatek za posebne pogoje dela in pooblaščenost ter za vrednotenje posebnih odgovornosti).
Zakon o obrambi in zaščiti (ZOZ) – Uradni list RS-stari,
št. 15/91 in 18/91):
– 135. člen (dodatek za vrednotenje posebnih pogojev
dela in odgovornosti).
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN, Uradni list RS, št. 64/94 in 33/2000):
– 106. člen (dodatek za vrednotenje dela v posebnih
delovnih razmerah)
Plačna skupina D – Delovna mesta na področju
vzgoje, izobraževanja in športa
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95,
34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/01, 64/01, 78/01 in
56/02):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 64/01), objavljen 3. 8. 2001, ki velja od 4. 8. 2001 (dodatek
zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in višjem
ter visokošolskem šolstvu)
– 3. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 64/01), objavljen 3. 8. 2001, ki velja od 4. 8. 2001 (dodatek
za posamezna delovna mesta v visokošolskem zavodu),
– 4. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 64/01), objavljen 3. 8. 2001, ki velja od 4. 8. 2001 (dodatek
za strokovne delavce in sodelavce),
– 1. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 56/02), objavljen 28. 6. 2002, ki velja od 28. 6. 2002 (povišanje dodatkov do leta 2006),
– 80. člen (dodatek za eksterno preverjanje in poučevanje maturitetnih predmetov),
– 80. b člen (dodatek za pomočnike ravnateljev),
– 80.č člen (dodatek za usposobljenost za mentorstvo
pripravnikov),
– 80.d člen (dodatek za delo z otroki, mladostniki oziroma študenti),
– 80.e člen (dodatek za obveznost izvolitve v naziv),
– 80.f člen (psihoﬁzične obremenitve in odgovornosti),
– 80.g člen (povečanje dodatka iz 80e. člena),
– 81.a člen (dodatek za vodenje kuhinje),
– 81.b člen (dodatek za delo s ﬁnančnimi in materialnimi
sredstvi),
– 81.c člen (dodatek za laborante),
– 81.d člen (dodatek zaposlenim v tajništvu univerze).
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Plačna skupine E – Delovna mesta na področju
zdravstva
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96,
56/98, 76/98, 102/2000 in 62/01):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št.
62/01), objavljen 27. 7. 2001, ki velja od 27. 7. 2001 (korekcijski dodatek),
– 76. člen (dodatek za vplive delovnega okolja in obremenitev pri delu),
– 77. člen (dodatek za delo s citostatiki),
– 78. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami),
– 79. člen (dodatek za ionizirajoče sevanje),
– 89.b člen (dodatek za zahtevnost in izpostavljenost
dela) in
– 89.c člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti).
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99 in 73/2000):
– 104.a in 104.b člen (dodatek za zdravstveno nego) iz
priloge Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/98), objavljen 30. 10. 1998,
velja od 7. 11. 1998), Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 63/99), objavljen
6. 8. 1999, velja od 7. 8. 1999 in Aneks h kolektivni pogodbi
za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/2000),
objavljen 19. 8. 2000, velja od 27. 8. 2000,
– 87. člen (vplivi delovnega okolja in obremenitev pri
delu),
– 88. člen (dodatek za delo s citostatiki),
– 89. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami),
– 90. člen (dodatek za ionizirajoče sevanje) in
– 103. člen (posebne obremenitve in odgovornosti).
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96,
23/96, 15/94, 22/96, 23/96, 39/98, 46/98 in 79/2000):
– 1., 2. in 3. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji Uradni list RS, št.
15/94, objavljen 18. 3. 1994, velja od 26. 3. 1994 in Uradni
list RS, št. 22/96, objavljen 19. 4. 1996, velja od 27. 4. 1996
in Uradni list RS, št. 39/98, objavljen 22. 5. 1998, velja od
30. 5. 1998 in Uradni list RS, št. 97/2000, objavljen 20. 10.
2000, velja od 28. 10. 2000 in se uporablja od 1. 1. 2000
(zdravniški dodatek) in
– 70. člen (dodatek za občasne težje delovne pogoje).

Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99 in 73/2000):
– 104.a in 104.b člen (dodatek za zdravstveno nego) iz
priloge Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/98), objavljen 30. 10. 1998,
velja od 7. 11. 1998), Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 63/99), objavljen
6. 8. 1999, velja od 7. 8. 1999 in Aneks h kolektivni pogodbi
za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/2000),
objavljen 19. 8. 2000, velja od 27. 8. 2000,
– 87. člen (vplivi delovnega okolja in obremenitev pri
delu),
– 89. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami) in
– 103. člen (posebne obremenitve in odgovornosti).

Plačna skupina F – Delovna mesta na področju socialnega varstva
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96,
56/98, 76/98, 102/2000 in 62/01):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št.
62/01), objavljen 27. 7. 2001, ki velja od 27. 7. 2001 (korekcijski dodatek),
– 76. člen (dodatek za vplive delovnega okolja in obremenitev pri delu),
– 78. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami),
– 88.a člen (dodatek za vodenje v delu, ki se nanaša
na računovodje),
– 89.b člen (dodatek za zahtevnost in izpostavljenost
dela) in
– 89.c člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti).

Plačna skupina I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v
upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/2000,
1/01, 63/01, 37/02, 60/02, 61/02 in 105/02):
– 8. člen (dodatek za vrednotenje omejitev in posebnih
obremenitev),
– 9. člen (dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev in prepovedi),
– 10.a člen (dodatek za omejitev pravic do stavke),
– 14. člen (dodatek za psihoﬁzične obremenitve in delo
s strankami),
– 15. člen (dodatek za posebne obremenitve za strokovno tehnične delavce),
– 16. člen (dodatek za delo v upravi) in
– 16.a člen (dodatek v skladu z dogovorom o načinu
usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2001).

Plačna skupina G – Delovna mesta na področju
kulture in informiranja
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99 102/2000,
52/01 in 64/01):
– 65.a člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti – za nosilne poklice),
– 66. člen (dodatek za vodenje organizacijskih ali delovnih enot),
– 76.a člen (dodatek za stalno delo v neenakomerno
razporejenem delovnem času),
– 78.c člen (dodatek za obremenitve pri delu z gradivom) in
– 78.d člen (dodatek v zvezi dogovorom zaradi rasti cen
življenjskih potrebščin).
Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija:
– od 100. člena do vključno116. člena,
– 121. člen in
– 122. člen.
Aneks k tej pogodbi z dne 29. 3. 1996.
Plačna skupina H – Delovna mesta in nazivi na področju znanosti
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni
list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98,
106/99, 107/2000, 64/01, 84/01 in 85/01):
– 3. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno
dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 in naslednji) (dodatek na
delovno mesto),
– 54.a člen (dodatek zaposlenim za delo v raziskovalni
dejavnosti),
– 54.b člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti),
– 54.c člen (dodatek za izvolitev v naziv) in
– 54.d člen (povečanje dodatka).

Uradni list Republike Slovenije
Kolektivna pogodba delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije (23. 12. 1992, spremembe: 1. 5. 1994, 1. 7.
1995, 1. 7. 1996, 1. 1. 1998, 2. 7. 1998, 27. 11. 2000, 25. 9.
2001 in 18. 12. 2002 in 18. 12. 2002):
– 210. člen (dodatek za vpliv okolja),
– 213. člen, tretji odstavek (dodatek za delo v Zavodu),
– 214. člen – točka d (dodatek za opravljanje funkcije
nadzora),
– 216. člen (zdravniški dodatek),
– 217. člen (dodatek za socialne stike),
– 218. člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti) in
– 218.a člen (korekcijski dodatek).
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96,
56/98, 76/98, 102/2000 in 62/01):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št.
62/01), objavljen 27. 7. 2001, ki velja od 27. 7. 2001 (korekcijski dodatek),
– 76. člen (dodatek za vplive delovnega okolja in obremenitev pri delu),
– 89.b člen (dodatek za zahtevnost in izpostavljenost
dela) in
– 89.c člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti).
Kolektivna pogodba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:
– 12. člen (dodatek za delo v Zavodu) in
– 14. člen (dodatek za posebnost dela na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja).
Kolektivna pogodba Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje Slovenije podpisana dne 17. 5. 1995, s spremembami in dopolnitvami z dne 23. 10. 2003 ter aneksi k tej
pogodbi: št. 1 z dne 20. 7. 1999, št. 2 z dne 8. 11. 2000, št.
3 z dne 16. 1. 2001, št. 4 z dne 24. 10. 2002:
– 126. člen (dodatek za ﬁzične obremenitve, posebne
obremenitve pri delu s strankami),
– 127. člen (dodatek za omejitve, ki izhajajo iz dela).
Kolektivna pogodba za poklicne gasilce:
– 64. člen (dodatek za delo v delovnem času, ki je za
delavce manj ugoden).
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN) – Uradni list RS, št. 64/94 in 33/2000)
– 106. člen (dodatek za vrednotenje dela v posebnih
delovnih razmerah).
Plačna skupina J – Spremljajoča delovna mesta
Pri posameznem delovnem mestu se uporabljajo dodatki iz uredb in kolektivnih pogodb, glede na to, v katero plačno
skupino spada posamezno delovno mesto.
(2) Uporabniki proračuna, ki so izplačevali dodatke na
podlagi svojih splošnih aktov, pri prevedbi upoštevajo vse dodatke, ki ne bodo kot dodatki določeni v Kolektivni pogodbi za
javni sektor. Uporabnik proračuna je dolžan spisek dodatkov,
ki bodo upoštevani ob prevedbi, poslati v vednost ministrstvu,
pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju.
(3) Dodatki, ki so upoštevani pri prevedbi, ne morejo biti
določeni v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
49.c člen
(1) Nominalni znesek vrednosti delovnega mesta oziroma naziva, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega
zakona se prevede v plačni razred po tem zakonu z uvrstitvijo
v po vrednosti najbližji plačni razred iz priloge 1 tega zakona.
Prevedba orientacijskih delovnih mest in nazivov je priloga
Kolektivne pogodbe za javni sektor, prevedba vseh delovnih mest in nazivov pa je priloga uredb oziroma aneksov h
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Če prevedba
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delovnih mest in nazivov ni določena v navedenih aktih, se
določi z aktom organa uporabnika proračuna, ki je pristojen
za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
(2) Nominalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona,
se prevede v osnovno plačo po tem zakonu z uvrstitvijo v po
vrednosti najbližji plačni razred iz priloge 1, vendar ne nižje,
kot v plačni razred, ki je za toliko razredov višji od plačnega
razreda delovnega mesta javnega uslužbenca, kot jih je dosegel z napredovanjem do dneva prevedbe.
2. ODPRAVA NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH
FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV
49.č člen
(1) Javni uslužbenec, ki je bil s prevedbo uvrščen v višji
plačni razred od prevedenega plačnega razreda njegovega
delovnega mesta oziroma naziva, se zaradi odprave nesorazmerja uvrsti v plačni razred, ki je od plačnega razreda
delovnega mesta oziroma naziva, določenega v skladu s tem
zakonom, višji za razliko med prevedenim plačnim razredom
javnega uslužbenca v skladu z drugim odstavkom 49.c člena
in prevedenim plačnim razredom delovnega mesta oziroma
naziva v skladu s prvim odstavkom 49.c člena tega zakona.
(2) Če je v Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni
pogodbi dejavnosti oziroma poklicev ali uredbi za delovno
mesto oziroma naziv, na katerega je razvrščen javni uslužbenec, določen višji plačni razred od prevedenega plačnega
razreda, določenega na podlagi prvega odstavka 49.c člena
tega zakona, se javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja v osnovni plači določi višji plačni razred, kot je zanj
ugotovljen na podlagi drugega odstavka 49.c člena tega
zakona, vendar pri tem osnovno plačo višjega plačnega
razreda doseže postopoma.
(3) V skladu s prejšnjim odstavkom javni uslužbenec ne
more biti uvrščen v višji plačni razred od plačnega razreda
delovnega mesta oziroma naziva, ki ga je možno doseči z
napredovanjem.
(4) Javni uslužbenec ki je s prevedbo uvrščen v plačni
razred, ki dosega ali presega najvišji plačni razred, ki ga je
možno doseči z napredovanjem na delovnem mestu oziroma
v nazivu, obdrži plačni razred, v katerega je bil uvrščen.
(5) Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada
višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja,
najkasneje do 31. 12. 2009.
(6) Postopna odprava razlike med osnovno plačo višjega plačnega razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v
katerega je bil javni uslužbenec uvrščen s prevedbo, se izvede v rokih in na način, dogovorjen s Kolektivno pogodbo za
javni sektor. Za zaposlene v dejavnostih in poklicih, kjer pred
uveljavitvijo tega zakona ni bil uveljavljen sistem napredovanj
v plačne razrede ali nazive in ni bilo izravnalnih dodatkov,
bodo merila za njihovo uvrstitev v plačni razred, ki vključujejo
tudi pravico do preteklega napredovanja in izravnalnih dodatkov, opredeljena v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
(7) Na način in v rokih iz tega člena se odpravijo tudi
nesorazmerja v osnovnih plačah funkcionarjev.
49.d člen
(1) V obdobju odprave nesorazmerij napreduje javni
uslužbenec na delovnem mestu oziroma v nazivu v skladu
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Napredovanje javnega uslužbenca se ne šteje kot odprava
nesorazmerja v osnovni plači, ampak sta oba postopka med
seboj ločena. Plačni razredi, ki jih javni uslužbenec pridobi
z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu, se
prištejejo k že doseženemu plačnemu razredu.
(2) Če je bil javni uslužbenec s prevedbo uvrščen v
plačni razred, ki dosega ali presega najvišji plačni razred, ki
ga je možno z napredovanjem na delovnem mestu oziroma
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v nazivu doseči po odpravi nesorazmerja, ne more napredovati, dokler ne pridobi višjega naziva ali je razporejen na
višje uvrščeno delovno mesto.
49.e člen
V primeru, da javni uslužbenec v času odprave nesorazmerja napreduje na višje delovno mesto ali v višji naziv,
se uvrsti v plačni razred novega delovnega mesta oziroma
naziva v skladu s predpisi, ki veljajo za napredovanje na višje
delovno mesto oziroma v višji naziv.
3. PRIMERJAVA MED PLAČO JAVNEGA USLUŽBENCA
PRED IN PO ZAČETKU UPORABE TEGA ZAKONA
49.f člen
(1) V skladu z 49. členom tega zakona se izvede primerjava med plačo, določeno na podlagi predpisov in kolektivnih
pogodb, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po tem
zakonu in plačo, izplačano po tem zakonu.
(2) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač
po tem zakonu, je plača za mesec pred prvim izplačilom plač
po tem zakonu, izračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur oziroma manj, če tako določa posebni zakon za določeno delovno mesto). Pri izračunu se ne upošteva dela plače
za delovno uspešnost, dodatka za mentorstvo, dela plače za
povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost
in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.
(3) Primerljivi znesek plače, določen po tem zakonu,
je plača, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur
oziroma manj, če tako določa posebni zakon za določeno
delovno mesto). Pri izračunu se ne upošteva dela plače za
delovno uspešnost, dodatka za mentorstvo, dela plače za
povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost
in dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.
(4) V kolikor je primerljivi znesek plače, izračunan v
skladu z drugim odstavkom tega člena, višji od primerljivega
zneska plače, obračunanega v skladu s tretjim odstavkom
tega člena, se javnemu uslužbencu obračuna plača po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki so se uporabljali do izplačila
plač po tem zakonu.
50. člen
(1) V letu 2003 znašajo sredstva za delovno uspešnost
2% letnih sredstev za plače.
(2) V naslednjih letih se obseg sredstev za delovno
uspešnost povečuje v skladu s proračunskimi možnostmi in
v skladu s tem zakonom.
(3) Uskladitev razmerij med posameznimi plačnimi podskupinami, ki so določena v prilogi 2 tega zakona, se uveljavi
postopoma v obdobju do leta 2009.
(4) Razpon med najvišjo in najnižjo osnovno plačo se bo
z ustrezno določitvijo vrednosti plačnih razredov zmanjševal
sorazmerno v obdobju 2004 do 2009 tako, da za leto 2009
ne bo znašal več kot 1:10.
(5) Vrednost plačnih razredov iz priloge 1 tega zakona
se po postopku, določenem v 5. členu tega zakona, prvič
uskladi za leto 2004.
(6) Od leta 2004 do leta 2009 se vsako leto polovica
uskladitve oziroma obseg sredstev iz naslova dogovorjene
uskladitve in sredstva iz drugih virov nameni za odpravo
ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem
sektorju in za zmanjšanje razpona med najnižjo in najvišjo
osnovno plačo v javnem sektorju v razmerju 1:10.
(7) Sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij se
zbirajo na posebni proračunski postavki državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Za področje zdravstva
se sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij zagotovijo
s splošnim dogovorom za izvedbo programa zdravstvenega
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varstva v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja.
(8) Podrobnejša pravila za zbiranje sredstev določi minister, pristojen za ﬁnance.
51. člen
Svet iz 34. člena tega zakona se ustanovi najkasneje v
30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
52. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
vse določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo plače
zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih in lokalnih
skupnostih ter drugih osebah javnega prava, ki se urejajo s
tem zakonom, razen določb področnih predpisov, ki urejajo
napredovanje oziroma pridobitev nazivov, in določb področnih zakonov, ki določajo dodatek za stalnost uradnikom s
posebnimi pooblastili.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
znaša dodatek za stalnost uradnikom s posebnimi pooblastili,
pod pogoji, določenimi v posebnih predpisih, po začetku izplačila plač po tem zakonu, enak odstotek, kot bo določen za
dodatek za delovno dobo.
(3) Višina uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred
za mesec avgust 2003 in januar 2004 se lahko spremeni
samo z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(4) Izplačilo plač po tem zakonu mora biti zagotovljeno
najkasneje tri mesece po sprejetju vseh podzakonskih aktov
in kolektivnih pogodb, potrebnih za obračun plač v skladu s
tem zakonom.
(5) Do začetka izplačila plač po tem zakonu, se javnim
uslužbencem izplačujejo plače po predpisih in kolektivnih
pogodbah, veljavnih do uveljavitve tega zakona.
(6) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I.
tarifni razred od 1. julija 2004 znaša 53.748 SIT.
53. člen – upoštevana
sprememba iz ZSPJS-B
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2004, razen prvega odstavka 50. člena tega zakona.
Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – ZSPJS-A (Uradni list RS, št. 72/03) vsebuje
naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-B (Uradni list
RS, št. 126/03) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na roke za sprejem podzakonskih aktov in
kolektivnih pogodb, ki so določeni v 46. in 47. členu zakona,
morajo biti sprejeti vsi podzakonski akti in sklenjene vse kolektivne pogodbe najkasneje 45 dni pred začetkom uporabe
zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

24 / 11. 3. 2005 /

Stran

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-C (Uradni list
RS, št. 70/04) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plačna lestvica iz Priloge I zakona se spremeni tako,
da se osnovne plače plačnih razredov povišajo za 2,50%.
Usklajena priloga I se objavi v prilogi tega zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2004.

Priloga 1:
PLAČNA LESTVICA S PLAČNIMI RAZREDI ZA JAVNE USLUŽBENCE IN FUNKCIONARJE V JAVNEM SEKTORJU
V skladu s tretjim odstavkom 5. člena zakona osnovne
plače, pripadajoče posameznemu plačnemu razredu, s 1. julijem 2004 znašajo:

Plačni
razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

OSNOVNA PLAČA
102.011
106.092
110.335
114.749
119.339
124.112
129.077
134.240
139.609
145.194
151.001
157.041
163.323
169.856
176.650
183.716
191.065
198.707
206.656
214.922
223.519
232.460
241.758
251.428
261.485
271.945
282.823
294.136
305.901
318.137
330.862
344.097
357.861
372.175

Plačni razred
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

OSNOVNA PLAČA
387.062
402.545
418.647
435.392
452.808
470.920
489.757
509.348
529.721
550.910
572.947
595.865
619.699
644.487
670.267
697.077
724.960
753.959
784.117
815.482
848.101
882.025
917.306
953.998
992.158
1.031.845
1.073.119
1.116.043
1.160.685
1.207.112
1.255.397
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PRILOGA 2:
NAJNIŽJI IN NAJVIŠJI PLAČNI RAZREDI PO POSAMEZNIH PLAČNIH PODSKUPINAH ZA FUNKCIONARJE
IN JAVNE USLUŽBENCE S PREDLOGOM KLJUČNIH HORIZONTALNIH USKLADITEV
PRILOGA 2:

NAJNIŽJI IN NAJVIŠJI PLA�NI RAZREDI PO POSAMEZNIH PLA�NIH PODSKUPINAH ZA FUNKCIONARJE IN JAVNE USLUŽBENCE S PRE

Pla�ne skupine

PLA�NI
RAZREDI

65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

A-Funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih

B-Posl.organi

Predsednik
Funkcionarji v Funkcionarji
Funkcionarji
Funkcionarji
Republike in
drugih državnih v lokalnih
zakonodajne
sodne oblasti
funkcionarji
skupnostih
organih
oblasti
izvršilne oblasti

A1
65

A2
65

A3

A4
65

A5

62

Ravnatelji,
direktorji in
tajniki

B1

D-Delovna mesta na podro�ju vzgoje, izobraže E-Delovna mesta na podro�ju

C-Uradniški nazivi v drž.upravi, lok.skupnostih in v dr.drž.organih
Uradniki v
državni
Uradniki v
upravi, sodni
drugih
upravi in
državnih
upravah
organih
lokalnih
skupnosti

C1

C2

55

55

Policisti

Vojaki

Cariniki

Inšpektorji,
pazniki in
drugi
uradniki s
posebnimi
pooblastili

C3

C4

C5

C6

Visokošolski
u�itelji in
visokošolski
sodelavci

D1

Predavatelji
višjih strokovnih
šol,
Vzgojitelji in
Zdravniki in Farmacevtski
srednješolski in
ostali strokovni
zobozdravniki
delavci
osnovnošolski
delavci v vrtcih
u�itelji in ostali
strokovni
delavci

D2

D3

E1

E2

62

59

55

55

53
52
50
48

48

48

48

48

43

37

37

32

29

26

18

15
14

14
13

12

12

8

5
4
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mesta na podro�ju vzgoje, izobraže E-Delovna mesta na podro�ju zdravstva

ki

ki
i

F-Del.m. na podr�. soc.v.

Predavatelji
višjih strokovnih
Medicinske
Zdravstveni
šol,
sestre, babice
Vzgojitelji in
delavci in
Zdravniki in Farmacevtski
srednješolski in
in tehniki
ostali strokovni
zdravstveni
zobozdravniki
delavci
osnovnošolski
zdravstvene
delavci v vrtcih
sodelavci
u�itelji in ostali
nege
strokovni
delavci

D2

D3

E1

E2

E3

E4

G-D.m. na podr. kult. in inf H-Del. mesta v znanosti

Strokovni
delavci

Strokovni
sodelavci

Umetniški
poklici

Drugi poklici
na podr.
kulture in
informiranja

Raziskovalci

Strokovni
sodelavci

F1

F2

G1

G2

H1

H2

55

55

55

55

I-Del.m.dr.UPP

J-Del.m. spremlj.dej. (za ves javni sektor)

Strokovni delavci Strokovni delavci

I1

J1

Administrativni
delavci

Ostali strokovno
tehni�ni delavci

J2

J3

44

44

1

1

53

50
48

50

50

48
47
46
44
43

28
26

17

17

14

17

14
13
12

9
8
6
5
3
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Zakon o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor (uradno prečiščeno
besedilo) (ZDVEDZ-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki obsega:
– Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor – ZDVEDZ (Uradni list RS, št. 46/92 z dne
28. 9. 1992) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor –
ZDVEDZ-A (Uradni list RS, št. 80/04 z dne 23. 7. 2004).
Št. 004-01/92-6/11
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 1487-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

ZAKON
O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE
POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZDVEDZ-UPB1)
1. člen
Za volitve poslancev v državni zbor se določi deset
volilnih enot, v katerih se voli skupno 90 poslancev.
2. člen
Za območje Republike Slovenije se določi osem volilnih
enot, ki obsegajo območja več sosednjih občin.
Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se določita dve posebni volilni enoti, v
katerih se voli po en poslanec italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti.
3. člen
V vsaki volilni enoti iz prvega odstavka prejšnjega člena
se določi 11 volilnih okrajev, ki obsegajo območje ene ali
dveh občin oziroma dele območij občine.
4. člen
Za volitve poslancev v državni zbor se določijo naslednje volilne enote in volilni okraji ter občine, v katerih so
sedeži volilnih enot:
1. volilna enota obsega območja občin: Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež:
Kranj);
1) volilni okraj: občina Jesenice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Rateče-Planica, Kranjska Gora, Dovje-Mojstrana, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik-Koroška Bela,
Sava, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala, Blejska Dobrava,
Podmežaklja, Žirovnica, Cirila Tavčarja (sedež: Jesenice);
2) volilni okraj: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bela,
Koprivnik, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Gorje, Zasip,
Bled, Ribno (sedež: Radovljica);
3) volilni okraj: del občine Radovljica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Kamna Gorica, Begunje na Gorenjskem,
Lesce, Brezje, Mošnje, Ljubno, Kropa, Lancovo, Podnart,
Radovljica, Srednja Dobrava (sedež: Radovljica);
4) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp,
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Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj
Center (sedež: Kranj);
5) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj Gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče,
Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka (sedež: Kranj);
6) volilni okraj: del občine Kranj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik,
Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, OlševekHotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo,
Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje,
Bela, Preddvor (sedež: Kranj);
7) volilni okraj: občina Tržič, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol,
Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava,
Ravne, Sebenje, Senično, Tržič Center (sedež: Tržič);
8) volilni okraj: območje občine Škofja Loka (sedež:
Škofja Loka);
9) volilni okraj: območje občin Gorenja vas-Poljane,
Železniki in Žiri (sedež: Škofja Loka);
10) volilni okraj: občina Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Motnik, Špitalič, Tuhinj, Pšajnovica,
Šmartno v Tuhinju, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Vranja Peč, Črna pri Kamniku, Nevlje, Mekinje, Novi
trg, Volčji Potok, Šmarca, Duplica, Perovo, Kamnik Center,
Zaprice, Kamniška Bistrica, Komenda, Moste pri Komendi,
Podgorje, Tunjice, Križ, Godič (sedež: Kamnik);
11) volilni okraj: občina Idrija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovo, Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Dole,
Godovič, Gorje-Poče-Trebenče, Idrija, Krnice-Masore, Ledine, Novaki Dolenji-Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne- Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Šebrelje, Vojsko, Srednja in
Gorenja Konomlja, Zavratec (sedež: Idrija);
2. volilna enota obsega območja občin: Ajdovščina,
Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna,
Sežana, Tolmin (sedež: Postojna);
1) volilni okraj: občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja Trebuša, Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo
ob Bači, Hudajužna, Idrsko, Kal-Koritnica, Kamno, Kneža,
Kobarid, Kred, Livek, Ljubin, Log pod Mangartom, Most na
Soči, Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast, Soča-Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška Gora,
Tolmin, Tolminski Lom, Trnovo ob Soči, Volarje, Volče, Vrsno,
Zatolmin, Žaga (sedež: Tolmin);
2) volilni okraj: občina Piran, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Lucija, Nova vas-Padna-Raven, Piran, Portorož, Sečovlje, Strunjan (sedež: Piran);
3) volilni okraj: občina Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Izola I-stari del mesta, Izola II-srednji del
mesta, Izola III-Polje-Livade, Korte, Jagodje-Dobrava (sedež:
Izola);
4) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Žusterna, Prisoje-Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center
(sedež: Koper);
5) volilni okraj: del občine Koper, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel,
Pobegi – Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini,
Marezige, Pridvor, Škoﬁje (sedež: Koper);
6) volilni okraj: občina Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ocizla, Prešnica, Hrpelje, Materija, Rodik,
Artviže, Slivje, Gradišče pri Materiji, Obrov, Tatre, Misliče,
Lokev, Divača, Barka, Vreme, Senožeče, Povir, Sežana,
Dane pri Sežani, Štorje, Vrabče, Kazlje, Avber, Brestovica
pri Komnu, Dutovlje, Gorjansko, Komen, Pliskovica, Štanjel,
Štjak, Tomaj (sedež: Sežana);
7) volilni okraj: občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Harije,
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Hrušica, Ilirska Bistrica, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem,
Rečica, Starod, Šembije, Topolc, Vrbovo, Zabiče (sedež:
Ilirska Bistrica);
8) volilni okraj: občina Postojna, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Jurišče, Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek, Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Košana, Landol,
Planina, Postojna, Razdrto, Studeno, Suhorje, Šmihel pod
Nanosom, Veliko Ubeljsko (sedež: Postojna);
9) volilni okraj: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela na Krasu, Vojščica, Temnica,
Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče,
Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče,
Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek-Vitovlje, Trnovo, Deskle-Anhovo,
Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko,
Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar (sedež: Nova Gorica);
10) volilni okraj: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk,
Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba (sedež: Nova Gorica);
11) volilni okraj: občina Ajdovščina, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col,
Črniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče, Gojače, Gradišče pri Vipavi, Kamnje-Potoče, Lokavec, Lozice,
Lože-Manče, Otlica- Kovk, Planina, Podkraj, Podnanos, Podraga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Štomaž, Ustje,
Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Vrhpolje, Vrtovin, Žapuže, Cesta (sedež: Ajdovščina);
3. volilna enota obsega območja občin: Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec,
Vrhnika (sedež: Ljubljana Center);
1) volilni okraj: občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Begunje pri Cerknici, Cajnarje-Žilce, Grahovo pri Cerknici, Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica,
Loška dolina in občina Logatec, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Naklo- Logatec, Hotedršica, Laze, Rovte, Trate,
Vrh nad Rovtami, Tabor- Logatec (sedež: Logatec);
2) volilni okraj: občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer-Lukovica, Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica,
Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, Borovnica, Verd, Vas (sedež: Vrhnika);
3) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak,
Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škoﬂjica, Ig,
Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice
(sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);
4) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni
log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica (sedež:
Ljubljana Vič-Rudnik);
5) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);
6) volilni okraj: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Brezovica, Kozarje, Brdo,
Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina,
Milan Česnik (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik);
7) volilni okraj: občina Ljubljana Center, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar (sedež:
Ljubljana Center);
8) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Milan Majcen, Hinko Smrekar,
Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I (sedež: Ljubljana Šiška);
9) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Komandanta Staneta II, Koseze,
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Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik (sedež:
Ljubljana Šiška);
10) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov
Babnik, Šentvid, Vižmarje-Brod, Gunclje-Male Vižmarje (sedež: Ljubljana Šiška);
11) volilni okraj: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Bukovica-Šinkov Turn, Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče-Medno, Šmartno
Tacen, Trnovec-Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, VašeGoričane, Zbilje (sedež: Ljubljana Šiška);
4. volilna enota obsega območja občin: Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana MostePolje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad);
1) volilni okraj: občina Kočevje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kočevje Mesto, Kočevje Rudnik-Šalka vas,
Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Kostel, Poljanska
dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold, razen območja občine
Loški Potok (sedež: Kočevje);
2) volilni okraj: občina Ribnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Velike Poljane, Dolenja vas, Draga ter celotno območje občine Loški
Potok (sedež: Ribnica);
3) volilni okraj: občina Grosuplje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična, Šentvid pri Stični, Šmarje-Sap, Temenica, Višnja Gora, Videm-Dobrepolje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, Škocjan, Račna,
Ilova Gora, Dob pri Šentvidu, Muljava, Žalna, Ivančna Gorica,
Mlačevo, Spodnja Slivnica, Št. Jurij, Kompolje in Struge na
Dolenjskem (sedež: Grosuplje);
4) volilni okraj: občina Litija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Primskovo, Vintarjevec, Štangarske Poljane,
Gabrovka pri Litiji, Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica, Polšnik,
Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji, Sava pri Litiji, Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija desni breg, Litija levi breg, Ribče, Vače
pri Litiji, Velika Štanga (sedež: Litija);
5) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Besnica, Dolsko, Klopce,
Lipoglav, Zalog, Vevče-Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik,
Polje, Hrušica- Fužine (sedež: Ljubljana Moste-Polje);
6) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, Sotočje,
Štepanja vas, 25. maj (sedež: Ljubljana Moste-Polje);
7) volilni okraj: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki
obsega območje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova,
Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, MosteSelo, Kodeljevo (sedež: Ljubljana Moste-Polje);
8) volilni okraj: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, Šentjakob- Podgorica, Nadgorica-Ježa, Franc Ravbar-Črnuče, Črnuče-Gmajna, Rezke Dragar- Črnuče, Ježica, 7. septembra,
Savlje-Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje
(sedež: Ljubljana Bežigrad);
9) volilni okraj: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Boris Ziherl, Miran Jarc,
Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I,
Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič-Nande, Tomačevo-Jarše, (sedež: Ljubljana Bežigrad);
10) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas-Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje,
Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu,
Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc-Vir, Domžale-Simona Jenka, Homec-Nožice (sedež: Domžale);
11) volilni okraj: del občine Domžale, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Jarše-Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin,
Domžale-Slavko Šlander, Domžale-Venclja Perka, Dragomelj-Pšata (sedež: Domžale);
5. volilna enota obsega območja občin: Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj
Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje);
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1) volilni okraj: občina Šentjur pri Celju, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini,
Dramlje, Gorica pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina
pri Sevnici, Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur-Center,
Šentjur-Okolica (sedež: Šentjur pri Celju);
2) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini,
Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju (sedež: Celje);
3) volilni okraj: del občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje,
Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok
Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog
(sedež: Celje);
4) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu,
Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad
Polzelo, Žalec, Vrbje (sedež: Žalec);
5) volilni okraj: del občine Žalec, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor,
Vransko (sedež: Žalec);
6) volilni okraj: občina Mozirje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče
ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji,
Solčava, Šmartno ob Dreti (sedež: Mozirje);
7) volilni okraj: del občine Velenje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek,
Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj,
Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale,
Cirkovce (sedež: Velenje);
8) volilni okraj: del občine Velenje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Velenje Center desni breg, Podkraj-Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno-Florjan, Šmartno ob
Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje (sedež: Velenje);
9) volilni okraj: občina Slovenj Gradec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolič, Mislinja, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Sele, Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu (sedež: Slovenj Gradec);
10) volilni okraj: občina Ravne na Koroškem, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Črna na Koroškem, Žerjav,
Kotlje, Mežica, Leše, Šentanel, Holmec, Trg-Prevalje, PoljePrevalje, Dobja vas, Strojinska Reka, Trg-Ravne, JavornikŠance, Čečovje (sedež: Ravne na Koroškem);
11) volilni okraj: občina Dravograd, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Šentjanž, Črneče, Dravograd, Libeliče,
Trbonje in občina Radlje ob Dravi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Muta, Ožbolt ob Dravi, Podvelka, Radlje
ob Dravi, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Vuzenica,
Kapla na Kozjaku (sedež: Radlje ob Dravi);
6. volilna enota obsega območja občin: Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje,
Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto);
1) volilni okraj: občina Črnomelj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Dragatuš,
Griblje, Petrova vas, Semič, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica, Butoraj, Griček, Heroja Starihe, Loka in občina Metlika,
ki obsega območje krajevnih skupnosti: Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje pri Metliki, Lokvica,
Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas, Suhor
pri Metliki (sedež: Črnomelj);
2) volilni okraj: občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del občine Novo mesto,
ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna
vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in
Uršna sela (sedež: Novo mesto).
3) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska,
Gotna vas, Kandija-Grm, Karteljevo, Ločna-Mačkovec, Maj-
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de Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča
vas, Straža, Šmihel in Žabja vas (sedež: Novo mesto).
4) volilni okraj: občina Trebnje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič,
Svetinja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Čatež, Mirna
na Dolenjskem, Mokronog, Račje selo, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan pri Trebnjem, Velika Loka, Trebelno (sedež:
Trebnje);
5) volilni okraj: občina Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi,
Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krška
vas, Mrzlava vas, Pečice-Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart,
Velika Dolina, Zakot- Bukošek-Trnje, Velike Malence, Cerklje
ob Krki, Skopice (sedež: Brežice);
6) volilni okraj: občina Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog,
Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Dolenja vas, Zdole, Krško,
Koprivnica pri Brestanici, Raka, Gora, Rožno-Presladol, Senovo, Veliki Trn, Senuše, Brestanica (sedež: Krško);
7) volilni okraj: občina Sevnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica,
Studenec, Zabukovje, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj,
Primož, Bučka (sedež: Sevnica);
8) volilni okraj: občina Laško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija-Gradec, Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske Toplice,
Sedraž, Svibno, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zidani most (sedež:
Laško);
9) volilni okraj: občina Hrastnik, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Turje-Gore, Krnice-Šavna Peč, PodkrajSpodnji del, Marno, Dol pri Hrastniku, Kal, Boben, Rudnik,
Steklarna, Prapretno, Kovk (sedež: Hrastnik);
10) volilni okraj: občina Trbovlje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Trbovlje Čeče, Ivana Kešeta, Fric Keršič,
Franc Fakin, Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut, Trbovlje
Center, Dobovec, Zasavje (sedež: Trbovlje);
11) volilni okraj: občina Zagorje ob Savi, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Čemšenik, Izlake, Kotredež,
Loke-Kisovec, Mlinše-Kolovrat, Podkum, Ravenska vas,
Franc Farčnik, Senožeti- Tirna, Šentgotard, Jože Marn, Rudnik-Toplice (sedež: Zagorje ob Savi);
7. volilna enota obsega območja občin: Maribor, Ruše,
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah
(sedež: Maribor);
1) volilni okraj: občina Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek, Podsreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje, Virštanj,
Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski Vrh pri Slivnici, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan
Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Velika Kostrivnica, Rogaška
Slatina, Stojno selo, Rogatec, Donačka Gora, Dobovec pri
Rogatcu (sedež: Šmarje pri Jelšah);
2) volilni okraj: občina Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Makole, Studenice, Črešnjevec,
Leskovec- Stari Log, Pragersko, Poljčane, Laporje, Oplotnica, Kebelj, Preloge, Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornja
Ložnica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz Šarh, Pohorski
odred, dr. Jagodiča, Spodnja Polskava (sedež: Slovenska
Bistrica);
3) volilni okraj: občina Slovenske Konjice, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Zbelovo, Loče pri Poljčanah,
Jernej pri Ločah, Žiče, Bezina, Brdo-Vešenik, Draža vas, Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas, Polene,
Resnik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek-Kamna Gora,
Stranice, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, Vitanje,
Zeče, Zreče (sedež: Slovenske Konjice);
4) volilni okraj: občina Ruše, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše,
Selnica ob Dravi, Smolnik-Fala (sedež: Ruše);
5) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresterni-
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ca-Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Prežihov Voranc (sedež:
Maribor);
6) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Marjeta-Trnice, Dravski Dvor, Loka-Rošnja, Slivnica, Orehova-Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, Hoče,
Rogoza, Miklavž, Silvira Tomasini, Zlatoličje, Starše, Prepolje, Brunšvik (sedež: Maribor);
7) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik,
Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane,
Spodnji Duplek, Melje, Počehova (sedež: Maribor);
8) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata (sedež: Maribor);
9) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon,
Heroja Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek,
Greenwich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava
(sedež: Maribor);
10) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan
Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje (sedež: Maribor);
11) volilni okraj: del občine Maribor, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava
Klavora, Martin Konšak (sedež: Maribor);
8. volilna enota obsega območja občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož,
Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj);
1) volilni okraj: občina Lendava, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, Gabrje, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje,
Lakoš, Lendava, Mostje-Banuta, Orešje-Dolina pri Lendavi,
Petišovci, Polana, Turnišče pri Lendavi, Bistrica, Odranci
(sedež: Lendava);
2) volilni okraj: občina Ormož, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu,
Ormož, Podgorci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu,
Velika Nedelja (sedež: Ormož);
3) volilni okraj: občina Ljutomer, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Železne Dveri, Stročja vas, Stara Cesta,
Radoslavci, Cezanjovci, Bučkovci, Cven, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Logarovci-Berkovci, Razkrižje, Veržej, razen
naselja Bolehnečici (sedež: Ljutomer);
4) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji
Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad,
Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, SeloFokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina (sedež: Murska Sobota);
5) volilni okraj: del občine Murska Sobota, ki obsega
območje krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje,
Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje (sedež:
Murska Sobota);
6) volilni okraj: občina Gornja Radgona, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Apače, Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavnica, Stogovci, Videm, Radenci, Gornja Radgona,
Kapela, Črešnjevci- Zbigovci ter naselje Bolehnečici (sedež:
Gornja Radgona);
7) volilni okraj: občina Lenart, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurovski Dol, Zgornja Ščavnica, Lokavec,
Cerkvenjak, Gradišče v Slovenskih goricah, Benedikt v Slovenskih Goricah, Lenart v Slovenskih goricah, Voličina (sedež: Lenart);
8) volilni okraj: občina Pesnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri
Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah,
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Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, razen naselja
Lancova vas pri Ptuju (sedež: Pesnica);
9) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci,
Heroja Lacka-Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci (sedež: Ptuj);
10) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič,
Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak,
Tone Žnidarič, Hajdina, Budina-Brstje, Spuhlja, Turnišče ter
naselje Lancova vas pri Ptuju (sedež: Ptuj);
11) volilni okraj: del občine Ptuj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo,
Leskovec, Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptujska Gora, Stoperce, Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale
(sedež: Ptuj).
9. volilna enota obsega območje občin Koper, Izola,
Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper);
10. volilna enota obsega območje občin Murska Sobota
in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava).
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor – ZDVEDZ (Uradni list RS, št. 46/92) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine
SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ (Uradni list
SRS, št. 42/89).
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
– ZDVEDZ-A (Uradni list RS, št. 80/04) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

828.

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi
(uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki obsega:
– Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI
(Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o
razveljavitvi 10. člena Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, št. U-I-47/94 (Uradni list RS, št. 13/95 z dne 3. 3.
1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI-A (Uradni list RS,
št. 38/96 z dne 19. 7. 1996),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o
razveljavitvi drugega odstavka 23. člena, tretjega odstavka
46. člena in dela četrtega odstavka 46. člena Zakona o refe-
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rendumu in o ljudski iniciativi, št. U-I-266/96 (Uradni list RS,
št. 43/96 z dne 2. 8. 1996),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI-B (Uradni list RS,
št. 59/01 z dne 19. 7. 2001),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o
razveljavitvi 47. člena Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, št. U-I-261/02 (Uradni list RS, št. 11/03 z dne 31. 1.
2003),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o
razveljavitvi 24. člena Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, št. U-I-63/99 (Uradni list RS, št. 48/03 z dne 23. 5.
2003) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI-C (Uradni list RS,
št. 84/04 z dne 29. 7. 2004).
Št. 005-01/92-1/48
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 1498-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

ZAKON
O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZRLI-UPB1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni referendum in posvetovalni referendum o vprašanjih
iz pristojnosti državnega zbora.
Ta zakon ureja tudi način uresničevanja ljudske iniciative za spremembo ustave in za sprejem zakona.

kon.

2. člen
Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben za-

V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona glede
vprašanj, ki s posebnim zakonom niso urejena.
3. člen
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo tudi za referendum v lokalni
skupnosti, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
II. REFERENDUM
1. Referendum o spremembi ustave
4. člen
Z referendumom o spremembi ustave državljani oziroma državljanke odločajo o potrditvi spremembe ustave, ki jo
je sprejel državni zbor.
5. člen
Državni zbor mora razpisati referendum o spremembi
ustave, če to zahteva najmanj trideset poslancev. Zahtevo
lahko vložijo po sprejemu spremembe ustave, vendar pred
njeno razglasitvijo v državnem zboru. Državni zbor mora razpisati referendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve.
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6. člen
Sprememba ustave je na referendumu potrjena, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da
se glasovanja udeleži večina vseh volivcev.
7. člen
Če je sprememba ustave na referendumu potrjena,
državni zbor sprejeto spremembo ustave razglasi, ko prejme
poročilo o izidu referenduma.
8. člen
Državni zbor je vezan na izid referenduma.
Dve leti po izvedbi referenduma državni zbor ne more
sprejeti akta o spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma.
2. Zakonodajni referendum
9. člen
Na zakonodajnem referendumu se lahko volivci vnaprej
izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom (v nadaljnjem
besedilu: predhodni referendum), ali potrdijo zakon, ki ga
je državni zbor že sprejel (v nadaljnjem besedilu: naknadni
referendum).
10. člen
(razveljavljen)
11. člen
Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum na
svojo pobudo.
Predlog, naj državni zbor razpiše zakonodajni referendum, lahko da vsak poslanec.
12. člen
Državni zbor mora razpisati zakonodajni referendum,
če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali
štirideset tisoč volivcev.
12.a člen
Zakonodajnega referenduma, ki se nanaša na volitve v
Državni zbor ni možno razpisati v obdobju enega leta pred
rednimi volitvami v Državni zbor.
13. člen
Zahtevo volivcev za razpis referenduma vloži njihov
predstavnik. Zahtevi mora biti priloženo najmanj štirideset
tisoč podpisov volivcev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo
združenje državljanov.
Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega
zbora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu
s 14. členom tega zakona in mora biti podprta s podpisi najmanj tisoč volivcev. Podpisi morajo biti zbrani na seznamu,
v katerem je na vsakem listu podpisanega seznama opredeljena vsebina zahteve. Seznam vsebuje osebne podatke
podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov in občina
stalnega prebivališča ter datum podpisa seznama. Obvestilo
o pobudi se vloži neposredno pri pristojni službi Državnega
zbora.
Predsednik državnega zbora obvesti o dani pobudi najpozneje v treh dneh po prejemu pobude ministrstvo, pristojno
za vodenje evidence volilne pravice, in določi rok, v katerem
se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O tem roku obvesti tudi pobudnika zahteve.
Volivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne
pravice. V obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis
referenduma, na katero se nanaša podpora volivca. Volivec
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podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi
evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Volivec lahko da podporo s podpisom posamezni zahtevi
za razpis referenduma samo enkrat.
14. člen
V zahtevi mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma. Zahteva mora biti obrazložena.
15. člen
Če državni zbor meni, da v zahtevi za razpis referenduma ni jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali če zahteva ni obrazložena, pozove predstavnika
predlagatelja oziroma pobudnika zahteve, naj jasno opredeli
vprašanje oziroma dopolni zahtevo z obrazložitvijo.
Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnika zahteve vztraja pri vprašanju iz prejšnjega odstavka ali če ne
dopolni zahteve z obrazložitvijo, lahko državni zbor odloči, da
referenduma ne razpiše.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko predstavnik
predlagatelja oziroma pobudnik zahteve v osmih dneh po
prejemu obvestila o odločitvi Državnega zbora zahteva, naj
to odločitev preizkusi Ustavno sodišče. Če Ustavno sodišče
ugotovi, da je odločitev Državnega zbora neutemeljena, jo
razveljavi.
16. člen
Če Državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
referenduma v nasprotju z ustavo ali da bi z odložitvijo sprejetja ali uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko
nastale protiustavne posledice, zahteva, naj o tem odloči
ustavno sodišče.
Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko Državni zbor vloži
od prejema pobude ali zahteve in najkasneje do izteka roka
za razpis referenduma.
Ustavno sodišče odloči o zahtevi Državnega zbora v
petnajstih dneh.
17. člen
Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona
predložen državnemu zboru, do začetka tretje obravnave
predloga zakona.
Če je pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega referenduma dana pred začetkom prve obravnave predloga zakona, rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo
zahtevi ne sme biti krajši od petinštirideset dni in ne daljši od
šestdeset dni. Če je taka pobuda dana pozneje, ta rok ne
sme biti krajši od trideset dni in ne daljši od petinštirideset
dni.
Če je dana pobuda za vložitev zahteve za razpis predhodnega referenduma, državni zbor ne sme začeti tretje
obravnave predloga zakona pred potekom roka iz prejšnjega
odstavka.
18. člen
Predhodni referendum se lahko nanaša na vprašanje:
– ali naj se določeno vprašanje uredi z zakonom,
– ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno
vprašanje tako, kot je predlagano,
– ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno
vprašanje drugače, kot je predlagano, in kako naj se uredi,
– ali naj se v predlaganem zakonu uredi določeno vprašanje, ki v zakonu ni urejeno, in kako naj se uredi.
19. člen
Državni zbor mora razpisati predhodni referendum najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma.
Če je do sprejetja akta o razpisu zakonodajnega referenduma vloženih več zahtev za razpis predhodnega re-
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ferenduma o vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, mora
Državni zbor razpisati referendum o vseh vloženih zahtevah
na isti dan, in sicer v tridesetih dneh od vložitve zadnje zahteve za razpis predhodnega referenduma.
Če je v primeru iz prejšnjega odstavka vloženih do sprejema akta o razpisu zakonodajnega referenduma ena ali več
pobud volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
razpiše Državni zbor predhodni referendum v tridesetih dneh
od poteka roka za zbiranje podpisov v podporo tisti zahtevi
za razpis referenduma, glede katere je bila pobuda vložena
prva.
V primeru iz 16. člena mora državni zbor razpisati referendum najkasneje v sedmih dneh po prejemu odločitve ustavnega sodišča, da zahteva za referendum ni protiustavna.
20. člen
Državni zbor lahko ob sprejemu zakona odloči, da razpiše naknadni referendum o zakonu, ki ga je sprejel.
21. člen
Najmanj tretjina poslancev državnega zbora in državni
svet lahko vložita zahtevo za razpis naknadnega referenduma najkasneje v sedmih dneh po sprejemu zakona.
Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za
razpis naknadnega referenduma pod pogojem, da pobudnik
zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji
pobudi predsednika Državnega zbora na način, ki je določen
v 13. členu tega zakona. Zahteva se lahko vloži v tridesetih
dneh od določitve roka za začetek zbiranja podpisov.
Če je na podlagi zahteve državnega sveta Državni zbor
zakon ob ponovnem odločanju ponovno sprejel, se rok sedmih dni za vložitev zahteve iz prvega odstavka in obvestila
o pobudi iz drugega odstavka tega člena šteje od dneva
sprejema zakona pri ponovnem odločanju. V času poteka
tega roka Državni zbor zadrži razglasitev in objavo zakona.
Če zahteva ali obvestilo o pobudi v tem roku nista vložena,
pošlje zakon v razglasitev in objavo.
V primerih vložitve obvestila o pobudi iz drugega in
tretjega odstavka tega člena Državni zbor zadrži razglasitev
in objavo zakona do poteka roka za vložitev zahteve. Če
zahteva v tem roku ni vložena, pošlje zakon v razglasitev
in objavo.
22. člen
Državni zbor mora razpisati naknadni referendum najkasneje v sedmih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma oziroma po prejetju odločitve ustavnega sodišča iz
16. člena tega zakona.
23. člen
Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
24. člen
(razveljavljen)
24.a člen
Državni zbor pošlje zakon, ki je bil potrjen na naknadnem referendumu, v razglasitev in v objavo takoj po preteku
pritožbenega roka, določenega v 53.a členu tega zakona, v
primeru vložitve pritožbe pa, ko je pritožbeni postopek pravnomočno končan.
25. člen
Državni zbor je vezan na izid referenduma.
Državni zbor mora najkasneje v enem letu od izvedbe
predhodnega referenduma sprejeti odločitev, s katero se
uveljavi referendumski izid.
V primeru, da so v roku enega leta od dneva glasovanja
na referendumu razpisane volitve v Državni zbor, začne rok
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iz prejšnjega odstavka teči od dneva konstituiranja novo izvoljenega Državnega zbora.
Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more
sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma,
niti ponoviti referenduma o istem vprašanju.
3. Posvetovalni referendum
26. člen
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum
o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za
državljane.
27. člen
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum na
celotnem območju države ali na določenem ožjem območju,
kadar vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja.
28. člen
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum,
preden končno odloči o posameznem vprašanju.
29. člen
Državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma.
III. POSTOPEK ZA IZVEDBO REFERENDUMA
1. Razpis referenduma
30. člen
Akt o razpisu referenduma določa vrsto referenduma,
akt, o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, ki se daje na referendum, dan razpisa referenduma in
dan glasovanja na referendumu.
Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
31. člen
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa referenduma,
začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
32. člen
Za dan glasovanja na referendumu se določi nedelja ali
drug dela prost dan.
Za isti dan glasovanja se lahko razpišeta dva ali več
referendumov.
33. člen
Od dneva razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kot petinštirideset dni.
34. člen
Najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja se akt o
razpisu referenduma objavi v javnih občilih. V javnih občilih
se objavi tudi besedilo akta, o katerem se bo odločalo na
referendumu.
Javna občila iz prejšnjega odstavka določi republiška
volilna komisija.
Stroški objave se krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo referenduma.
2. Pravica glasovanja na referendumu
35. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo državljani, ki
imajo pravico voliti v državni zbor.
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Za vsako glasovanje na referendumu se sestavi splošni
volilni imenik po zakonu o evidenci volilne pravice.
36. člen
Glasovanje na referendumu je tajno.
Glasuje se z glasovnicami.
37. člen
Glasuje se osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Pri glasovanju morata biti zagotovljena svoboda odločanja in tajnost glasovanja.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja na referendumu, niti se ne sme od njega zahtevati, naj
pove, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
3. Organi za izvedbo referenduma
38. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo postopek za volitve v državni zbor.
39. člen
Republiška volilna komisija:
– skrbi za zakonitost izvedbe referenduma,
– daje drugim volilnim organom strokovna navodila za
izvedbo referenduma in nadzira njihovo delo,
– predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona,
– določa enotne standarde za material in druge materialne pogoje za izvedbo referenduma,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi
z izvedbo referenduma na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini in ugotavlja skupen
izid glasovanja z volišč na teh predstavništvih ter po pošti
iz tujine, če je volilno gradivo v zakonitem roku prispelo k
Republiški volilni komisiji,
– ugotavlja in objavlja izid referenduma,
– opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
40. člen
Volilna komisija volilne enote:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
izvedbo referenduma,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti.
41. člen
Okrajna volilna komisija:
– določa volišča,
– imenuje volilne odbore,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
izvedbo referenduma,
– ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju.
42. člen
Za vsako glasovanje na referendumu se imenujejo volilni odbori, ki vodijo glasovanje na volišču in ugotavljajo izid
glasovanja na volišču.
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število
članov ter njihovi namestniki, ki jih imenuje okrajna volilna
komisija izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na
območju volilnega okraja.
4. Glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja
43. člen
Glede glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja na
referendumu se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor s tem zakonom ni drugače določeno.
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44. člen
Javna propaganda v zvezi z referendumom se mora
končati najkasneje štiriindvajset ur pred dnem glasovanja.
45. člen
Na volišču je treba razobesiti akt o razpisu referenduma
in besedilo akta, o katerem se odloča na referendumu.
46. člen
Glasovnica vsebuje vprašanje, o katerem se odloča na
referendumu, in navodilo o načinu glasovanja.
Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, se o
vsakem vprašanju glasuje s posebno glasovnico.
Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na glasovnici
besedo »za« ali »proti«.
47. člen
(razveljavljen)
47.a člen
Za glasovanje na referendumu na lokalni ravni ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na
glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam začasno ali stalno prebivajo, lahko na referendumu na državni
ravni glasujejo po pošti, če to sporočijo Republiški volilni
komisiji najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja.
Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko
na referendumu na državni ravni glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini,
če to sporočijo Republiški volilni komisiji v roku iz prejšnjega
odstavka.
48. člen
Naknadno glasovanje se opravi, če na posameznem
volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen
za glasovanje z aktom o razpisu referenduma.
Naknadno glasovanje odredi republiška volilna komisija
in se opravi najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ki je bil
določen za dan glasovanja z aktom o razpisu referenduma.
49. člen
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število volivcev, vpisanih v volilni imenik,
– število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku,
– število volivcev, ki so glasovali s potrdili,
– skupno število volivcev, ki so glasovali,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število volivcev, ki so glasovali »za«,
– število volivcev, ki so glasovali »proti«.
50. člen
Republiška volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja državnemu zboru in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Varstvo pravice glasovanja
51. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak
glasovalec pravico vložiti ugovor pri republiški volilni komisiji
v roku treh dni od dneva izvedbe referenduma.
Republiška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v
roku oseminštirideset ur.
Vsak glasovalec ima pravico vložiti ugovor pri Republiški volilni komisiji v istem roku tudi zaradi nepravilnosti pri
delu okrajne volilne komisije v zvezi z ugotavljanjem izida
glasovanja za območje okraja oziroma zaradi nepravilnosti
pri delu volilne komisije volilne enote v zvezi z ugotavljanjem
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izida glasovanja za območje volilne enote ter zoper ugotovitev Republiške volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
Republiška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v
roku treh dni od vložitve ugovora.
52. člen
Če republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi nepravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na izid
referenduma, razveljavi glasovanje na posameznem volišču
in odredi ponovno glasovanje, ki se opravi najpozneje v petnajstih dneh.
Če Republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi nepravilnost pri delu volilne komisije pri ugotovitvi izida
glasovanja, volilni komisiji naloži odpravo nepravilnosti ali
sama ugotovi izid glasovanja.
Če republiška volilna komisija ugovor zavrne, lahko glasovalec vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore,
v oseminštiridesetih urah po prejemu odločbe.
53. člen
Sodišče odloči o pritožbi v roku oseminštirideset ur.
Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob smiselni uporabi zakona o upravnih
sporih.
53.a člen
Zoper poročilo Republiške volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu lahko vsak glasovalec vloži pritožbo
v treh dneh po njegovi objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
O pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije v tridesetih dneh. Zoper odločitev
sodišča ni dovoljena pritožba.
Pri odločanju se uporabljata drugi in tretji odstavek
prejšnjega člena.
6. Druge določbe
54. člen
Stroški za izvedbo referenduma se krijejo iz državnega
proračuna.
Stroške javne propagande v zvezi z referendumom
nosijo organizatorji propagande.
55. člen
Glede vprašanj postopka izvedbe referenduma, ki s
tem zakonom niso posebej urejena, in glede kazenskih določb se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v
državni zbor.
56. člen
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo referenduma v
lokalni skupnosti, s tem da postopek za izvedbo referenduma
vodijo volilni organi, ki vodijo lokalne volitve.
IV. LJUDSKA INICIATIVA
57. člen
Najmanj trideset tisoč volivcev lahko da predlog za začetek postopka za spremembo ustave.
V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se
ustava spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu morajo
biti priloženi podpisi najmanj trideset tisoč volivcev.
58. člen
Najmanj pet tisoč volivcev lahko predloži državnemu
zboru predlog zakona.
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Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih določa
poslovnik državnega zbora. Predlogu morajo biti priloženi
podpisi najmanj pet tisoč volivcev.
59. člen
Pobudo volivcem za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo ustave oziroma predloga zakona lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje
državljanov.
Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega
zbora, ki ravna po četrtem odstavku 13. člena tega zakona.
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu je
šestdeset dni.
Volivec da svojo podporo predlogu na način, ki je določen v petem odstavku 13. člena tega zakona.
Predlog za začetek postopka za spremembo ustave
oziroma predlog zakona pošlje državnemu zboru predstavnik
volivcev.
IV.a KAZENSKE DOLOČBE
59.a člen
Z globo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju s 44. členom tega zakona.
Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba, ki ravna v nasprotju s 44. členom tega zakona.
Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s 44. členom tega
zakona.
Prekrškovni organ za postopke odločanja o prekrških po
tem členu je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI
(Uradni list RS, št. 15/94) vsebuje naslednji končni določbi:
V. KONČNI DOLOČBI
60. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni
list SRS, št. 23/77 in 18/88).
61. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI-A (Uradni list RS,
št. 38/96) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer začnejo določbe
novega 12.a člena veljati s 1. januarjem 1997.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI-B (Uradni list RS,
št. 59/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi – ZRLI-C (Uradni list
RS, št. 83/04) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
9. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot
denarne kazni.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VLADA
829.

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Programa
priprave državnega lokacijskega načrta za
hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija

Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Programa priprave
državnega lokacijskega načrta za hitro cesto
na odseku Jagodje – Lucija
1. člen
(predmet uredbe)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje
območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen uredbe)
Ta uredba se izda zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, ker bo sicer izvedba prostorske ureditve močno
otežena, ker se bodo sicer bistveno zvišali stroški njene
izvedbe in bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani
posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in
drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve
v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega lokacijskega načrta
je utemeljen na podlagi:
– Odloka o strategiji prostorskega razvoja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
4. člen
(zavarovano območje)
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami:
– k.o. Izola: 3273, 3817, 3828, 3829, 3830, 3833, 3834,
3835, 3836, 3851;
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– k.o. Malija: 1567, 1569/1, 1569/2, 1571/1, 1571/2,
1572/1, 1572/3, 1576, 1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 1582,
1585, 1586, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595,
1596, 1597, 1601/1, 1601/3, 1602, 1603/1, 1603/2, 1604/1,
1604/2, 1604/3, 1604/4, 1604/5, 1617/1, 1617/3, 1617/4,
1617/5, 1652/7, 1653/1, 1653/3, 1653/4, 1653/5, 1654, 1658,
1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666/1, 1666/2,
1667, 1668, 1669, 1670, 1696/1, 1700, 1701, 1702, 1703,
1704, 1705, 1706, 1707/1, 1709/3, 1709/4, 1709/5, 1710,
1720/1, 1720/8, 1721/2, 1724, 1725, 1726/1, 1726/2, 1738,
2918, 2919, 2935, 2936, 2937, 2940, 2941, 2942, 2943,
3056/1, 3057/1, 3057/2, 3058, 3059, 3061, 3061/2, 3061/4,
3062, 3063/1, 3063/2, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069,
3070/1, 3070/2, 3071, 3072, 3073, 3077, 3078, 3079, 3080,
3081, 3082, 3088, 3089, 3090, 3104, 3105, 3106/1, 3107,
3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3122, 3152/1, 3152/2,
3153, 3155, 3156, 3471/4 3472/1, 3477, 3478/1, 3479/2,
3484/1, 3489/1, 3490/1, 3490/2, 3491, 3492, 3493, 3494,
3495/1, 3495/2, 3495/3, 3497, 3499, 3500, 3501, 3502/1,
3502/2, 3503, 3504/1, 3504/2, 3505, 3506/1, 3506/2, 3507,
3508, 3509, 3510, 3511/1, 3511/2, 3512, 3513, 3514, 3515,
3516, 3523, 3535, 3537, 3538/1, 3538/2, 3538/3, 3539/1,
3539/2, 3539/3, 3540/2, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546,
3547/1, 3549, 3550, 3551, 3582/1, 3583, 6002, 6005/1,
6016/1, 6020/1, 6025, 6227/1, 6230;
– k.o. Portorož: 553, 568, 569/2, 569/3, 570, 572, 573/1,
574/1, 574/2, 574/3, 575, 578, 585, 586/2, 587/2, 589, 590,
592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 644/1, 645/1,
645/2, 646/1, 646/2, 647/1, 647/3, 647/5, 647/6, 651, 652/1,
652/2, 652/3, 653, 654, 655/1, 655/2, 655/3, 663, 664, 665/1,
666, 667, 668, 669, 670/1, 671, 677, 678, 689, 692, 695, 696,
703/1, 703/2, 705, 799/1, 799/2, 799/3, 800/1, 800/2, 800/3,
800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 801/1, 801/4, 802,
803/3, 804, 805, 806, 811/1, 812/1, 812/2, 813/11, 813/12,
813/4, 813/8, 813/9, 824/1, 824/14, 824/15, 824/19, 824/20,
825, 828/1, 828/2, 829, 830, 831/1, 834, 835, 836/1, 836/5,
836/6, 836/7, 842/2, 846/2, 847, 848, 850, 851, 852/1, 852/2,
853/1, 853/2, 854, 855, 856, 857, 858/2, 858/3, 861, 862/1,
863, 864/1, 865/1, 865/2, 867/1, 867/2, 867/5, 868/1, 868/2,
869/1, 869/2, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876/1, 876/2,
877, 878, 879, 880, 882, 886/2, 907/1, 907/2, 910/1, 911,
912, 916, 917/2, 918/1, 919/2, 931/1, 931/2, 931/3, 932/1,
932/2, 1041/1, 1041/2, 1042/3, 1042/4, 1042/5, 1042/6, 1043,
1044/1, 1046/1, 1047, 1048, 1053/1, 1053/2, 1055, 1056,
1058/1, 1058/2, 1059, 1662/1, 1663/2, 1664, 1665/1, 1665/2,
1665/3, 1666/1, 1666/7, 1666/8, 3355/3, 3356/1, 3356/2,
3356/3, 3356/4, 3357, 3358, 3493/1, 3493/2, 3493/3, 3493/4,
3494/1, 3494/2, 3494/3, 3494/4, 3494/5, 3512, 3514, 3559,
3568, 3570, 3571, 3573, 3574/1, 3969/1, 3969/3, 3974, 3975,
3976/1, 3976/2, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3984, 4041,
4047, 4049, 4050, 4056, 4057, 4061/1, 4061/3, 4061/4,
4062/1, 4062/2, 4063, 4064, 4065, 4066, 4068, 4069/1,
4070, 4071, 4072/2, 4073, 4074, 4075/1, 4075/2, 4075/3, 4077/1, 4077/2, 4078, 4080/1, 4080/2, 4081, 4082, 4083, 4085,
4175/5, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185/1, 4185/2,
4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4223, 4224, 4225, 4226,
4227, 4228, 4229, 4230, 4235, 4236, 4237, 4238, 4244/1,
4244/3, 4244/7, 4245, 4247/1, 4247/2, 4248/1, 4248/2, 4249,
4251, 4252, 4253/1, 4253/2, 4254, 4259, 4261, 4262, 4263,
4264, 4269, 4270, 4271, 4273, 4274/1, 4274/2, 4275, 4276,
4281, 4282, 4283, 4285, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293,
4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4303/1, 4303/2,
4305, 4306, 4309, 4311, 4313, 4314, 4315, 4317, 4322/1, 4322/2, 4325/4, 4847/1, 4860, 4863, 4886, 4889, 4890, 4892,
4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902/1,
4902/2, 4903, 4904/1, 4904/2, 4929, 4936, 4937, 4938,
4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4953/1, 4955/1, 4956/1, 4956/3, 4957, 4958, 4959, 4961/1, 4961/2, 4962/1, 4963/1, 4963/2, 4970/1, 4971/1, 4972, 4973/1,
4973/2, 4973/3, 4974, 4977/2, 4979, 4983/3, 4986, 4989,
4991, 4992, 4993/1, 4993/2, 4994, 4995/1, 4995/2, 4996/1,
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4996/2, 4996/4, 4999/1, 5000/1, 5000/2, 5001, 5002, 5003,
5004, 5007/1, 5008/1, 5010/1, 5010/2, 5010/3, 5011, 5012,
5013, 5014, 5015, 5016/6, 5016/10, 5016/11, 5017, 5018/1,
5018/2, 5019, 5021, 5041/1, 5042/1, 5042/2, 5043/1, 5045,
5046, 5047, 5049, 5050, 5051, 5052, 5054, 5055, 5059/1,
5059/2, 5059/3, 5060, 5061/1, 5061/2, 5062, 5063, 5064,
5065, 5066, 5067, 5074/1, 5074/2, 5075/1, 5075/2, 5085,
5086/1, 5101/1, 5105/1, 5105/2, 5116/3, 5117/2, 5118/1,
5118/2, 5118/3, 5118/4, 5118/5, 5120/1, 5120/3, 5121/1,
5121/2, 5122, 5123, 5124, 5125, 5128, 5129, 5130, 5131,
5343, 5344/1, 5444, 5448/1, 5448/3, 5450/1, 5450/2,
5450/3, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 7694, 7695/6, 7699/1,
7704/1, 7705/2, 7706/1, 7716/1, 7716/2, 7717, 7718/3, 7718/4,
7729/1, 7735, 7740/2, 7741/1, 7742/1, 7743/2, 7745,
7763/1.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
– parcelacija zemljišč in promet z njimi, razen na območjih, kjer je predvidena komasacija zemljišč iz 115. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1),
– urejanje trajnih nasadov,
– sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo na
zavarovanem območju, in
– izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še
ni dokončno, oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje za poseg v prostor, nosi
stroške, ki bi utegnili nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje – Lucija, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz
1. in 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena veljajo za
investitorje državnega lokacijskega načrta do uveljavitve
državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku
Jagodje – Lucija.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2005/6
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
EVA 2004-2511-0367
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

830.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
preložitev regionalne ceste RII – 420 na
območju naselja Dobova

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije
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UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za preložitev
regionalne ceste RII – 420 na območju naselja
Dobova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
sprejme državni lokacijski načrt za preložitev regionalne ceste RII – 420 na območju naselja Dobova (v nadaljnjem
besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Savaprojekt Krško, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško pod štev. projekta 03086-00 v decembru
2004, na podlagi idejnega projekta, ki ga je izdelalo podjetje
ACER, d.o.o., Novo mesto pod št. projekta IP-R1/2003 (maj
2003, dopolnitev – september 2004), idejnega projekta za
podvoz, ki ga je izdelalo podjetje SŽ – projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., pod št. projekta IP-6565 (september 2003,
dopolnitev – september 2004) in na podlagi Poročila o vplivih
na okolje, ki ga je izdelalo podjetje ACER, d.o.o., Novo mesto
pod št. projekta S-4/03-PVO-04 (september 2004).
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa obseg ureditvenega območja, potek trase, zasnovo projektnih rešitev prometno – tehničnega
urejanja, zasnovo projektnih rešitev za krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev komunalne in
energetske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje
okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne
rabe naravnih dobrin, obveznosti investitorja in izvajalcev ter
tolerance in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
graﬁčno prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor, Uradu za prostorski razvoj, in na Občini Brežice.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega:
– območje cestnega sveta s spremljajočimi objekti in
ureditvami (deviacija lokalne ceste, podvoz, križišča, priključki),
– območje prestavitev, prilagoditev in novogradenj infrastrukturnih objektov in naprav,
– območja začasnih ureditev.
(2) Območje cestnega sveta s spremljajočimi objekti
in ureditvami (deviacija lokalne ceste, podvoz, križišča, priključki) obsega zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi
parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Veliki Obrež: *11, *13/1, *13/2, *133, *182,
913, 919, 924/2, 925, 1082/3, 1083/1, 1083/2, 1084/1,
1085/2, 1086/3, 1087/2, 1088/2, 1089, 1090/1, 1095/1, 1095/2,
1108/1, 1109/3, 1110/7, 1110/8, 1117/2, 1123/3, 1259/3, 1267/1,
1268/1, 1268/2, 1269, 1270/1, 1271/2, 1316/1, 1328, 1331,
– k.o. Gabrje: *78, *86, *191, 770/2, 771/3, 786/2,
786/3, 787/3, 788/1, 788/4, 788/5, 789/1, 790/1, 790/2, 791/1,
792/2, 797, 836/1 in
– k.o. Mihalovec: *61, *76, 130/1, 225/1, 225/2, 225/4,
784, 791/1.
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(3) Območje prestavitev, prilagoditev in novogradenj
infrastrukturnih objektov in naprav obsega zemljišča oziroma
dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami v naslednjih
katastrskih občinah:
– priključki nizkonapetostnih električnih vodov do objektov (k.o. Mihalovec: *76, 225/2, 225/4, 225/6, 226/18, 1259/7
in k.o. Gabrje: 1108/1, 1109/3, *13/1);
– priključek nizkonapetostnih električnih vodov do igrišča (k.o. Mihalovec: 225/2);
– odstranitev visokonapetostnih vodov (k.o. Veliki Obrež: 1108/1, 1088/2, 1087/2, 1316/1);
– prestavitev visokonapetostnih vodov (k.o. Veliki
Obrež: 1085/2, 1084/1, 1083/2, 1082/3, 1270/1, 1117/2,
1118/2);
– priključitev javne razsvetljave na obstoječ vod v km
0,120 lokalne ceste (k.o. Veliki Obrež: 1268/2);
– priključek telekomunikacijskih kablov do objekta (k.o.
Veliki Obrež: 1108/1, 1109/3, *13/1);
– prestavitev telekomunikacijskih drogov (k.o. Veliki
Obrež: 1095/2, 1095/1, 1269, *133);
– odvodnjavanje (k.o. Mihalovec: 1259/7; k.o. Gabrje:
790/1, 790/2, 791/1 in k.o. Veliki Obrež: 1108/1, 1095/1).
(4) Območja začasnih ureditev obsegajo zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Mihalovec: parc. št. 225/1, 225/2 (športno igrišče);
– k.o. Veliki Obrež: parc. št. 1316/1 (obstoječe nivojsko
križanje regionalne ceste z železniško progo);
– k.o. Veliki Obrež: parc. št. 1316/1 (območje železniške proge nad načrtovanim podvozom);
– k.o. Veliki Obrež: parc. št. 1328, 1117/2 (depresija pri
pokopališču);
– k.o. Gabrje: parc. št. 831/1 in k.o. Veliki Obrež: parc.
št. 1316/1 (obstoječe nivojsko križanje Kapelske ceste z
železniško progo);
– k.o. Veliki Obrež: parc. št. *133, 1083/1, 1083/2,
1084/1, 1095/1, 1269, 1316/1, 1331 (območje odkupa stanovanjskega in gospodarskega objekta Ilirska ulica 10).
(5) Oznaka * v seznamu parcel pomeni stavbno parcelo.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNO
– TEHNIČNEGA UREJANJA
4. člen
(potek trase)
Odsek preložitve regionalne ceste se prične zahodno
od križišča sedanje regionalne ceste z lokalnimi cestami proti
naselju Mihalovec in obstoječemu železniškemu prehodu,
od koder zavije proti severu in po nepozidanem zemljišču
poteka do načrtovanega podvoza pod železniško progo. V
nadaljevanju se trasa severno od železniške proge preusmeri
proti vzhodu in poteka med pokopališčem na severu in železniško progo na jugu v smeri mejnega prehoda Rigonce.
Dolžina preložitve regionalne ceste znaša približno 1000 m.
5. člen
(horizontalni in vertikalni elementi)
(1) Vertikalni in horizontalni elementi regionalne ceste
so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h in
znašajo: minimalni horizontalni radij 75 m, minimalni vertikalni radij 800 m, maksimalni podolžni nagib 4.65%, minimalni
prečni nagib 2,5% in maksimalni prečni nagib 7%.
(2) Normalni prečni proﬁl regionalne ceste znaša
8,60 m, od tega dva vozna pasova po 3 m, dva robna pasova
po 0,30 m in dve bankini po 1 m.
(3) Normalni prečni proﬁl regionalne ceste s kolesarsko
stezo in pločnikom znaša 12,95 m, od tega dva vozna pasova
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po 3 m, dva robna pasova po 0,30 m, enostranska dvosmerna kolesarska steza širine 2,75 m, enostranski pločnik širine
1,60 m in dve bankini po 1m.
6. člen
(deviacija in prekinitve)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev se izvede deviacija lokalne ceste LC 024270 Kapele – Dobova v dolžini približno
300 m, normalni prečni proﬁl z enostransko kolesarsko stezo
in pločnikom znaša 11,35 m.
(2) Zaradi načrtovanih ureditev se izvedejo prekinitve
naslednjih cest in poti:
– prekinitev krajevne ceste LK 027512 Dobova – ob
železniški progi – pokopališče (Ilirska cesta), ohrani se le dostop do tovarniškega kompleksa Beti, zagotovi se priključek
v km 5.285 regionalne ceste;
– prekinitev zbirne mestne ceste LZ 02 6300 (Selska
cesta – Trg 7. julija). Na obeh straneh preložene trase regionalne ceste se prekinitev zbirne mestne ceste LZ 02 6300
izvede s ﬁzično oviro. Na zahodni strani se izvede navezava
za pešce in kolesarje na pločnik in kolesarsko stezo ob preloženi regionalni cesti;
– prekinitev javne poti JP 528040 Bizeljska vas – Vidni
vrh, ki se jo priključi na deviacijo lokalne ceste LC 024270
Kapele – Dobova.
(3) Obstoječa regionalna cesta (Ulica bratov Gerjovičev)
od novonastalega križišča pri pekarni Klemenčič do obstoječega nivojskega križanja z železniško progo se uporablja
kot mestna cesta s slepim zaključkom pred železniško progo,
kjer se izvede ﬁzična zapora za ves promet.
(4) Pri obstoječem nivojskem križanju Kapelske ceste z
železniško progo se na obeh straneh železniške proge namesti ﬁzična zapora.
7. člen
(križišča priključki)
(1) Na trasi preložene regionalne ceste se izvedejo naslednja križišča:
– z deviacijo Kapelske ceste v km 5.180 (T križišče z
dodatnim pasom za leve zavijavce za vozila iz smeri podvoza);
– z Ulico Bratov Gerjovičev v km 4.930 (trikrako križišče
– priključitev Ulice Bratov Gerjovičev na preloženo regionalno
cesto pod kotom 60°);
– z Ulico 1. maja v km 4.820 (izvedba štirikrakega križišča) in
– priključek za širitev pokopališča v km 5.238.
(2) Na deviaciji Kapelske ceste se izvedejo naslednja
križišča in priključki:
– križišče z Ulico Jožeta Šavriča v km 0.120 (izvedba
štirikrakega križišča);
– priključek na obstoječo Kapelsko cesto v km 0.230
in
– priključek javne poti JP 528040 v km 0.050.

jekti:

8. člen
(objekti)
Zaradi načrtovanih ureditev se zgradijo naslednji ob-

– podvoz pod železniško progo dolžine približno
100 m. Razpon konstrukcije znaša 12,70 m, svetli proﬁl 4,5
m na cesti in 2,8 m na kolesarski stezi ter hodniku za pešce.
Zasnovan je kot zaprt armiranobetonski okvir;
– oporni zid A južno od železniške proge na zahodni
strani preložene regionalne ceste v dolžini približno 120 m
in v višini do 3 m;
– oporni zid B južno od železniške proge na vzhodni
strani v dolžini približno 105 m in v višini do 4 m;
– stopnišče z nadstrešnico pri izhodu iz podvoza severno od železniške proge.
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9. člen
(spremljajoči objekti in ureditve)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev se uredijo naslednja
nadomestna parkirišča:
– 7 parkirnih mest na severni strani regionalne ceste pri
športnem igrišču;
– 17 parkirnih mest ob pokopališču.
(2) V km 4.770 na severni strani in v km 4.870 na južni
strani regionalne ceste se uredita avtobusni postajališči za
medkrajevno progo, ki sta opremljeni z nadstrešnico.
(3) Športno igrišče se zaradi poseganja vanj podaljša v
smeri proti jugu za približno 5m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
ZA ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
10. člen
(oblikovanje obcestnega prostora)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture in mora upoštevati
naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje:
1. posegi v obcestni prostor in urejanje obcestnega
prostora:
– vsi posegi v reliefno zgradbo se izvedejo tako, da so
novo oblikovane brežine mehko in zvezno speljane v obstoječi relief, z zaokrožitvijo zgornjega in spodnjega dela brežin;
– za zaščito brežin se predvidi humuziranje in zatravitev. Vkopne in nasipne brežine se izvede v nagibu 1: 1,5
oziroma 1: 1,6, prilagojeno obstoječemu terenu;
– zasaditev se izvede na brežinah usekov, nad opornima zidovoma, ob avtobusnih postajališčih in ob pokopališču.
Brežine usekov in nasipov se zatravijo in mestoma zasadijo z
avtohtono grmovno in drevesno vegetacijo, ki je prilagojena
razmeram v obcestnem prostoru. Razmestitev vegetacije je
prikazana na graﬁčni prilogi v ureditveni situaciji. Z zasaditvami se doseže oblikovanje prostora v skladu s krajinskim
vzorcem na obravnavanem odseku;
– odmiki grmovnic od roba cestišča morajo znašati minimalno 1-2 m, odmiki dreves pa 5 m od ceste in najmanj 8 m
od železniške proge;
– opuščeni deli obstoječih cest se rekultivirajo s porušitvijo cestišča, odstranitvijo vseh slojev ceste, nasipanjem
rodovitnih tal, poravnanjem terena in zatravitvijo oziroma
zasaditvijo druge vegetacije;
2. pogoji za oblikovanje ograj:
– za zavarovanje športnega igrišča se izvede zid dolžine 30 m in višine 2 m, nadvišan z žično ograjo višine 2 m;
– ob južni strani objekta tovarne Beti se na severni
strani železniške proge izvede žična zaščitna ograja dolžine
130 m in višine 2 m, ki poteka do načrtovanega podvoza na
vzhodu. Ograja mora biti oblikovno usklajena s protihrupno
ograjo PO4 iz Uredbe o lokacijskem načrtu za mednarodni
mejni prehod Dobova (Uradni list RS, št. 81/03);
– ob južni strani železniške proge se od obstoječega
nivojskega prehoda Kapelske ceste na zahodu do načrtovanega podvoza regionalne ceste na vzhodu izvede žična
zaščitna ograja dolžine 100 m in višine 2 m.
(2) Oporna zidova A in B se oblikuje v obliki enakomerno ponavljajočih se elementov.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNE,
ENERGETSKE IN DRUGE INFRASTRUKTURE
11. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi preložitve regionalne ceste je treba prestaviti,
zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in tele-
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komunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja
komunalno energetskih ter telekomunikacijskih naprav in
objektov mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki se nahajajo v
obvezni prilogi tega državnega lokacijskega načrta, v kolikor
niso v nasprotju s to uredbo.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso preložene
regionalne ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki
drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje
investitorja oziroma upravljavca regionalne ceste.
12. člen
(elektrika)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev se izvedejo naslednje
prestavitve, odstranitve in novogradnje elektrovodov:
– ukinitev visokonapetostnega droga in voda v območju
od km 4.920 do km 5.080 regionalne ceste;
– odstranitev obstoječih stojnih točk 20 kV daljnovoda;
– prestavitev obstoječe transformatorske postaje Pekarna za približno 10 m severno;
– izvedba visokonapetostnega voda od prestavljene
transformatorske postaje do km 5.190;
– prestavitev visokonapetostnega droga v km 5.255
regionalne ceste za ca. 15 m proti vzhodu;
– prestavitev nizkonapetostnih vodov od km 4.790 regionalne ceste do križišča z Ulico Bratov Gerjovičev in cesto
Trg 7. julija;
– prevezave nizkonapetostnih vodov do stanovanjskih
objektov.
(2) Prehod elektrovodov čez cestišče in vse prestavitve
elektrovodov se izvedejo s kabliranjem.
13. člen
(javna razsvetljava)
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16. člen
(vodovod)
(1) S preložitvijo regionalne ceste se v območju tangence z obstoječim vodovodom na regionalni cesti v km 4.975
in pri poslovni stavbi Beti izvede rekonstrukcija vodovoda v
zaščitni cevi na ustrezne pretočne količine.
(2) V podvozu se v kolesarski stezi predvidi rezervni
koridor za bodoč vodovod in kanalizacijo.
17. člen
(odvodnjavanje)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča regionalne in lokalne ceste se izvede z ustreznimi prečnimi in
vzdolžnimi skloni cestišča. Voda bo odtekala po asfaltni muldi
v cestne požiralnike oziroma v vtočne jaške pod pločnikom,
naprej pa v kanalizacijo z izpustom na teren ali ponikovalnico
z drenažnini cevmi za ponikanje vode. Vtočni jaški morajo
biti izdelani kot peskolovi, cestni požiralniki pa opremljeni z
litoželeznimi rešetkami.
(2) Pri podvozu se za odvodnjavanje z obeh strani izvede betonska mulda, na cestišču pa požiralniki – vtočni
jaški, od koder se odvodnjavanje vrši preko čistilnega objekta
z vgrajenim lovilcem olj in črpališča, ki prečiščeno vodo odvaja v peskolov in naprej v jarek za meteorno kanalizacijo ob
železniški progi.
(3) Kjer je cesta na nasipu, se odvajanje padavinske
vode izvede po brežini do odvodnih ponikovalnih travnatih
jarkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
18. člen
(varovanje naravnih vrednot)

(1) Javna razsvetljava se izvede v območju pločnikov
in kolesarske steze, od km 4.750 do km 5.300 regionalne
ceste in v podvozu.
(2) Javna razsvetljava se napaja iz prestavljene transformatorske postaje Pekarna.

V območju urejanja in v njegovi bližini ni evidentiranih
naravnih vrednot in zavarovanih rastlinskih vrst in biotopov.

14. člen

(1) Načrtovani poseg se nahaja znotraj evidentiranega
območja Dobova – arheološko območje (EŠD 9804).
(2) Celotni odsek ceste pred gradnjo fotodokumentira
Ministrstvo za kulturo, po končani gradnji pa investitor izvede
fotodokumentacijo iz istih stojnih točk v skladu z navodili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(3) Zagotovi se načelno rezervatno varstvo arheološke dediščine. Investitor na območju trase in na lokacijah
vseh priključkov in spremljajočih objektov zagotovi izvedbo
predhodnih arheoloških raziskav po metodi Skupine za arheologijo na avtocestah Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
SAAS). Prav tako se zagotovi izvedba intenzivnih arheoloških pregledov po metodologiji SAAS povsod tam, kjer
bi bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena
potrebna izvedba naknadnih pogojev in ukrepov. Investitor
zagotovi izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno ogroženih odkritih arheoloških najdišč, vključno z vsemi
poizkopavalnimi postopki. Območja morajo biti pregledana
in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje. Zagotovi se
stalen arheološki nadzor.

(telekomunikacijski vodi)
(1) Pred pričetkom izgradnje ceste se v pločniku ob
regionalni cesti med km 4.770 in km 4.930 zgradi kabelska
kanalizacija za potrebe prestavitve obstoječe optike in krajevnega kabla. Cevi se pod povoznimi površinami zaščitijo z
obbetoniranjem.
(2) Izvede se tudi prestavitev obstoječih telekomunikacijskih drogov ter podaljšanje prostozračnega voda na
regionalni cesti med km 5.150 in km 5.230.
15. člen
(telekomunikacijsko in signalno varnostno omrežje
železniške proge ter vozna mreža)
(1) Prestavita se dva stebra telekomunikacijsko signalno-varnostne mreže za približno 5 m v smeri proti vzhodu.
Preuredi se tudi postajno ozvočenje, razsvetljava ter optični
kabel informacijskega sistema proge.
(2) Telekomunikacijske in signalno varnostne kable železniške proge se ustrezno zaščiti. Po izgradnji se jih namesti
v kanaletah pod hodnikom ob železniški progi.
(3) V času izgradnje se preuredi kretnica zaradi dostopa
do postajnih tirov.

19. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)

20. člen
(varstvo pred hrupom)
Ukrepi za varstvo pred hrupom niso potrebni.
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21. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje se na celotnem območju gradbišča
izvajajo ukrepi za preprečevanje prašenja z odkritih delov
trase, gradbišč, objektov in s transportnih sredstev z vlaženjem ceste oziroma gradbišča, čiščenjem vozil, prekrivanjem
sipkih tovorov ter upoštevanjem emisijskih norm pri uporabi
gradbene mehanizacije. Zavezanec za izvedbo ukrepov v
času gradbenih del je izvajalec gradbenih del, ki mora z
ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo
presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku.
(2) V času obratovanja regionalne ceste dodatni ukrepi
niso predvideni.
22. člen
(varstvo voda)
(1) Za preprečitev onesnaženja podzemnih voda se posegi v tla izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine
tal, za začasne prometne in gradbene površine se prednostno uporabljajo obstoječe infrastrukturne in manipulativne
površine, na celotnem območju gradbišča, transportnih poti
in manipulativnih površinah se zagotavlja zbiranje in odvoz
odpadkov in odpadnih vod, prepreči se emisije. Kolikor bo
oskrba transportnih vozil in drugih naprav potekala na območju gradbišča, na transportnih in drugih manipulativnih
površinah, morajo biti le-te utrjene, uporabljati pa se smejo
le tehnično ustrezna in brezhibna vozila.
(2) V primeru razlitij nevarnih snovi se onesnažena tla
preiščejo skladno z določbami pravilnika, ki ureja ravnanje
z odpadki.
23. člen
(varstvo tal in organizacija gradbišča)
Z organizacijo gradbišča se sme zasedati čim manjše
površine in povzročati najmanjše možne poškodbe tal, predvsem kmetijskih površin. Pri posegih v teren se predhodno
odstrani plodno zemljo in jo deponira ločeno od ostalega
materiala v obsegu gradbišča. Rodovitno zemljo se uporabi
pri končni ureditvi obcestnega prostora. Za preprečevanje
onesnaženosti tal in spremljanje razmer na gradbišču, transportnih poteh in na drugih manipulativnih površinah je predviden opazovalni monitoring.
24. člen
(objekti, predvideni za odkup)
(1) Zaradi izvedbe načrtovanih ureditev je treba odkupiti
stanovanjski in gospodarski objekt Ilirska ulica 10, na parc.
št. *133, k.o. Veliki Obrež. Stanovanjski objekt se lahko ohrani le v primeru spremembe namembnosti v nestanovanjski
objekt.
(2) Za nadomestitev omenjenih nepremičnin se ob
upoštevanju zahtev njihovih lastnikov ponudijo ustrezne nadomestne nepremičnine ali plača odškodnina v skladu z
veljavnimi predpisi.
25. člen
(varstvo pred požarom)
Cestišče s svojimi prometnimi elementi zagotavlja in
dopušča dovoz in prevoz vseh urgentnih vozil. Požarna varnost objektov se ne bo poslabšala. Povsod bodo zagotovljeni
dovozi za intervencijska vozila, preskrba s požarno vodo bo
potekala nemoteno.
26. člen
(odvzemi in viški materiala)
Višek materiala v količini 5.700 m3 se uporabi za zapolnitev in zatravitev depresije na vzhodni strani pokopališča in
za ureditev obcestnega prostora.
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VII. ETAPNOST IZVEDBE
27. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Etape izvajanja državnega lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav;
– izgradnja podvoza;
– izgradnja trase preložene regionalne ceste z deviacijo
lokalne ceste, z ureditvijo novih ter prilagoditvijo obstoječih
križišč;
– ureditve na območjih začasnih ureditev, rekultivacije
in zasaditve.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
28. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa
za področja in v obsegu, ki jih določa poročilo o vplivih na
okolje in sicer:
1. Kulturna dediščina: Zagotoviti arheološki nadzor v
času gradnje, predvsem pri izvajanju zemeljskih del. V času
obratovanja regionalne ceste monitoring ni potreben.
2. Hrup: V času gradnje se izvaja monitoring obremenitve s hrupom na lokaciji Trg 7. julija 5. Na merilnih mestih se
meritve izvedejo pred začetkom pripravljalnih zemeljskih del
in v času intenzivnih gradbenih del. Zavezanec za izvedbo
prvih meritev je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan obratovalni monitoring izvajati v času največje intenzivnosti gradnje.
V okviru prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa se
poleg preverjanja prometnih obremenitev zagotovi tudi meritev celotne obremenitve s hrupom na območju regionalne
ceste v Dobovi kot posledice emisije vseh virov hrupa. Prve
meritve in obratovalni monitoring celotne obremenitve s hrupom se izvedejo na dveh lokacijah: Ulica Bratov Gerjovičev
45 in Trg 7. julija 5. Prve meritve v času obratovanja regionalne ceste se izvedejo ne prej kot v treh in ne kasneje kot v
petnajstih mesecih po začetku obratovanja regionalne ceste.
V okviru obratovalnega monitoringa zavezanec zagotovi izvedbo občasnih meritev, ki se izvajajo vsako peto koledarsko
leto. Zavezanec za izvedbo obratovalnega monitoringa je
upravljavec regionalne ceste.
3. Vode: Program monitoringa je omejen na spremljanje razmer na gradbišču in na površinah, ki so povezane
z gradnjo podvoza: spremljanje ravnanja z gradbenimi in
drugimi materiali (npr. hidroizolacijski), spremljanje tehnične
primernosti naprav in transportnih vozil ter ravnanja z gorivi
ter strojnimi in drugimi olji in ravnanja z odpadno embalažo.
V primeru prometne nesreče se načrtuje dodatni monitoring,
ki lahko vključuje tudi monitoring onesnaženosti tal. Vsebina
monitoringa se določi na osnovi ocene obsega nesreče in
značilnosti tekočine ali snovi glede na možne vplive na podzemno vodo. Monitoring za podzemne vode med obratovanjem regionalne ceste ni potreben.
4. Zrak: V času gradnje se izvaja monitoring onesnaženosti zraka s prašnimi usedlinami na lokaciji Trg 7. julija 5.
Mejne koncentracije snovi za emisije prometa v času obratovanja ne bodo presežene. Monitoring v času obratovanja
regionalne ceste ni potreben.
5. Tla: V primeru nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarne tekočine ali snovi se onesnažena tla preiščejo skladno
z določbami pravilnika, ki ureja ravnanje z odpadki. Dodatni
monitoring med gradnjo in v času obratovanja regionalne
ceste ni potreben.
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(2) Dodatni zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor
na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– drugi ustrezni ukrepi, s katerimi se morebitno ugotovljene prekomerne obremenitve okolja omeji na dopustne
ravni.
29. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:
– omogočiti dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po gradnji;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč;
– v varovalnem progovnem pasu opravljati dela na način, da ne bo prišlo do poškodbe proge ali kakršnega ogrožanja ali oviranja železniškega prometa;
– ne posegati in deponirati materiala ali strojev na zemljišča javne železniške infrastrukture, prav tako ni dovoljen
uvoz na gradbišče preko navedenih zemljišč;
– vse ceste in poti, ki bi služile obvozu ali prevozu med
gradnjo, pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno
zaščititi, po izgradnji ceste pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih zaradi gradnje ceste ob prevelikih
obremenitvah ali tresljajih prišlo do poškodb;
– začasno pridobljena zemljišča po preložitvi ceste povrniti v prvotno rabo oziroma jih ustrezno urediti;
– upoštevati razmejitev obveznosti pri gradnji oziroma
spremembi zavarovanja nivojskega prehoda v posledici sprememb prometne ureditve ali kategorizacije ceste, pri katerem
se spremeni način zavarovanja na nivojskem prehodu zaradi
sprememb, nastalih v zvezi z gradnjo, rekonstrukcijo ali drugimi deli na cesti, s prekategorizacijo ceste ali spremembo
prometne ureditve, kjer na podlagi določb zakona, ki ureja
varnost v železniškem prometu, krije stroške takega zavarovanja upravljavec ceste;
– pred pričetkom zemeljskih del obvestiti upravljavce
komunalnih, energetskih in drugih vodov glede dogovora o
zakoličbi vodov, prestavitvah in zaščiti ter nadzoru nad izvajanjem del.
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uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno – tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje
katerih ta odstopanja spadajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja
morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje
obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu
z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
X. NADZOR
32. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da
so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski in
izvedbeni akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in
13/91 ter Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01 in 4/02),
– Prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87, 25/88 in Uradni list RS, št.
29/96, 50/98 in 4/02) in
– Zazidalni načrt ZN Dedro Dobova (Uradni list RS, št.
52/95).

IX. TOLERANCE

34. člen
(območja začasnih ureditev)
(1) Po izvedbi del prenehajo veljati določbe te uredbe
na območjih začasnih ureditev iz 3. člena te uredbe in se v
nadaljevanju urejajo na podlagi določb občinskih prostorskih
aktov ter drugih veljavnih predpisov.
(2) Območje nivojskega prehoda Kapelske ceste čez
železniško progo se po ukinitvi in ureditvi ureja na podlagi
določb Uredbe o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni
prehod Dobova (Uradni list RS, št. 81/03), po prenehanju veljavnosti le-te pa v skladu z določbami občinskih prostorskih
aktov ter drugih veljavnih predpisov.
(3) V območju začasne ureditve Ilirska ulica 10, na
parc. št. *133, 1083/1, 1083/2, 1084/1, 1095/1, 1269, 1316/1,
1331, k.o. Veliki Obrež, so po izvedbi del in prenehanju veljavnosti te uredbe dopustni posegi, ki v skladu z uredbo, ki
ureja hrup v naravnem in življenjskem okolju, spadajo v IV.
stopnjo varstva pred hrupom (območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji,
transportni, skladiščni ali drugi servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim).

31. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to

35. člen
(vpogled v državni lokacijski načrt)
Državni lokacijski načrt za preložitev regionalne ceste
RII-420 na območju naselja Dobova je na vpogled na Minis-

30. člen
(promet v času gradnje)
(1) Preložitev regionalne ceste se bo na delu nove
trase, na območjih navezav na obstoječo traso in v območju
križišč izvajala pod prometom s polovičnimi zaporami.
(2) Pri gradnji podvoza pod železniško progo bo oviran
železniški promet z omejitvijo hitrosti, pri vgradnji nekaterih
elementov bo potrebna izključitev električne napetosti vozne
mreže, vgradnja montažnega tipskega tirnega provizorija za
premostitev preko gradbene jame podvoza pa bo možna le
v času premorov vožnje vlakov. V času gradnje bo železniški
promet uporabljal druge kretniške povezave za dostope na
postajne tire.
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trstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorski razvoj in na
Občini Brežice.
36. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-15/2005/6
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
EVA 2004-2511-0375
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

831.

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij
onesnaževal zunanjega zraka

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal
zunanjega zraka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba določa v skladu z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 2001/81/ES z dne 23. oktobra 2001 o
nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala
zraka (UL L št. 309, z dne 27. 11. 2001, stran 22) in Pogodbo
med državami članicami Evropske unije in Republiko Slovenijo o pristopu k Evropski uniji (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 3/04, z dne 10. 2. 2004, stran 163) nacionalne
zgornje meje emisij onesnaževal zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: onesnaževala) za leti 2010 in 2020, sprejemanje ukrepov za doseganje in način poročanja o doseganju
teh mej s ciljem omejevanja emisije onesnaževal zunanjega
zraka (v nadaljnjem besedilu: onesnaževala), ki povzročajo
zakisljevanje in evtroﬁkacijo, ter predhodnikov ozona.
(2) Dolgoročni okoljski cilji ukrepov za doseganje mej
emisij onesnaževal so izboljšanje varstva okolja in zdravja
ljudi pred škodljivimi učinki zakisljevanja, evtroﬁkacije tal in
prizemnega ozona, preprečevanje preseganja kritične ravni
ter kritične obremenitve in učinkovita zaščita vseh skupin
prebivalstva pred znanimi tveganji zdravja zaradi onesnaženosti zraka.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za emisije iz vseh virov
onesnaževal, ki nastajajo zaradi človekovih dejavnosti na
ozemlju Republike Slovenije.
(2) V emisije onesnaževal po tej uredbi ne štejejo emisije, ki nastajajo v mednarodnem pomorskem prometu, in
emisije zrakoplovov, ki nastajajo izven ciklusa vzletanja in
pristajanja zrakoplovov.
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3. člen
(pojmi)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. AOT 40 je vsota razlik med urnimi koncentracijami
prizemnega ozona, ki so večje od 80 µg/m3, in koncentracijo
80 µg/m3 v času dnevnih ur od maja do julija vsako leto, pri
čemer je koncentracija 80 µg/m3 enaka 40 ppb;
2. AOT 60 je vsota razlik med urnimi koncentracijami
prizemnega ozona, ki so večje od 120 µg/m3, in koncentracijo
120 µg/m3 v obdobju celega leta, pri čemer je koncentracija
120 µg/m3 enaka 60 ppb;
3. kritična obremenitev je količinska ocena izpostavljenosti enemu ali več onesnaževalom, pod katero se v skladu
z zdajšnjimi dognanji ne pojavljajo pomembni škodljivi učinki
na določene občutljive elemente okolja;
4. kritična raven je koncentracija onesnaževal v zraku,
nad katero se v skladu z zdajšnjimi dognanji lahko pojavljajo
neposredni škodljivi učinki pri izpostavljenih ljudeh, rastlinah,
ekosistemih ali materialih;
5. emisija je izpust snovi iz točkovnega ali razpršenega
vira v zrak;
6. mrežna celica je poligon v obliki kvadrata 150 km x
150 km, ki pomeni ločljivost pri kartiranju kritičnih obremenitev na evropski ravni ter pri spremljanju emisij in usedlin
snovi iz zraka v okviru Programa sodelovanja za spremljanje
in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi
(EMEP);
7. ciklus vzletanja in pristajanja zrakoplovov je ciklus,
ki ga predstavljajo naslednja časovna obdobja pri letu zrakoplova: prilet 4,0 minute, vožnja po tleh in prosti tek na tleh
26,0 minute, vzlet 0,7 minute ter vzpon 2,2 minute;
8. nacionalna zgornja meja emisij onesnaževal je največja količina snovi, izražena v kilotonah, ki jo država članica
EU lahko emitira v koledarskem letu;
9. dušikovi oksid (v nadaljnjem besedilu: NOx) so dušikov monoksid in dušikov dioksid, izražena kot dušikov
dioksid;
10. prizemni ozon je ozon v najnižji plasti troposfere;
11. hlapne organske snovi (v nadaljnjem besedilu: VOC)
so vse organske spojine, razen metana, nastale zaradi človekovih dejavnostih, ki pri reagiranju z dušikovimi oksidi in ob
prisotnosti sončne svetlobe lahko proizvedejo fotokemične
oksidante.
II. ZGORNJE MEJE EMISIJ ONESNAŽEVAL
4. člen
(nacionalne zgornje meje emisij onesnaževal)
Celotne letne emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), hlapnih organskih snovi (VOC) in
amoniaka (NH3) iz virov onesnaževal se morajo najpozneje
do konca leta 2010 zmanjšati do količin, ki ne presegajo nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal iz Priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe, po letu 2010 pa nacionalnih zgornjih
mej emisij onesnaževal ne smejo presegati.
5. člen
(namen določitve nacionalnih zgornjih mej emisij
onesnaževal)
(1) Skupne zgornje meje emisij onesnaževal držav članic Evropske unije so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del
te uredbe.
(2) Z določitvijo nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal so zastavljeni naslednji prehodni okoljski cilji:
1. zakisljevanje: območja, kjer so kritične obremenitve
presežene, se morajo zmanjšati vsaj za 50% glede na stanje
v letu 1990 in to v vsaki mrežni celici posebej;
2. izpostavljenost prizemnemu ozonu, povezana z
zdravjem ljudi: obremenitev s prizemnim ozonom, večja od
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kritične ravni za zdravje ljudi, pri kateri je vrednost AOT 60
enaka 0 ppm.h, se mora v vseh mrežnih celicah zmanjšati
za dve tretjini glede na stanje v letu 1990. Poleg tega obremenitev s prizemnim ozonom v nobeni mrežni celici ne sme
presegati absolutne meje 2,9 ppm.h;
3. izpostavljenost prizemnemu ozonu, povezana z vegetacijo: obremenitev s prizemnim ozonom, večja od kritične
ravni za poljščine in polnaravno vegetacijo, pri kateri je vrednost AOT 40 enaka 3 ppm.h, se mora v vseh mrežnih celicah
zmanjšati za eno tretjino glede na stanje v letu 1990. Poleg
tega obremenitev s prizemnim ozonom v nobeni mrežni celici
ne sme presegati absolutne meje 10 ppm.h, izražene kot
preseganje kritične ravni 3 ppm.h.
6. člen
(operativni program varstva okolja)
(1) V operativnem programu varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: operativni program), sprejetem zaradi izpolnjevanja zahtev te uredbe, morajo biti vključene informacije
o sprejetih in predvidenih politikah in ukrepih ter številčno
opredeljene ocene učinka teh politik in ukrepov na celotne
emisije onesnaževal v letu 2010.
(2) V operativnem programu varstva okolja morajo biti
navedene pričakovane znatne spremembe v zemljepisni porazdelitvi emisij onesnaževal iz 4. člena te uredbe.
(3) Operativni program je treba dopolniti in revidirati, če
je to potrebno, najkasneje do 1. oktobra 2006.
7. člen
(evidence in projekcije emisij onesnaževal)
(1) Ministrstvo, pristojno za okolje, mora pripraviti in
letno dopolniti nacionalne evidence emisij in za leto 2010
projekcije emisij onesnaževal iz 4. člena te uredbe.
(2) Za izdelavo evidenc in projekcij emisij iz prejšnjega
odstavka je treba uporabiti metodologijo iz Priloge 3, ki je
sestavni del te uredbe.
(3) Evidence in projekcije emisij iz prvega odstavka tega
člena morajo biti dostopni javnosti.

(4) Ministrstvo, pristojno za okolje, mora nacionalne evidence in projekcije emisij onesnaževal iz 4. člena te uredbe
posredovati Komisiji EU.
8. člen
(poročanje)
(1) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, mora o evidencah emisij onesnaževal iz 4. člena te uredbe in projekcijah teh emisij za leto 2010 poročati vsako leto najpozneje
do 31. decembra Komisiji EU in Evropski agenciji za okolje.
V poročilu je treba posredovati podatke o končnih evidencah
emisij za predpreteklo leto in okvirnih evidencah emisij za
preteklo leto. Projekcije emisij za leto 2010 morajo vsebovati
informacije, ki omogočajo količinsko razumevanje ključnih
družbenogospodarskih predpostavk, uporabljenih pri pripravi
evidenc.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, mora obvestiti Komisijo EU o operativnem programu, izdelanim v skladu s
6. členom te uredbe, do 31. decembra 2006 pa o dopolnjenem operativnem programu, izdelanim v skladu s tretjim
odstavkom 6. člena te uredbe.
III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2005/8
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
EVA 2005-2511-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

PRILOGA 1
Nacionalne zgornje meje emisij za SO2, NOx, VOC in NH3, izražene v 1.000
ton:

Republika Slovenija

SO2
27

NOx
45

VOC
40

NH3
20

PRILOGA 2
Zgornje meje emisij za SO2, NOx in VOC, izražene v 1.000 ton:

ES 25

SO2
6176

NOx
7558

VOC
6980

Te zgornje meje emisij vseh 25 držav �lanic EU so oblikovane zato, da bi se do
leta 2010 dosegli prehodni okoljski cilji iz 5. �lena za Evropsko skupnost kot
celoto.

PRILOGA 3

Te zgornje meje emisij vseh 25 držav �lanic EU so oblikovane zato, da bi se do
leta 2010 dosegli prehodni okoljski cilji iz 5. �lena za Evropsko skupnost kot
celoto.
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PRILOGA 3
Metodologije za evidence in projekcije emisij
Evidence emisij onesnaževal in projekcije emisij onesnaževal je treba izdelati z
uporabo metodologij, ki jih sprejme Konvencija o onesnaževanju zraka na velike
razdalje prek meja, pri pripravi teh evidenc in projekcij pa je treba uporabljati
skupni priro�nik EMEP/CORINAIR.

832.

Uredba o koncesiji za rabo vode na odseku
vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo
salmonidnih vrst rib

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrlA in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka
Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih
vrst rib
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se
podeli koncesija na delu vodnega telesa Letuške struge ob
Savinji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnici z naslednjimi parametri (v nadaljnjem besedilu: območje
koncesije):
DEL VODNEGA
TELESA
(ime vodotoka)

OBČINA

KOORDINATE GORVODNE MEJE DELA
VODNEGA TELESA
Y/X

KOORDINATE DOLVODNE MEJE DELA
VODNEGA TELESA
Y/X

Instalirani
pretok odvzema vode
za ribogojnico
(l/s)

Letuška struga
ob Savinjii

Braslovče

5 503 858,53
5 128 105,29

5 504 040,78
5 127 937,31

200*

(2) Instalirani pretok odvzema vode za ribogojnico iz
tabele iz prejšnjega odstavka je največji dovoljeni pretok odvzema vode za ribogojnico. Odvzem vode za ribogojnico ne
sme nikdar povzročiti, da se pretok vode v Letuški strugi ob
Savinji zmanjša pod 250 l/s.
II. POGOJI ZA DODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(1) Koncesija iz prejšnjega člena se podeli obstoječemu
imetniku koncesije za rabo vode v obstoječi ribogojnici na Letuški strugi ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki je bila
podeljena na podlagi Uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib
(Uradni list RS, št. 76/01, 49/03 in 41/04 – ZVO-1).
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli brez
javnega razpisa, saj gre za povečanje obsega koncesije,

pri čemer se pogoji koncesije niso spremenili, in obstoječi
imetnik koncesije izpolnjuje predpisane pogoje.
3. člen
(1) Koncesija za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst
rib se podeli imetniku koncesije iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) na koncesijskem območju
za obdobje 30 let.
(2) Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan, ko postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki
ureja vode.
4. člen
(1) Koncesionar mora poleg pogojev, predpisanih za
dejavnost vzreje rib in obratovanje ribogojnic, zagotavljati
tudi ukrepe:
– zavarovanja zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja ribogojnice,
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– omogočanja spošne rabe vode na koncesijskem območju,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja na koncesijskem območju,
– rednega ugotavljanja pretoka odvzema vode za ribogojonico in pretoka vode v Letuški strugi ob Savinji na
koncesijskem območju in
– zagotavljanja takega režima odvzema vode za ribogojnico, da pretok odvzete vode ne presega instaliranega
pretoka iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te uredbe, pretok vode v Letuški strugi ob Savinji pa se zaradi rabe vode
v ribogojnici ne zmanjša pod vrednost iz drugega odstavka
1. člena te uredbe.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto
rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme
imetniki koncesije pridobijo na trgu.
(3) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi
vzreje salmonidnih vrst rib, ki je predmet koncesije.
6. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna
Republike Slovenije in proračuna občine, na območju katere
je območje koncesije.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Braslovče razdeli v razmerju 40 : 60 v korist občine.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občino iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi podatkov
o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti
okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo
na naravni dobrini.
7. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih
salmonidnih vrst rib.
(2) Osnova plačila za koncesijo je količina 100 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) na 1 l/s instaliranega pretoka
vode za ribogojnico iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te
uredbe.
(3) Ocenjena letna količina vzrejenih salmonidnih vrst
rib iz prvega odstavka tega člena se izračuna kot zmnožek
osnove plačila za koncesijo in instaliranega pretoka vode
ribogojnice iz tabele iz prvega odstavka 1. člena te uredbe in
se izraža v 100 kg vzrejenih salmonidnih vrst rib.
8. člen
(1) Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister,
pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s skepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna
povprečna vrednost 100 kg šarenke, izračunana na podlagi
statističnih podatkov o odkupni ceni salmonidnih vrst rib.
9. člen
Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna v višini,
ki je enaka 2% prodajne vrednosti ocenjene letne količine
vzrejenih salmonidnih vrst rib, pri čemer je prodajna vrednost
ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib enaka
zmnožku cene osnove plačila za koncesijo in ocenjeni letni
količini vzrejenih salmonidnih vrst rib iz 7. člena te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega
leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun plačila za
koncesijo za preteklo leto.
11. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi,
mora posredovati podatke, potrebne za izračun plačila za
koncesijo, v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za
vzrejo salmonidnih vrst rib.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za ﬁnance.
(2) Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila
za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(3) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji
delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni
dan v decembru.
(4) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in višino plačila za koncesijo se
mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh po tem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval
podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo,
v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine
plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o
rabi vode.
IV. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za vode.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Koncesionar začne plačevati za koncesijo od dneva, ko
postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna.
16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati
določbe Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška
struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list
RS, št. 76/01, 49/03 in 41/04 – ZVO-1), ki se nanašajo na
rabo vode na Letuški strugi ob Savinji za vzrejo salmonidnih
vrst rib.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2005/5
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
EVA 2004-2511-0376
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
833.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu predložitve instrumenta
zavarovanja, kriterijih za določitev njegove
višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve
glede izpolnitve oziroma plačila davčne
obveznosti

Na podlagi 57. člena Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1, 109/04 – odl. US
in 139/04) izdaja minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
načinu predložitve instrumenta zavarovanja,
kriterijih za določitev njegove višine in načinu
sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve
oziroma plačila davčne obveznosti
1. člen
V Pravilniku o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve
oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne
obveznosti (Uradni list RS, št. 70/04) se v drugem odstavku
5. člena doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. ali bančna garancija oziroma garantno pismo krije
tudi morebitno carinsko obveznost iz carinskih postopkov, ki
so bili začeti v obdobju veljavnosti predhodnega instrumenta
zavarovanja, ki bi lahko nastala po sprejetju dopolnilne deklaracije, zaključku preverjanja carinske deklaracije, zaradi
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ukrepa začasne uvedbe dajatev ali v drugih primerih, ko je
potrebno po carinskih predpisih zavarovati morebitno carinsko obveznost tudi po sprostitvi blaga v prosti promet.«
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se doda nova 4. točka,
ki se glasi:
»4. ali gotovinski polog krije tudi morebitno carinsko
obveznost iz carinskih postopkov, ki so bili začeti v obdobju
veljavnosti predhodnega instrumenta zavarovanja, ki bi lahko
nastala po sprejetju dopolnilne deklaracije, zaključku preverjanja carinske deklaracije, zaradi ukrepa začasne uvedbe
dajatev ali v drugih primerih, ko je potrebno po carinskih
predpisih zavarovati morebitno carinsko obveznost tudi po
sprostitvi blaga v prosti promet.«
3. člen
Priloge 2, 5 in 8 se nadomestijo z novimi Prilogami 2, 5
in 8, ki so priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-06-22/2005/2
Ljubljana, dne 18. februarja 2005.
EVA 2005-1611-0092
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance
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PRILOGA 2: OBRAZEC BAN�NE GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE PLA�ILA
CARINSKE OBVEZNOSTI
Banka - garant:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
za upravi�enca iz garancije:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
po naro�ilu:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
izdaja
»BAN�NO GARANCIJO št.: ........................
za zavarovanje pla�ila carinske obveznosti«
Ta ban�na garancija v znesku ................................ SIT velja za zavarovanje pla�ila uvoznih
in izvoznih dajatev, drugih dajatev, ki se pla�ujejo pri uvozu oziroma izvozu ter obresti in
stroškov postopka (v nadaljevanju: carinska obveznost) v zvezi s carinskim postopkom
oziroma postopki, za�etimi v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti, od ........................ do
........................
Veljavnost ban�ne garancije oziroma kon�ni rok za unov�itev garancije: ..............................
PODATKI O BANKI – GARANTU
Mati�na številka:
Dav�na številka:
Firma banke – garanta:
Sedež:
Poštna številka:
Poravnalni ra�un,
ki se vodi pri:

Kraj:

PODATKI O CARINSKEM DOLŽNIKU
Mati�na številka:
Dav�na številka
oziroma druga
identifikacijska
številka:
Osebno ime oziroma
firma:
Prebivališ�e oziroma
sedež:
Poštna številka:

Kraj:
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Garant se zavezuje, da bo »na prvi poziv« in »brez ugovora« pla�al carinsko obveznost do
višine, ki je navedena v tej ban�ni garanciji in je nastala oziroma bo lahko nastala v �asu
veljavnosti garancije iz naslednjih carinskih postopkov:
Sprostitev v prost promet
Za�asni uvoz
Carinsko skladiš�enje
Pasivno oplemenitenje
Aktivno oplemenitenje
Izvoz
Predelava pod carinskim nadzorom
(ozna�iti carinski postopek za katerega velja zavarovanje)
Ta ban�na garancija se uporablja tudi za zavarovanje pla�ila carinske obveznosti v
primerih, ko naro�nik instrumenta zavarovanja nastopa pred carinskimi organi kot
direktni pooblaš�enec carinskega dolžnika.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)
Ta ban�na garancija krije do višine zneska navedenega v tej garanciji tudi carinsko
obveznost iz carinskih postopkov z ekonomskimi u�inki, za�etimi v obdobju veljavnosti
predhodnega instrumenta zavarovanja ................................ št. ............................ z dne
................................., �e ti še niso bili zaklju�eni v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti
in bi carinska obveznost še lahko nastala.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)
Ta ban�na garancija krije do višine zneska navedenega v tej garanciji tudi carinsko
obveznost iz carinskih postopkov, ki so bili za�eti v obdobju veljavnosti predhodnega
instrumenta zavarovanja ................................ št. ............................ z dne
................................., ki bi lahko nastala po sprejetju dopolnilne deklaracije, zaklju�ku
preverjanja carinske deklaracije, zaradi ukrepa za�asne uvedbe dajatev ali v drugih
primerih, ko je potrebno po carinskih predpisih zavarovati morebitno carinsko obveznost
tudi po sprostitvi blaga v prosti promet.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)
Ta ban�na garancija se znižuje za vsak po tej garanciji pla�an znesek do zneska
navedenega v tej garanciji.
Ban�na garancija je izdana v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naro�nik, en
izvod upravi�enec iz garancije in en izvod garant.

M.P.

.............................
(kraj in datum)

..................................................
(podpis pooblaš�ene osebe)
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PRILOGA 5: OBRAZEC GARANTNEGA PISMA ZA ZAVAROVANJE PLA�ILA
CARINSKE OBVEZNOSTI
Izdajatelj - garant:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
za upravi�enca iz garantnega pisma:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
po naro�ilu:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

izdaja
»GARANTNO PISMO št.: .........................
za zavarovanje pla�ila carinske obveznosti«
To garantno pismo v znesku ................................ SIT velja za zavarovanje pla�ila uvoznih in
izvoznih dajatev, drugih dajatev, ki se pla�ujejo pri uvozu oziroma izvozu ter obresti in
stroškov postopka (v nadaljevanju: carinska obveznost) v zvezi s carinskim postopkom
oziroma postopki, za�etimi v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti, od ................ do
.....................
Veljavnost garantnega pisma oziroma kon�ni rok za njegovo unov�itev: .............................
PODATKI O IZDAJATELJU GARANTNEGA PISMA – GARANTU
Mati�na številka:
Dav�na številka:
Firma izdajatelja –
garanta:
Sedež:
Poštna številka:
Transakcijski ra�un,
ki se vodi pri:

Kraj:
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PODATKI O CARINSKEM DOLŽNIKU
Mati�na številka:
Dav�na številka
oziroma druga
identifikacijska
številka:
Osebno ime oziroma
firma:
Prebivališ�e oziroma
sedež:
Poštna številka:

Kraj:

Garant se zavezuje, da bo solidarno s carinskim dolžnikom pla�al dospelo carinsko
obveznost do višine, ki je navedena v tem garantnem pismu in je nastala oziroma bo lahko
nastala v �asu veljavnosti garantnega pisma iz naslednjih carinskih postopkov:
Sprostitev v prost promet
Za�asni uvoz
Carinsko skladiš�enje
Pasivno oplemenitenje
Aktivno oplemenitenje
Izvoz
Predelava pod carinskim nadzorom
(ozna�iti carinski postopek za katerega velja zavarovanje)

Jamstvo iz tega garantnega pisma velja tudi za zavarovanje pla�ila carinske obveznosti
v primerih, ko naro�nik instrumenta zavarovanja nastopa pred carinskimi organi kot
direktni pooblaš�enec carinskega dolžnika
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)

To garantno pismo krije do višine zneska navedenega v garantnem pismu tudi carinsko
obveznost iz carinskih postopkov z ekonomskimi u�inki, za�etimi v obdobju veljavnosti
predhodnega instrumenta zavarovanja .......................... št. .................... z dne
...................., �e ti še niso bili zaklju�eni v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti in bi
carinska obveznost še lahko nastala.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)

To garantno pismo krije do višine zneska navedenega v garantnem pismu tudi carinsko
obveznost iz carinskih postopkov, ki so bili za�eti v obdobju veljavnosti predhodnega
instrumenta zavarovanja ................................ št. ............................ z dne
................................., ki bi lahko nastala po sprejetju dopolnilne deklaracije, zaklju�ku
preverjanja carinske deklaracije, zaradi ukrepa za�asne uvedbe dajatev ali v drugih
primerih, ko je potrebno po carinskih predpisih zavarovati morebitno carinsko obveznost
tudi po sprostitvi blaga v prosti promet.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)

Jamstvo iz tega garantnega pisma se znižuje za vsak po tem garantnem pismu pla�an
znesek do zneska navedenega v tem garantnem pismu.
Garantno pismo je izdano v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naro�nik, en
izvod upravi�enec iz garantnega pisma in en izvod izdajatelj-garant.
M.P.
.............................
(kraj in datum)

.................................................
(podpis pooblaš�ene osebe)

Stran

2112 /

Št.

24 / 11. 3. 2005

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 8: OBRAZEC POTRDILA O GOTOVINSKEM POLOGU ZA ZAVAROVANJE
PLA�ILA CARINSKE OBVEZNOSTI

POTRDILO O GOTOVINSKEM POLOGU št.: ........

izdano na podlagi drugega odstavka 11. �lena Pravilnika o na�inu predložitve instrumenta
zavarovanja, kriterijih za dolo�itev njegove višine, na�inu sprostitve oziroma unov�itve glede
izpolnitve oziroma pla�ila dav�ne obveznosti

1. Carinski dolžnik ..................................................................................................... iz
...................................................................................... je dne ....................................... pri
Generalnem carinskem uradu vpla�al gotovinski polog v znesku .................................. SIT za
zavarovanje pla�ila uvoznih in izvoznih dajatev, drugih dajatev, ki se pla�ujejo pri uvozu
oziroma izvozu ter obresti in stroškov postopka (v nadaljevanju: carinska obveznost) v zvezi
s carinskim postopkom oziroma postopki, za�etimi v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti,
od ................... do ....................., na podra�un št. ..........................
2. Gotovinski polog velja za zavarovanje pla�ila carinske obveznosti od ........................... do
...........................
3. Podatki o carinskem dolžniku:
Mati�na številka:
Dav�na številka
oziroma druga
identifikacijska
številka:
Osebno ime oziroma
firma:
Prebivališ�e oziroma
sedež:
Poštna številka:

Kraj:

4. Carinski dolžnik lahko uporablja gotovinski polog za zavarovanje pla�ila carinske
obveznosti, ki je nastala ali bi lahko nastala iz naslednjih carinskih postopkov:
Sprostitev v prosti promet
Za�asni uvoz
Carinsko skladiš�enje
Pasivno oplemenitenje
Aktivno oplemenitenje
Izvoz
Predelava pod carinskim nadzorom
(ozna�iti carinski postopek za katerega velja zavarovanje)
Jamstvo iz tega gotovinskega pologa velja tudi za zavarovanje pla�ila carinske
obveznosti v primerih, ko naro�nik instrumenta zavarovanja nastopa pred carinskimi
organi kot direktni pooblaš�enec carinskega dolžnika.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)
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Ta gotovinski polog krije do višine gotovinskega pologa tudi carinsko obveznost iz
carinskih postopkov z ekonomskimi u�inki, za�etimi v obdobju veljavnosti predhodnega
instrumenta zavarovanja .................................. št. .................... z dne ...................., �e ti
še niso bili zaklju�eni v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti in bi carinska obveznost
še lahko nastala.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)
Ta gotovinski polog velja tudi carinsko obveznost iz carinskih postopkov, ki so bili za�eti
v obdobju veljavnosti predhodnega instrumenta zavarovanja ................................ št.
............................ z dne ................................., ki bi lahko nastala po sprejetju dopolnilne
deklaracije, zaklju�ku preverjanja carinske deklaracije, zaradi ukrepa za�asne uvedbe
dajatev ali v drugih primerih, ko je potrebno po carinskih predpisih zavarovati morebitno
carinsko obveznost tudi po sprostitvi blaga v prosti promet.
(ozna�iti veljavnost dolo�be oziroma jo izpustiti, �e ni potrebna)
6. Gotovinski polog se znižuje za vsak po tem zavarovanju pla�an znesek do skupnega
zneska gotovinskega pologa.
7. To potrdilo je izdano v ............. enakih izvodih.
M.P.
.............................
(kraj in datum)

834.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vodenju registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, šestega odstavka 7. člena in petega odstavka 9. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02,
45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vodenju registra dobaviteljev semenskega
materiala kmetijskih rastlin
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 29/03, 71/03
in 72/03) se v 1. členu za besedilom »odgovorna strokovna
oseba)« podpičje nadomesti z besedo »ter« in črta besedilo
»; vrste kmetijskih rastlin, za katere veljata izjemi glede vpisa
v register, ter kriterije za določitev majhnih pridelovalcev in
lokalnega trga«.

................................................
(podpis pooblaš�ene osebe)

2. člen
(1) V 2. členu se na koncu besedila 1. točke pred podpičjem doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: dejavnosti
dobavitelja)«.
(2) 2. in 3. točka se spremenita tako, da se glasita:
»2. mesto pridelave je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota (vključno z zemljišči, objekti,
stroji in opremo) in je lahko kmetijsko gospodarstvo ali del
kmetijskega gospodarstva ali vsaka druga lokacija, na kateri
dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja. Dobavitelj lahko
opravlja dejavnosti dobavitelja na več mestih pridelave. Vsako mesto pridelave ima lahko več ločenih enot pridelave;
3. enota pridelave je del mesta pridelave, kjer se opravlja posamezna dejavnost dobavitelja iz prvega odstavka
3. člena tega pravilnika.«.
3. člen
(1) V 3. členu se v prvem odstavku besedilo devete
alinee spremeni tako, da se glasi:
»material za vegetativno razmnoževanje trte, «.
(2) V drugem odstavku se besedilo »s predpisom o
vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala
kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja
oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo trženje semenskega
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materiala posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin iz
prejšnjega odstavka«.
Črta se 4. člen

4. člen

5. člen
V 5. členu se črta beseda »tudi«, za besedama »z distribucijo« dodata besedi »in prodajo«, besedilo »oziroma s
predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin« pa se črta.
6. člen
V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dobavitelj, ki opravlja več dejavnosti dobavitelja
oziroma te dejavnosti opravlja na različnih mestih pridelave,
lahko za posamezno dejavnost oziroma posamezno mesto
pridelave zagotovi drugo odgovorno strokovno osebo.«.
7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu:
vloga) mora dobavitelj vložiti pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava). Vloga se vloži
na Obrazcu 1 in na Obrazcu 2 iz priloge, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Dobavitelj mora vlogi priložiti:
1. dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe:
– kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja ali
– kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovorna strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja,
v pogodbi morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne osebe v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom;
2. dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe, to je vsaj:
– kopijo diplome, spričevala ali potrdila o preizkusu
znanja in
– kopijo delovne knjižice, potrdila pristojne upravne
enote o statusu kmeta ali drugega dokazila, iz katerega je
razvidno: delovna doba in delovne izkušnje;
3. podpisano izjavo dobavitelja na Obrazcu 3 iz priloge
tega pravilnika;
4. pooblastilo dobavitelja iz druge alinee drugega odstavka 6. člena tega pravilnika ter podpisano izjavo odgovorne strokovne osebe, oboje na Obrazcu 4 iz priloge tega pravilnika, če dobavitelj ni sam odgovorna strokovna oseba.
(3) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na različnih mestih pridelave, se Obrazec 2 iz priloge tega pravilnika vloži za vsako mesto pridelave posebej.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika se pooblastilo dobavitelja in izjava odgovorne strokovne
osebe na Obrazcu 4 iz priloge tega pravilnika priloži za vsako
odgovorno strokovno osebo posebej.
(5) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na kmetijskem gospodarstvu, ki ni pravna oseba, in dobavitelj ni
nosilec kmetijskega gospodarstva, mora vlogi priložiti izjavo
na Obrazcu 5 iz priloge tega pravilnika, podpisano s strani
osebe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s
predpisi o registru kmetijskih gospodarstev.
(6) Obrazci iz tega člena so dostopni tudi na Upravi in
na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).«.
8. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »ministrstva« doda besedilo », pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
9. člen
(1) V 10. členu se v prvem odstavku črta besedilo »zlasti glede dejavnosti dobavitelja, odgovorne strokovne osebe
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oziroma skupin semenskega materiala kmetijskih rastlin iz
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, «.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če želi registrirani dobavitelj opravljati dodatne ali
druge dejavnosti dobavitelja, razen tistih, za katere je že vpisan v register, če namerava dejavnosti dobavitelja opravljati
na novem mestu pridelave ali če zagotovi novo odgovorno
strokovno osebo, mora pri Upravi vložiti vlogo za dopolnitev
vpisa v register.«.
(3) V tretjem odstavku se besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Vlogi je potrebno priložiti ustrezna
dokazila in izjave iz 8. člena tega pravilnika.«.
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(način vodenja registra)
(1) Register vzpostavi in vodi Uprava. Register se vodi
kot računalniška zbirka podatkov iz listin, na podlagi katerih
se izvaja vpis v register. Listine se arhivirajo v zbirko listin, ki
je priloga registra.
(2) V register, ki se za potrebe informacijskega sistema
imenuje SEME-register, se vpišejo neponovljiva registrska
številka dobavitelja ter podatki iz Obrazca 1 in Obrazca 2 iz
priloge tega pravilnika.
(3) Pri dobaviteljih, ki jim Uprava v skladu s predpisi,
ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, z
odločbo dovoli izdajo etiket in potrdil dobavitelja, se v register
vpišejo tudi naslednji podatki iz odločbe:
– vrste kmetijskih rastlin, na katere se nanaša dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja.«.
11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(povezovanje registra z drugimi zbirkami podatkov)
(1) Uprava povezuje podatke iz registra z drugimi podatki, ki jih vodi Uprava v svojih zbirkah podatkov.
(2) Uprava lahko za vodenje registra pridobiva in uporablja tudi podatke iz zbirk podatkov, ki jih vodi ministrstvo
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in zbirk podatkov,
opredeljenih v zakonu, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin.
(3) Če ta pravilnik ne določa drugače, se za način vodenja in vzdrževanja SEME-registra, njegovo povezovanje s
FITO-registrom ter z drugimi zbirkami podatkov ministrstva
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.«.
12. člen
Črta se drugi odstavek 15. člena.
13. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del
tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-25/2003/3
Ljubljana, dne 18. februarja 2005.
EVA 2004–2311–0364
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
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PRILOGA

VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER

Obrazec 1 - OSNOVNI PODATKI O DOBAVITELJU SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN
IN O ODGOVORNI STROKOVNI OSEBI

I. Registrska številka dobavitelja: SEME

Datum: __________________________

/Ob prvem vpisu izpolni FURS/

Številka odlo�be o vpisu v register:

�

Uradni zaznamek: ____________

�

Prvi vpis

�

Spremembe

�

Dopolnitve

Izbris

II.1. Dobavitelj / priimek in ime ali naziv firme/:
.....................................................................................................…………………………………………..
1a

Pridelava

1b

Priprava za trženje

Pravna oseba

Trženje

Samostojni podjetnik

Uvoz

Kmet-nosilec KMG

/ z X ozna�ite dejavnost/

Kmet-družin.�lan

/ z X ozna�ite status/

2. EMŠO
/ izpolni fizi�na oseba in s.p./

2a. Mati�na številka:

3. Dav�na številka:

/ izpolni poslovni subjekt, tudi s.p./

4. Naslov: Ob�ina: …………………………………

Naselje: …………………………......................….....

Ulica: ....................................................................
Poštna številka

Hišna št.:

/

..........................................
Pošta

/

5. Telefon:

6. GSM:

Obmo�na koda / Telefonska številka

/
Klicna koda / Telefonska številka

7. Na naslovu opravljam vsaj eno od dejavnosti po šifrantu

DA

NE

8. Dejavnost opravljam tudi na drugih lokacijah

DA

NE

III.

Eviden�na številka odgovorne strokovne osebe

SEMES -

/Ob prvem vpisu izpolni FURS/

IV. 9. Odgovorna strokovna oseba / z X ozna�ite ustrezno/:
V rednem del. razmerju

Dobavitelj sam

V pogodbenem razmerju

Kooperacija

10. Priimek in ime odgovorne strokovne osebe, �e to ni dobavitelj sam:

…............................................................................................................................…………………….
11. Dav�na številka:

12. Enotna mati�na številka ob�ana:

13. Naslov: Ob�ina: …………………………………
Ulica: ....................................................................
Poštna številka

Naselje: ……………………………...................……..
Hišna št.:

/

..........................................

14. Telefon:

Pošta

/

Obmo�na koda / Telefonska številka

15. GSM:

/
Klicna koda / Telefonska številka
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VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER

Obrazec 2 - OSNOVNI PODATKI O MESTU PRIDELAVE

V. Prijava / Odjava mesta pridelave št. __

_ od skupaj __

KMG-MID

__

Dodeljen:
Datum

�

�

lokacija
pridelave

� skladiš�e

lokacija dodelave /
priprave za trženje

�

/ z X ozna�ite vrsto mesta pridelave/

�

distribucijski
center

prodajno
mesto

1. Naziv mesta pridelave (doma�e ime kmetijskega gospodarstva) …………………………………………….….…
2. Naslov: Ob�ina: …………………………………

Naselje: …………………………......................…......

Ulica: ....................................................................
Poštna številka

Hišna št.:

/

..........................................
Pošta

/

Telefon:

GSM:

Obmo�na koda / Telefonska številka

/
Klicna koda / Telefonska številka

3. Objekti na tem naslovu (vklju�no s pokritimi prostori za pridelavo):
�

Rastlinjak
Površina (m2)

�

Plastenjak
Površina (m2)

�

Skladiš�e

�

Dodelovalni
obrat

�

Drugo

�

travniki (i)

�

drugo

4. Kmetijska zemljiš�a (KZ) na tem naslovu:
Vrsta KZ

�

njiva (e)

�

trajni nasad (i)

Površina (ha, ar)
4. Vrsta (e) / skupina (e) semenskega materiala kmetijskih rastlin, na katere se nanaša dejavnost:

/ z X ozna�ite ustrezno vrsto ali skupino/

Semenski krompir
Razmnoževalni material oziroma sadike hmelja
Razmnoževalni material okrasnih rastlin
Razmnoževalni material oz. sadike sadnih rastlin
Material za vegetativno razmnoževanje trte
Razmnož. oz. sadilni material zelenjadnic, razen semena

Seme krmnih rastlin
Seme oljnic in predivnic
Seme pese
Seme zelenjadnic
Seme žit

VI. Odgovorna strokovna oseba za to mesto pridelave
Navedena v to�ki IV

Druga kot je navedena v to�ki IV

Priimek in ime odgovorne strokovne osebe, �e je druga kot v to�ki IV:
…............................................................................................................................……………………………

Razmerje z dobaviteljem:

Redno delovno razmerje

Dav�na številka:

Enotna mati�na številka ob�ana:

Naslov. Ob�ina: …………………………………
Ulica: ....................................................................
Poštna številka

Pogodbeno razmerje

Naselje: …………………………......................….....
Hišna št.:

/

..........................................
Pošta

/

Telefon:

Obmo�na koda / Telefonska številka

GSM:

/
Klicna koda / Telefonska številka

S podpisom jam�im(o) za to�nost podatkov!
Datum:

dan

/

mesec

/

leto

�itljiv podpis dobavitelja oz. odgovorne osebe pravne osebe (in žig)
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VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER

Obrazec 3 – IZJAVA DOBAVITELJA
I. Registrska številka dobavitelja:

Datum:
/Izpolni FURS/

II. IZJAVA DOBAVITELJA
Spodaj podpisani

___________________________________________________________________________

Ime in priimek dobavitelja (za fizi�ne osebe, vklju�no z s.p.) / naziv firme ter ime in priimek odgovorne osebe za zastopanje (za pravne osebe)

_____________________________________________________________________________________
Naslov (naselje, ulica, hišna številka)

Poštna številka in ime pošte

1. izjavljam (o), da sem (smo) pripravljen (i) in sposoben (i) izpolnjevati naslednje predpisane obveznosti:
� imeti za posamezno vrsto kmetijskih rastlin na�rt pridelave z opredeljenimi kriti�nimi to�kami, ki bi lahko
vplivale na kakovost semenskega materiala kmetijskih rastlin (zlasti na sortno ali vrstno pristnost in �istost
ter zdravstveno stanje),
� stalno spremljati in nadzirati pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z na�rtom iz
prejšnje alinee, izvajati ukrepe za zagotavljanje skladnosti semenskega materiala kmetijskih rastlin s
predpisanimi zahtevami (zlasti glede varstva pred škodljivimi organizmi) ter na predpisan na�in voditi zapise
o nadzoru in izvedenih ukrepih,
� nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja oziroma Fitosanitarno upravo RS (v nadaljnjem
besedilu: Uprava) o pojavu ali sumu na pojav karantenskih škodljivih organizmov na mestu pridelave,
� zagotoviti sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala kmetijskih rastlin v vseh fazah
pridelave in priprave za trg, pri skladiš�enju, prodaji in dobavi semenskega materiala,
� voditi zapise na predpisan na�in in hraniti dokazila o vzdrževanju sorte oziroma o pridobitvi ali pridelavi,
nakupu ali uvozu razmnoževalnega materiala kmetijskih rastlin, o pripravi za trg, o zalogah, o prodaji ali
dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin,
� omogo�iti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora in dopustiti odvzem vzorcev,
� v �asu uradnega ali inšpekcijskega nadzora spremljati pristojnega inšpektorja, sam dobavitelj oziroma
njegova odgovorna strokovna oseba, mu na zahtevo predložiti dokazila in zapise, ki jih je dobavitelj dolžan
hraniti, oziroma pristojnemu inšpektorju nuditi vse potrebne informacije,
� izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru,
� hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjih alinej najmanj tri leta, za sadne rastline, vinsko trto, hmelj in
ve�letne okrasne rastline pa najmanj pet let,
� prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, zlasti
glede dejavnosti dobavitelja, odgovorne strokovne osebe oziroma vrst kmetijskih rastlin, ter
�
izpolnjevati druge predpisane obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin;
2. izjavljam (o) tudi, da sem (smo) seznanjen (i) s sankcijami, ki jim bom (o) podvržen (i) v primeru kršitev
oziroma neizpolnjevanja zgoraj navedenih zahtev.

Datum: _____________

_________________________________________
Podpis dobavitelja / odgovorne osebe za zastopanje (in žig)
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Obrazec 4 – POOBLASTILO DOBAVITELJA IN IZJAVA ODGOVORNE STROKOVNE OSEBE
I. Registrska številka dobavitelja:

Datum:
/Izpolni FURS/

II. POOBLASTILO DOBAVITELJA
Spodaj podpisani

___________________________________________________________________________

Ime in priimek dobavitelja (za fizi�ne osebe, vklju�no z s.p.) / naziv firme ter ime in priimek odgovorne osebe za zastopanje (za pravne osebe)

_____________________________________________________________________________________
Naslov (naselje, ulica, hišna številka)

Poštna številka in ime pošte

pooblaš�am (o) _________________________________________________, da bo v mojem (našem) imenu
Ime in priimek odgovorne strokovne osebe

odgovoren (a) za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, navedene v Obrazcu 3.
Datum: _____________

_________________________________________
Podpis dobavitelja / odgovorne osebe za zastopanje (in žig)

III. IZJAVA ODGOVORNE STROKOVNE OSEBE
Spodaj podpisani _________________________________________________ izjavljam, da sem seznanjen (a)
Ime in priimek odgovorne strokovne osebe

s pooblastilom dobavitelja iz to�ke II. in da z njim soglašam.

Datum: _____________

______________________________________
Podpis odgovorne strokovne osebe
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VLOGA ZA VPIS V SEME-REGISTER

Obrazec 5 – IZJAVA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

I. Registrska številka dobavitelja:

Datum:
/Izpolni FURS/

II. IZJAVA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Spodaj podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva ____________________________________________
Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

_____________________________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališ�a (naselje, ulica, hišna številka)

Poštna številka in ime pošte

EMŠO

Dav�na številka

A) se strinjam, da družinski �lan _________________________________________________________
Ime in priimek dobavitelja – družinskega �lana

_____________________________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališ�a (naselje, ulica, hišna številka)

Poštna številka in ime pošte

EMŠO

Dav�na številka
opravlja dejavnost dobavitelja na kmetijskem gospodarstvu:

KMG-MID:

Doma�e ime:
Ob�ina:

Naselje:

Ulica:
Poštna številka:

Hišna št.:

/

Pošta:

(podatki o kmetijskem gospodarstvu)

B) izjavljam, da sem seznanjen z obveznostmi, ki jih mora izpolnjevati dobavitelj semenskega materiala
kmetijskih rastlin, ki je vpisan v register dobaviteljev, še zlasti, da mora:
� omogo�iti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora in dopustiti odvzem vzorcev,
� izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru,
� prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka.

Datum: _____________

______________________________________
Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva
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Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje
v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti, postopek za odvzem takšnega statusa ter zbirko
podatkov teh društev.
2. člen
(mednarodno društvo, zveza društev)
Mednarodno društvo lahko pridobi status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ob izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja
raziskovalno dejavnost ter po postopku, določenem v tem
pravilniku, če je v Republiki Sloveniji vpisano v evidenco
mednarodnih društev ali zvez mednarodnih društev v skladu
z zakonom, ki ureja društva.
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za zveze društev,
ki so organizirane in registrirane v skladu z zakonom, ki ureja
društva.
3. člen
(postopek priznanja)
O podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu
na področju raziskovalne dejavnosti, odloča minister, pristojen za področje znanosti (v nadaljnjem besedilu: minister),
če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost.
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti podeli minister z odločbo, v skladu s
predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
4. člen
(pristojnost več ministrstev)
Če vloži predlog za pridobitev statusa društva, ki deluje
v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, društvo, ki poleg dejavnosti iz druge in četrte alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika opravlja še drugo dejavnost,
ki je v pristojnosti drugega ministrstva oziroma ministrstev,
minister za ta del dejavnosti društva pred izdajo odločbe,
pridobi soglasje pristojnega ministra oziroma ministrov.
Minister izda v skladu s tem pravilnikom, na predlog drugega ministrstva, predhodno soglasje za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu, za tisti del dejavnosti
društva, ki se izvaja na področju raziskovalne dejavnosti.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA,
KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
5. člen
(pogoji)
Društvo mora za pridobitev statusa društva v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
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– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za
pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti;
– da ima dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, opredeljene v temeljnem aktu
društva;
– da je zadnji dve leti pred vložitvijo zahteve za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti, sredstva društva pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti;
– da je v obdobju zadnjih dveh let redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena
in ciljev, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti;
– da ima izdelane programe bodočega delovanja;
– da ima izkazane pomembne dosežke svojega delovanja.
Za delovanje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje spodbujanje ali izvajanje namenov ali
dejavnosti v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim
programom. Spodbujanje ali izvajanje namenov ali dejavnosti
društva se izkazuje s projekti in programi, ki jih društva izvajajo na področjih temeljnega oziroma aplikativnega raziskovanja, kot tudi prizadevanj pri sistematični uporabi znanja in
razumevanja, pridobljenega s temeljnim oziroma aplikativnim
raziskovanjem ter iz praktičnih izkušenj.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA DRUŠTVA,
KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
6. člen
Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, mora na
ministrstvo, pristojno za področje znanosti (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) vložiti pisni predlog (v nadaljnjem besedilu: predlog).
Predlog mora vsebovati zahtevek za podelitev statusa
društva z ustreznimi podatki iz 14. člena tega pravilnika, ki se
vpisujejo v zbirko podatkov društev, ter z drugimi podatki, ki
jih mora imeti vsaka vloga v upravnem postopku.
Predlogu je potrebno priložiti:
1. sklep pristojnega organa društva o vložitvi predloga
za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na
področju raziskovalne dejavnosti,
2. temeljni akt društva,
3. utemeljitev, zakaj predlagatelj meni, da društvo deluje
v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
4. poročilo o pretežnem uporabljanju sredstev društva
za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti, v pretekih dveh letih oziroma ﬁnančno poročilo za pretekli dve leti,
5. poročilo o tem, da je v obdobju zadnjih dveh let redno
izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti oziroma vsebinsko poročilo o delu
društva za pretekli dve leti,
6. poročilo o projektih oziroma programih, ki so bili prijavljeni na razpise ministrstva v okviru delovanja društva v
javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, v preteklih dveh letih (zlasti vrste projektov oziroma programov ter
višina odobrenih oziroma prejetih ﬁnančnih sredstev),
7. programe bodočega delovanja,
8. izkaz pomembnih dosežkov svojega delovanja.
7. člen
(nepopolni predlogi)
Če predlog ne vsebuje vseh podatkov in listin oziroma
dokazil iz prejšnjega člena, ga ministrstvo vrne društvu, da
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ga v 30 dneh dopolni oziroma predloži manjkajoče listine ali
dokazila.
Če društvo pomanjkljivosti ne odpravi v roku iz prejšnjega odstavka, ministrstvo predlog zavrže. Priložena dokumentacija se vrne društvu.
8. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc ter pridobitev
drugih podatkov po uradni dolžnosti)
Po vložitvi predloga ministrstvo po uradni dolžnosti pri
pristojni upravni enoti oziroma ministrstvu, pristojnemu za
notranje zadeve pridobi kopijo odločbe o registraciji društva
oziroma potrdila o vpisu v evidenco mednarodnih društev.
9. člen
(strokovna komisija)
Popolni predlog obravnava strokovna komisija, sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, ki jih imenuje
minister izmed strokovnjakov s področja raziskovalne dejavnosti.
Strokovna komisija vsebinsko prouči, ali društvo izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
ter svoje strokovno mnenje o tem sporoči ministru v pisni
obliki, in sicer v 20 dneh od prejema popolnega predloga.
Strokovno mnenje mora vsebovati natančno obrazložitev,
zakaj po mnenju strokovne komisije društvo izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti oziroma zakaj
jih ne izpolnjuje. Strokovno mnenje podpišejo predsednik in
člani komisije.
10. člen
(odločba)
Če društvo izpolnjuje pogoje, določene z zakonom,
ki ureja raziskovalno dejavnost, mu minister z odločbo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti, za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja statusa.
Če društvo pogojev, določenih z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost, ne izpolnjuje, minister z odločbo zavrne
predlog za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
Minister odločbo iz prejšnjih dveh odstavkov izda v
30 dneh od prejema popolnega predloga. Odločba je dokončna.
Odločbo s pravnim poukom se vroči društvu, pristojni
upravni enoti, ki je izdala odločbo o registraciji društva ter tudi
drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.
Društvo pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, z dnem pravnomočnosti izdaje odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
11. člen
(obveznosti društva po pridobitvi statusa)
Društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti, mora:
1. v primeru morebitnih sprememb in dopolnitev temeljnega akta, najkasneje v treh mesecih po sprejemu, le-te
sporočiti ministrstvu,
2. najkasneje šest mesecev pred iztekom petih let od
podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, vložiti zahtevo za podaljšanje
statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, če želi podaljšati status,
3. ministrstvu do konca meseca februarja predložiti vsebinsko poročilo o delu za preteklo leto in ﬁnančno poročilo
o pretežnem uporabljanju sredstev društva za opravljanje
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dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti, v preteklem letu,
4. o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma pogoji za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti, takoj obvestiti
ministrstvo.
IV. PRENEHANJE STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE
V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
12. člen
(razlogi)
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti, preneha:
1. z iztekom roka, za katerega je bil podeljen,
2. če je društvo prenehalo obstajati,
3. če je društvo spremenilo temeljni akt oziroma svoje
delovanje, tako da ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika,
4. če predloži zahtevo, da ne želi več imeti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti,
5. če društvo eno leto ni izvajalo dejavnosti, opredeljene v drugi in četrti alineji prvega odstavka 5. člena tega
pravilnika,
6. če ministrstvu do konca meseca februarja ne predloži
vsebinsko poročilo o delu za preteklo leto in ﬁnančno poročilo
o pretežnem uporabljanju sredstev društva za opravljanje
dejavnosti, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti, v preteklem letu, in navedenih poročil ne predloži
tudi na posebno opozorilo ministrstva.
O prenehanju statusa izda minister odločbo na zahtevo
društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti (v primeru iz druge in četrte točke prejšnjega odstavka) oziroma po uradni dolžnosti (v primeru iz prve, tretje,
pete in šeste točke prejšnjega odstavka).
V. ZBIRKA PODATKOV DRUŠTEV
13. člen
(zbirka podatkov društev)
Ministrstvo vodi zbirko podatkov društev, ki delujejo v
javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov društev).
Podatki, vpisani v zbirko podatkov društev, so javni.
14. člen
(vsebina zbirke podatkov društev)
Vpis v zbirko podatkov društev se opravi po pravnomočnosti odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
V zbirko podatkov društev se vpišejo naslednji podatki:
1. datum in zaporedna številka odločbe, na podlagi
katere je opravljen vpis,
2. ime društva,
3. podatki o registraciji društva (upravna enota, ki je
odločbo o registraciji izdala, datum registracije),
4. sedež društva,
5. namen in naloge oziroma programi društva,
6. kraj izvajanja nalog društva.
V zbirko podatkov se vpisujejo spremembe podatkov iz
druge do vključno šeste točke prejšnjega odstavka in datum
sprememb.
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15. člen
(izbris iz zbirke podatkov društev)
Izbris iz zbirke podatkov društev opravi ministrstvo na
zahtevo društva, ki deluje v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti ali po uradni dolžnosti, skladno z
določbami tega pravilnika.
Izbris iz zbirke podatkov društev se opravi po pravnomočnosti odločbe o prenehanju statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
V primeru izbrisa se v zbirko podatkov društev vpiše
številko in datum odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris, z navedbo ali je bil izbris opravljen na zahtevo društva
ali po uradni dolžnosti.
VI. PODALJŠANJE STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V
JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI
16. člen
(podaljšanje statusa)
Društvo mora najkasneje šest mesecev pred iztekom
petih let od podelitve statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju raziskovalne dejavnosti, vložiti zahtevo
za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu
na področju raziskovalne dejavnosti, če želi obdržati status.
Na podlagi vložene zahteve ministrstvo preveri izpolnjevanje
pogojev za podaljšanje statusa.
Za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev
se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o podelitvi
statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Pri tem mora za podaljšanje statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti, predlagatelj vlogi za podaljšanje statusa priložiti
dokumentacijo iz četrte do vključno osme točke tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, drugo dokumentacijo iz 6.
člena tega pravilnika pa samo, če so podatki različni, kot so
bili v času, ko je društvo zaprosilo za status društva, ki deluje
v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
Po izvedenem postopku preverjanja minister izda odločbo o podaljšanju statusa društva, ki deluje v javnem interesu
na področju raziskovalne dejavnosti, za novo obdobje petih
let oziroma odločbo o prenehanju statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(postopki po uradni dolžnosti)
Pri društvih, katerim je bil skladno s pravilnikom o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št.
62/96 in 13/97 – popravek) podeljen status društva, ki deluje
v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije brez
omejitve dobe statusa, ministrstvo po preteku petih let od
dneva izdaje odločbe o podelitvi statusa, po uradni dolžnosti
preveri njihovo izpolnjevanje pogojev za status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
skladno z določbami tega pravilnika.
18. člen
(dokončanje potekajočih postopkov)
Pri društvih, ki so vlogo za pridobitev statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
vložila do uveljavitve tega pravilnika, se postopek dokonča
skladno z določbami pravilnika o pogojih za podelitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti
(Uradni list RS, št. 62/96, 13/97 – popravek in 72/01).
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19. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha
uporabljati pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju znanosti (Uradni list
RS, št. 62/96, 13/97 – popravek in 72/01).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-17/2003
Ljubljana, dne 18. februarja 2005.
EVA 2005-3211-0006
dr. Jure Zupan l. r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

836.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o
izvajanju PIC postopka

Na podlagi 43. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) in
za izvajanje zakona o ratiﬁkaciji Rotterdamske konvencije o
postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene
nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni
list RS – MP, št. 26/99) izdaja minister za zdravje v soglasju z
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrom
za okolje, prostor

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju
PIC postopka
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju PIC postopka (Uradni list RS, št. 50/01).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2004-UK
Ljubljana, dne 15. januarja 2005.
EVA 2004-2711-0079
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Janez Podobnik, dr. med., l. r.
Minister
za okolje in prostor
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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837.

Št.

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih
za uporabo v energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže

»2.a člen
Živila za posebne prehranske namene, ki se uporabljajo
v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže in
so bila proizvedena in/ali označena v skladu s pravilnikom o
živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah
za zmanjšanje telesne teže (Uradni list RS, št. 90/00) do
14. januarja 2005, so lahko v prometu do prodaje oziroma
porabe zalog.«.

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

Register o spremembah in dopolnitvah
registra biocidnih pripravkov

Na podlagi 15.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in št. 47/04 – ZdZPZ)
objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije

REGISTER
o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih
pripravkov
I
Register biocidnih pripravkov (Uradni list RS, št. 44/04,
75/04, 78/04, 89/04, 99/04, 107/04, 120/04, 131/04 in 14/05)
se dopolni z naslednjimi biocidnimi pripravki:

b

c

d

Trgovsko ime biocidnega pripravka

Aktivna snov

Proizvajalec/predlagatelj

AUTAN FAMILY REPELLENTE
AQUABLANC O2 GRANULAT
AQUA POWER
BAYGON GENIUS PROTECTOR
BAYGON PROTECTOR MOSCHE
E ZANZARE – FLIES & MOSQUITOES – MUHE IN KOMARJI
BAYGON PROTECTOR SCARAFAGGI E FORMICHE – ROACHES
& ANTS – ŠČURKI IN MRAVLJE
BROM TABLETE
CALZELOS
CHEMOCHLOR – tekoč
CHEMOSAN
DIAZOL 50 EW
FENDONA 6 SC
LOCTITE Hygien Spray
MALE KLOROVE TABLETE – hitro
topne
MULTIFUNKCIJSKE TABLETE
MULTITAB
PIPS MOSQUITO TABLETE
RATKILL MEHKA VABA
RATKILL PARAFINSKI BLOKI
RATKILL PELETE
RATKILL ŽITNA VABA
STEINFIX
T – GROSSTABLETTEN
T – SCHNELLTABLETTEN
VABA ZA FARAONSKE MRAVLJE
VELIKE KLOROVE TABLETE
WINTERFIT – tekočina za prezimovanje
DOMESTOS sredstvo za čiščenje
in dezinfekcijo
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Št. 0220-6/2005
Ljubljana, dne 23. februarja 2005.
EVA 2005-2711-0086

838.

1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah
za zmanjšanje telesne teže (Uradni list RS, št. 142/04) se za
2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:

677
678
679
680
681

Stran

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o
živilih, namenjenih za uporabo v energijsko
omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ),
izdaja minister za zdravje

a
Zap.
št.
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e
Številka in datum
dovoljenja

f
Veljavnost
dovoljenja

ORBICO d.o.o.

(1)

(2)

STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
KARSIA, Dutovlje d.o.o.
BASF SLOVENIJA d.o.o.
HENKEL SLOVENIJA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(5)
(2)
(5)
(2)
(2)
(2)
(2)

STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
KRKA d.d.
UNICHEM d.o.o.
UNICHEM d.o.o.
UNICHEM d.o.o.
UNICHEM d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
UNICHEM d.o.o
STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(5)
(5)
(2)
(2)
(2)
(5)

UNILEVER SLOVENIJA
d.o.o.

(1)

(2)

ORBICO d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
STOTINKA d.o.o.
ORBICO d.o.o.
ORBICO d.o.o.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(5)
(5)

Stran
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II
Biocidni pripravek pod zaporedno številko 222 se spremeni tako, da se glasi:

222

NINA OXY

ŠAMPIONKA d.d.

Št. 5406 – 85/2005 – UK
Ljubljana, dne 25. februarja 2005.
EVA 2005-2711-0090
Urad RS za kemikalije
prim. Dunja Piškur Kosmač, dr. med. l. r.
Direktorica

839.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list
RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US RS) v zvezi s 142. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) izdaja minister za kulturo

Št. 026-11/2004/11
Ljubljana, dne 25. februarja 2005.
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo

840.

(2)

ODLOČBO
Kulturno umetniškemu društvu Lutkovno gledališče Jože
Pengov, Draveljska ulica 44, 1000 Ljubljana, se podeli status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Društvo se s 1. 3. 2005 vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-42/99/13
Ljubljana, dne 23. februarja 2005.
dr. Vasko Simoniti l. r.
Minister
za kulturo

ODLOČBO
o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Kulturno izobraževalnemu društvu Kibla, Ulica Kneza
Koclja 9, 2000 Maribor, se podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture.
Društvo mora v skladu s 6. členom Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture obveščati
Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah temeljnih aktov
in najkasneje do konca februarja vsakega leta predložiti
poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi sredstev za
preteklo leto.
Društvo se s 1. 3. 2005 vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

(1)

USTAVNO SODIŠČE
841.

Odločba, da prvi stavek drugega odstavka
55. člena Zakona o gospodarskih družbah ni
v neskladju z Ustavo ter o ustavitvi postopka
za preizkus pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in
tretjega odstavka 15. točke, 25. in 27. točke
Metodološkega navodila za predložitev letnih
poročil in drugih podatkov gospodarskih
družb samostojnih podjetnikov posameznikov
za leto 2002

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo samostojnega podjetnika Antona Zakrajška, s.p., Škoﬂjica, ki ga zastopa Zoran Hartman, odvetnik
v Ljubljani, in v postopku za preizkus pobude, na seji dne
17. februarja 2005

o d l o č i l o:
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94),
80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) in 5. člena Pravilnika o društvih,
ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list
RS, št. 64/99, 65/02 – odl. US RS) v zvezi s 141. in 142.
členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za kulturo

1. Prvi stavek drugega odstavka 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 6/99, 54/99, 45/01, 57/04, 139/04 in 15/05 – ur. p.b.)
ni v neskladju z Ustavo.
2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka
15. točke, 25. in 27. točke Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb
samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002 (Uradni
list RS, št. 15/03) se ustavi.

Uradni list Republike Slovenije
Obrazložitev
A)
1. Pobudnik, ki kot samostojni podjetnik opravlja avtoprevozniško dejavnost, se po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) uvršča med male družbe. Glede
na to je na podlagi drugega odstavka 55. člena ZGD dolžan
predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) letno poročilo, ki
se javno objavi. Zaradi te dolžnosti podjetnikov je pobudnik
Ustavnemu sodišču predložil še podpisane obrazce o pridružitvi k pobudi, s katerimi je večje število podjetnikov izrazilo
podporo vloženi pobudi. V njej pobudnik izpodbija 55. člen
ZGD. Ker ta v 72. členu ZGD ni opredeljen kot določba, ki velja za podjetnike, zatrjuje neskladje znotraj samega zakona,
ki krši načela pravne države, saj naj bi se Zakon lahko samovoljno tolmačil. Prav tako naj bi bil drugi odstavek 55. člena
ZGD v neskladju z načeli pravne države zaradi svoje neizvedljivosti. K predložitvi letnega poročila namreč zavezuje
tudi podjetnike, obdavčene po normiranih stroških (53. in
54. člen Zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93 in nasl.
– ZDoh), ter podjetnike, ki vodijo evidenco prejetih in izdanih
knjigovodskih listin (2. člen Odredbe o poslovnih knjigah in
drugih davčnih evidencah, Uradni list RS, št. 77/96 in nasl.),
čeprav jim na podlagi 8. člena Pravilnika o vodenju poslovnih
knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 5/95 in nasl. – v nadaljevanju: Pravilnik) letnega poročila ni treba sestavljati. Za
neskladje naj bi šlo tudi zaradi javne objave letnega poročila,
za katero iz Zakona ni razbrati namena, prav tako naj ta ureditev ne bi bila primerna. Dobiček izkazan v bilanci uspeha,
je dohodek podjetnika, ki je kot tak obdavčen z dohodnino.
Ker se navedeni podatek po 36. členu Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl. – ZDavP) šteje
za davčno tajnost, zatrjuje pobudnik poseg v pravico do
zasebnosti in se pri tem sklicuje na 38. člen Ustave. Poleg
tega naj bi bili podjetniki v neenakem položaju v primerjavi z
drugimi ﬁzičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost
(npr. arhitekti, detektivi). Prav tako naj bi šlo za neenakost v
primerjavi z družbami, saj iz podatkov družbe niso razvidni
dohodki zaposlenih ali lastnika družbe.
2. Hkrati pobudnik izpodbija še Metodološko navodilo
za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih
družb samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002
(v nadaljevanju: Navodilo), ki ga je za izvajanje 55. člena
ZGD izdal AJPES. Ker v 55. členu ZGD ni pravne podlage za
njegovo izdajo, zatrjuje pobudnik njegovo neskladje z drugim
odstavkom 121. člena Ustave. Nadalje zatrjuje pobudnik še
neskladje prvega odstavka 15. točke Navodila s členom
56 ZGD oziroma drugimi določbami, ki ne predvidevajo posebnega letnega poročila. Tretji odstavek 15. točke ter 25.
in 27. točka Navodila pa naj bi bile v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave. Za neskladje s tretjim odstavkom
153. člena Ustave naj bi nadalje šlo še zaradi neskladja s
13. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 89/98 in nasl. – ZDDV).
3. Državni zbor na pobudnikove navedbe v zvezi z ZGD
ni odgovoril.
4. AJPES je pobudnikove navedbe v zvezi z Navodilom
zavrnila kot neutemeljene. Pri tem se je sklicevala na Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in nasl.
– ZPlaP), ki ji podeljuje javna pooblastila (71. člen). Prav tako
je opozorila na drugi odstavek 50. člena ZGD, po katerem
se v okviru sedmega poglavja uporabljajo le določbe 51. in
55. člena ter določbe od 61. do 63. člena ZGD. Nadalje je
še poudarila, da letnega poročila za javno objavo ni treba
predložiti na obrazcu, lahko pa se ob predložitvi obrazca za
statistične namene predloži še izjavo o uporabi podatkov letnega poročila. Za določbo o hkratni predložitvi letnega poročila in plačila pa AJPES pojasnjuje, da je povzeta iz 5. člena
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Pravilnika. Na koncu še meni, da je razlog za plačilo davka v
tem, da objava letnih poročil ni upravna naloga.
B) – I
5. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je bil drugi
odstavek 55. člena ZGD dopolnjen tako, da sta mu bila dodana še dva stavka (4. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št.
57/04 – ZGD-G). Zato je bil pobudnik pozvan, naj pojasni, ali
vztraja pri vloženi pobudi.
6. Pobudnik vztrajanje pri pobudi utemeljuje z navedbo, da je ostal njegov položaj nespremenjen. Navaja, da na
podlagi dopolnitve izpodbijane določbe letnega poročila niso
dolžni predložiti le podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, kar
pa sam ni.1
7. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 55. člena ZGD
v delu, v katerem pobudniku nalaga predložitev letnega poročila (tj. prvi stavek drugega odstavka 55. člena ZGD), z vidika
očitkov, naperjenih zoper ta del ureditve. Iz pobudnikovih
navedb namreč ne izhaja pravni interes za oceno celotne
izpodbijane določbe.2
8. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka
26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/
94 – v nadaljevanju: ZUstS), je Ustavno sodišče po sprejemu
pobude nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
9. Pobudnik očita izpodbijani določbi najprej neskladje
z 72. členom ZGD, ki predpisuje, katere določbe ZGD, ki
sicer veljajo za gospodarske družbe, se smiselno uporabljajo
za podjetnike. Ustavno sodišče ni pristojno odločati o medsebojni skladnosti zakonov (160. člen Ustave). Po ustaljeni
ustavnosodni presoji Ustavno sodišče presoja medsebojno
skladnost zakonskih določb le, če bi šlo za kršitev načel
pravne države in s tem 2. člena Ustave (npr. odločba št.
U-I-299/96 z dne 12. 12. 1996, Uradni list RS, št. 5/97 in OdlUS V, 177). Za kaj takega pa v obravnavani zadevi ne gre,
saj med določbama ni neskladja. Medtem ko 72. člen ZGD
predpisuje, katere določbe, ki sicer veljajo za družbe, se
smiselno uporabljajo za podjetnike, je z izpodbijano določbo
(prvi stavek drugega odstavka 55. člena) položaj podjetnikov glede javne objave letnega poročila urejen neposredno.
Zato dejstvo, da ni še v kakšni drugi določbi ZGD (v 72. členu) posebej oziroma dodatno opredeljeno, da se uporablja
za podjetnike, niti ne pomeni neskladnosti med zakonskimi
določbami, posledično pa tudi ne neskladnosti ureditve z
2. členom Ustave.
10. Pobudnik očita izpodbijani določbi tudi neskladje z
38. členom Ustave, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov.
Drugi odstavek 38. člena Ustave določa, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih
podatkov določa zakon. Zakon o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 86/04 – v nadaljevanju: ZVOP-1), ki določa sistem varstva osebnih podatkov, opredeljuje osebni
podatek kot katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznico
ali posameznika (v nadaljevanju: posameznik), ne glede na
obliko, v kateri je izražen (1. točka 6. člena). Posameznika
opredeljuje kot določeno ali določljivo ﬁzično osebo, na katero se nanaša osebni podatek, s tem da je ﬁzična oseba
določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identiﬁcira,
predvsem s sklicevanjem na identiﬁkacijsko številko ali na
1
Izpodbijana določba je bila nato ponovno dopolnjena (7. člen
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah, Uradni list RS, št. 139/04 – ZGD-H), vendar se dopolnitev
ne nanaša na podjetnike, temveč le na kapitalske oziroma osebne
družbe. Zato Ustavno sodišče pobudnika ni ponovno pozivalo.
2
Za oceno skladnosti določbe z vidika podjetnikov, ki se jim
pri obdavčenju upoštevajo normirani stroški, pobudnik ne izkazuje
pravnega interesa, ker se ne uvršča v to skupino podjetnikov. Poleg
tega ta skupina podjetnikov na podlagi novele ni dolžna predložiti
letnega poročila zaradi javne objave.
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enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno ﬁzično, ﬁziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto,
pri čemer način identiﬁkacije ne povzroča velikih stroškov,
nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa (2.
točka 6. člena ZVOP-1).3
11. Varstvo osebnih podatkov torej uživajo posamezniki
samo, če gre za osebne podatke. Podatkov v letnem poročilu, ki ga zaradi njegove javne objave na podlagi izpodbijane
določbe predložijo podjetniki, na splošno ni mogoče obravnavati kot osebne podatke, saj se ne nanašajo na ﬁzično osebo
kot posameznika, temveč na ﬁzično osebo kot podjetnika.
Nanašajo se torej na eno od oblik, ki jih ZGD predvideva
za opravljanje pridobitne dejavnosti. Čeprav podjetnik lahko
nastopa tudi kot ﬁzična oseba (v smislu posameznika po
ZVOP-1), pri opravljanju pridobitne dejavnosti obeh vlog ni
mogoče enačiti. Gre za dve samostojni in neodvisni vlogi.
Prav zaradi te ločenosti vlog se lahko npr. prenašajo posamezna sredstva ﬁzične osebe med njenim gospodinjstvom
in podjetjem (gl. 37. člen Zakona o dohodnini, Uradni list
RS, št. 54/04 in nasl. – ZDoh-1)4 oziroma lahko veljajo za
ﬁzično osebo, ki nastopa v vlogi podjetnika, posebne določbe
obligacijskega prava (za gospodarske posle in pogodbe).
Vendar ob tem ni mogoče spregledati, da je iz podatkov, vsebovanih v letnem poročilu podjetnika, možno izluščiti podatke
o posamezniku, tj. osebne podatke. Ali so pri tem ti osebni
podatki odraz dejanskega stanja, je brezpredmetno (npr.
pri podatku o dobičku pred obdavčitvijo, ki je kot podatek o
poslovnem izidu eden od elementov letnega poročila, gre le
za računovodski poslovni izid, ki se praviloma razlikuje od
obdavčljivega poslovnega izida v istem poslovnem letu in se
ugotavlja v skladu z davčnimi predpisi,5 a omogoča predstavo
o posameznikovem dohodku). Javna objava letnega poročila
zato pomeni poseg v pravico iz prvega odstavka 38. člena
Ustave (varstvo osebnih podatkov).6 Poseg v ustavne pravice
3
Konvencija o varstvu posameznikov glede na avtomatsko
obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94
– v nadaljevanju: MKVP) opredeljuje osebni podatek kot katerokoli
informacijo, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika.
4
Navedena določba, ki normira prenose sredstev med podjetjem in gospodinjstvom, se glasi:
»(1) Za odtujitev oziroma pridobitev sredstev se štejejo tudi
prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, razen prenosov denarnih sredstev.
(2) Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje, se šteje za prihodek na način, kot je določeno v računovodskih standardih za brezplačno pridobljena sredstva. Stvarno
premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje, se ne šteje
za prihodek, če je bilo preneseno iz gospodinjstva v podjetje ob
začetku opravljanja dejavnosti.
(3) Za prenos stvarnega premoženja med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom se ne šteje pridobitev sredstva od
tretje osebe oziroma odtujitev sredstva tretji osebi.
(4) Prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim
gospodinjstvom se štejejo za transakcije med povezanima osebama.«
5
Gl. Slovenske računovodske standarde, Uradni list RS, št.
107/01 – v nadaljevanju: SRS, in sicer SRS 19, Vrste poslovnega
izida in ﬁnančnega izida, točko 19.14.
Iz SRS 39 – Računovodske rešitve pri malih samostojnih
podjetnikih posameznikih (Uradni list RS, št. 5/03) izhaja, da je ta
standard glede vrednotenja postavk v izkazu stanja in izkazu poslovnega izida (tj. izkazu uspeha) povezan s splošnimi SRS.
6
Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-238/99 z dne 9. 11.
2000 (Uradni list RS, št. 113/00 in OdlUS IX, 257) poudarilo, da iz
38. člena Ustave in MKVP (5. člen v zvezi s 4. členom) izhaja, da
vsako zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov predstavlja poseg
v ustavno pravico do varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju pa
je nato navedlo: »Poseg je dopusten, če je v zakonu določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati, za kakšen namen jih je dovoljeno uporabiti, nadzor nad zbiranjem, obdelovanjem
in uporabo ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. Namen
zbiranja osebnih podatkov mora biti ustavno dopusten. Zbirati se
smejo le podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev zakonsko opredeljenega namena.« (točka 18 obrazložitve odločbe.)
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pa je dopusten le ob pogojih, določenih s tretjim odstavkom
15. člena Ustave. Po tretjem odstavku 15. člena Ustave mora
za omejitev človekove pravice obstajati ustavno dopusten cilj,
poleg tega pa mora biti poseg v skladu z 2. členom Ustave, in
sicer z načelom sorazmernosti (odločba št. U-I-18/02 z dne
24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03 in OdlUS XII, 86).
12. Z javno objavo letnih poročil je zagotovljena dostopnost podatkov o pravnem in ﬁnančnem položaju gospodarskih subjektov in njihovem poslovanju, s čimer se zagotavlja
učinkovito delovanje trga, katerega pomemben del in s tem
vse pomembnejši poslovni partner so prav podjetniki.7 Navedeni podatki oziroma tovrstna predstavitev gospodarskega
subjekta namreč vpliva na sprejemanje poslovnih odločitev
v zvezi s posameznim gospodarskim subjektom, saj je obvladovanje tveganj eden ključnih dejavnikov uspešnosti in
varnosti gospodarskega subjekta v sodobnem poslovanju in
pogoj za ohranjanje njegove konkurenčne sposobnosti. Prav
zaradi navedene negotovosti, s katero se gospodarski subjekti soočajo pri svojem poslovanju, je pomembno, da imajo
na razpolago podatke, ki jim omogočajo, da pri poslovnem
odločanju ravnajo razumno in premišljeno ter z upoštevanjem
možnih posledic. Zato po oceni Ustavnega sodišča obravnavani poseg zasleduje ustavno dopusten cilj.
13. Načelo sorazmernosti prepoveduje prekomerne posege države tudi v primerih, ko se z njimi zasleduje ustavno
dopusten cilj. Oceno, ali ne gre morda za prekomeren poseg,
opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti. Ta test obsega presojo treh vidikov posega: 1)
ali je poseg sploh nujen (potreben) v tem smislu, da cilja ni
mogoče doseči brez posega nasploh (kateregakoli) oziroma
da cilja ni mogoče doseči brez ocenjevanega (konkretnega)
posega s kakšnim drugim, ki bi bil po svoji naravi blažji; 2)
ali je ocenjevani poseg primeren za dosego zasledovanega
cilja v tem smislu, da je zasledovani cilj s posegom dejansko
mogoče doseči; če ga ni mogoče doseči, poseg ni primeren;
3) ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto
človekovo pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega
cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale (načelo
sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Šele če poseg prestane vse tri vidike testa, je ustavno
dopusten.
14. Javna objava je nujna za dosego ustavno dopustnega cilja. Z njim se namreč zagotavlja dostopnost primerljivih
podatkov (ker so pripravljeni na enakih podlagah), potrebnih
za poslovno delo in odločanje. Upoštevati je treba, da gre za
podatke, ki morajo izkazovati resničen prikaz premoženja
in obveznosti. Zato naj bi bili ti podatki ustrezni, potrebni in
koristni, zanesljivi, prav tako naj bi predstavljali tisto, za kar
trdijo, da predstavljajo. Tako je mogoče iz bilance stanja kot
temeljnega računovodskega izkaza, v katerem je resnično in
pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih
virov, razbrati npr. sposobnost gospodarskega subjekta za
doseganje dobičkov in s tem poravnavo dolgov ob njihovi zapadlosti oziroma ﬁnančno prilagodljivost. Iz poslovnega izida
je mogoče razbrati učinkovitost delovanja in s tem splošno
uspešnost oziroma neuspešnost gospodarskega subjekta,
saj naj bi bil doseženi dohodek oziroma dobiček najboljša
napoved bodočih zaslužkov.
15. Obravnavani poseg zakonodajalca, na podlagi katerega so širokemu krogu tistih, ki potrebujejo informacije za
sprejemanje poslovnih odločitev, dostopni podatki o (predvsem ﬁnančnem) položaju posameznega gospodarskega
subjekta, je prav tako primeren ukrep za zagotovitev zasledovanega cilja. Z njim so dostopni podatki, ki so nedvomno
eno od glavnih vodil pri vstopanju v pravna razmerja z gospodarskim subjektom, na katerega se podatki nanašajo.
7
Navedeno potrjuje tudi zadnja javna objava letnih poročil za
leto 2003, ki je bila dne 27. 12. 2004. Tega dne je bilo za poslovno
leto 2003 javno objavljenih 40.551 letnih poročil gospodarskih
družb in 53.657 letnih poročil podjetnikov (www.ajpes.si/JOLP/).
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16. Poseg zakonodajalca prestane tudi test sorazmernosti v ožjem pomenu besede. Pri tehtanju sorazmernosti
posega v pravico do varstva osebnih podatkov zaradi varovanja gospodarskih subjektov na trgu je treba dati prednost
varovanju položaja množice gospodarskih subjektov. Gre
namreč za podatke, ki so, ne samo za to množico gospodarskih subjektov, temveč poleg njih npr. tudi za vlagatelje, zaposlene, dobavitelje in kupce, koristni in nepogrešljivi, saj se
na njihovi podlagi lahko ugotovi oziroma predvidi posamezen
položaj. Tako je prav zaradi javne objave letnega poročila tudi
zmanjšana negotovost glede ﬁnančnih rezultatov poslovanja
oziroma povečana učinkovitost na posameznih trgih.
17. Pobudnik zatrjuje še neskladje izpodbijane zakonske določbe z drugim odstavkom 14. člena Ustave, in sicer
naj bi bili podjetniki v neenakem položaju z drugimi ﬁzičnimi
osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost (npr. arhitekti,
inženirji, detektivi) in ki niso dolžni predložiti letnih poročil
AJPES-u, ter z gospodarskimi družbami.
18. Splošno načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave zahteva, da zakonodajalec
bistveno enake položaje ureja enako, različne pa različno.
Glede na to bi šlo lahko za neskladje z načelom enakosti v
tistih primerih, v katerih so enaki oziroma bistveno podobni
položaji urejeni različno. Za kaj takega pa v predmetni zadevi ne gre, saj gre za različne oblike opravljanja pridobitne
dejavnosti, ki se opravljajo kot samostojen poklic ali se opravljajo v obliki samostojnega podjetništva ali pa v obliki ene od
gospodarskih družb. Gre torej za različne položaje, ki jih je
zakonodajalec tudi različno uredil.
19. Prav tako ni utemeljen pobudnikov očitek, da gre
za neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker iz
podatkov družb niso razvidni dohodki zaposlenih oziroma
lastnikov družb. Skladno z 22. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99 in nasl. – ZTVP-1)
mora namreč prospekt za javno ponudbo, ki omogoča kupcu
vrednostnih papirjev vpogled v (pravni in ﬁnančni) položaj
izdajatelja, vsebovati tudi podatke o celotnih plačilih, povračilih in drugih ugodnostih članov uprave družbe (pri tem se
plačila razkrijejo za vsakega posameznega člana uprave po
naslednjih sklopih: ﬁksni del prejemkov, gibljivi del prejemkov,
tj. dolgoročne in kratkoročne spodbude za doseganje večje
storilnosti, bonusi ter del prejemkov iz naslova uspešnosti
poslovanja, ki ni udeležba pri dobičku, nadalje udeležba pri
dobičku, opcijsko nagrajevanje ter drugi prejemki člana uprave kot so odpravnine, dodatna zavarovanja in bonitete).
20. Za oceno ustavnosti izpodbijane ureditve tudi ni bistveno pobudnikovo zatrjevanje o neprimernosti izpodbijane
ureditve, saj primernost sama po sebi ne more biti predmet
ustavnosodne presoje.
21. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da
izpodbijani prvi stavek drugega odstavka 55. člena ZGD ni v
neskladju z Ustavo.
B) – II
22. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je prenehalo veljati tudi izpodbijano Navodilo, saj je bilo uveljavljeno
novo Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in
drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/04), ki se je prvič
uporabilo za predložitev letnih poročil za leto 2003.
23. V primerih, ko izpodbijani predpis med postopkom
pred Ustavnim sodiščem preneha veljati, ga Ustavno sodišče
skladno s 47. členom ZUstS presoja le pod pogojem, če bi
njegova meritorna odločitev o neustavnosti oziroma nezakonitosti privedla do izboljšanja pobudnikovega pravnega
položaja. Zato je bil pobudnik tudi v tem delu pozvan, naj pojasni, ali vztraja pri vloženi pobudi, oziroma naj pojasni, kako
bi se v primeru ugotovitve, da izpodbijano Navodilo ni bilo v
skladu z Ustavo, izboljšal njegov pravni položaj. Hkrati je bil
pobudnik tudi opozorjen, da lahko Ustavno sodišče postopek
ustavi, če ne bo poslal podatkov, potrebnih za nadaljevanje
postopka.
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24. Ker pobudnik kljub pozivu ni poslal podatkov, potrebnih za preizkus pobude za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti neveljavnega Navodila, je Ustavno
sodišče postopek v tem delu ustavilo.
C)
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena in tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr.
Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I 84/03-15
Ljubljana, dne 17. februarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

842.

Odločba o delni razveljavitvi 2. oddelka
II. Poglavja Zakona o referendumu in ljudski
iniciativi

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude Nove stranke, Ljubljana, ki jo zastopajo
Gorazd Drevenšek, sopredsednik, Saša Petrič, sopredsednik Omizja, in Blaž Babič, glavni tajnik, Boštjana Vernika in
Klemna Jakliča, obeh iz Ljubljane, YHD – društva za teorijo
in kulturo hendikepa, Ljubljana, Vere Kramberger iz Borove
vasi in Franca Majcna iz Gornje Radgone, na seji dne 17. februarja 2005

o d l o č i l o:
1. Določbe 2. oddelka II. poglavja Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96, 59/01
in 83/04) se v delu, v katerem se nanašajo na predhodni
referendum, razveljavijo.
2. Razveljavitev iz 1. točke izreka začne učinkovati po
preteku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-217/02 z dne
20. 11. 2003 sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti tretjega in petega odstavka 13. člena Zakona o
referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI), kot
očitno neutemeljeno pa je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 13. člena ter
14., 15., 16., 17., 18. in 55. člena ZRLI. Kot očitno neutemeljeno je zavrnilo tudi pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti celotnega ZRLI.
2. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka
za oceno ustavnosti tretjega in petega odstavka 13. člena
ZRLI sprejelo na podlagi ocene, da bi lahko bile navedbe
pobudnikov o pomanjkljivi ureditvi predhodnega postopka
utemeljene, zlasti navedbe o možni zlorabi osebnih podatkov,
vsebovanih na seznamu podpisnikov, ki so podprli pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, o pomanjkljivi ureditvi pooblastil predsednika Državnega zbora
ob vložitvi pobude ter o težavah številnih kategorij oseb pri
dajanju podpore pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma. Odločilo je tudi, da bo izpodbijano določbo
petega odstavka 13. člena ZRLI presojalo z vidika tega, ali
bi državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem

Stran

2128 /

Št.

24 / 11. 3. 2005

v tujini morala biti dana pravica sodelovanja že v postopku
zbiranja podpore zahtevi za razpis referenduma in ne samo
pravica glasovanja na referendumu, kot to v svoji pobudi zatrjujeta pobudnika Boštjan Vernik in Klemen Jaklič.
3. V pripravljalnem postopku se je ob obravnavanju
izpodbijanih določb tretjega in četrtega odstavka 13. člena
ZRLI odprlo tudi vprašanje ustavnosti drugih določb ZRLI,
ki so z izpodbijanima določbama v taki medsebojni zvezi,
da bi zgolj ugotovitev njihove neustavnosti lahko povzročila
takšno nekonsistentnost Zakona, ki bi pomenila neskladje
z 2. členom Ustave. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da
na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) začne postopek
za oceno ustavnosti ZRLI, predvsem tistih določb, ki so povezane z izvedbo predhodnega postopka v primeru vložitve
pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis predhodnega
referenduma (sklep št. U-I-217/02 z dne 16. 9. 2004).
4. Državni zbor v odgovoru navaja, da so osebni podatki, ki jih morajo na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZRLI
dati volivci pri dajanju podpore pobudi za vložitev zahteve
za razpis referenduma, primerni, ustrezni in niso pretirani
glede na namen njihovega zbiranja. Le na podlagi navedenih
podatkov lahko pristojni organ preveri, ali je na obrazcu podpisani posameznik volilni upravičenec in s tem, ali pobuda kot
celota vsebuje podpise najmanj 1000 volivcev. Glede varstva
osebnih podatkov, vsebovanih v seznamu podpisov volivcev
iz tretjega odstavka 13. člena, kot tudi osebnih podatkov, vsebovanih na obrazcu podpore iz petega odstavka 13. člena,
Državni zbor meni, so ti podatki sestavni del pravice do neposrednega sodelovanja pri upravljanja javnih zadev in se ne
smejo uporabljati v kakršenkoli drug namen. O tem, ali so ti
podatki lahko dostopni javnosti, pa navaja, da podpora javni
zadevi ne more biti tajna. Zato osebni podatki, zbrani v podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma, niso
varovani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 86/04 – v nadaljevanju ZVOP-1), saj se je posameznik sam odločil za vstop v javno sfero in s tem prostovoljno
spremenil odnos do svoje zasebnosti. Zato bi morali biti
osebni podatki volivcev pri podpori pobudi dostopni javnosti,
podobno kot so to imena poslancev v primeru njihove zahteve za razpis referenduma. Državni zbor meni, da je zakonska
ureditev osebnih podatkov v 13. členu ZRLI v povezavi z
ZVOP-1 skladna z Ustavo, ker na ustrezen način preprečuje
nezakonite in neupravičene posege v zasebnost. V zvezi s
pristojnostmi predsednika Državnega zbora v predhodnem
postopku Državni zbor meni, da bi kazalo dopolniti določbe
izpodbijanega zakona, tako z določbami o pristojnostih predsednika Državnega zbora kot tudi z določbami o sodnem
varstvu zoper njegove odločitve. Državni zbor nadalje meni,
da omejitev, določena v petem odstavku 13. člena, ne odvzema volivcem, ki iz upravičenih razlogov ne morejo priti
osebno na upravno enoto, pravice dajanja podpore zahtevi
za razpise referenduma, saj imajo možnost, da se v ta namen posebej organizirajo. Opozarja na zadnjo novelo ZRLI,
s katero se je z dopolnitvijo petega odstavka 13. člena odpravila administrativna ovira pri izvrševanju te pravice, tako
da volivec lahko da svojo podporo pri katerikoli upravni enoti
ne glede na kraj stalnega prebivališča. Pri tem še navaja, da
je pri tem treba upoštevati tudi dejanske in tehnične možnosti
uprave, kot tudi naravo te pravice, ki se razlikuje od volilne
pravice. Z uvedbo moderne tehnologije naj bi se izenačevale
in povečale tudi dejanske možnosti za izvrševanje pravice iz
44. člena Ustave. V zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča o
začetku postopka za oceno ustavnosti celotnega ZRLI, zlasti
določb, ki se nanašajo na predhodni postopek, Državni zbor
navaja, da je v več primerih sprožil postopke po 15. in 16. členu ZRLI. To naj bi se izkazalo za izjemno politično občutljivo.
Dosedanja praksa naj bi pokazala tudi možnost oviranja ali
onemogočanja izvrševanja zakonodajne funkcije. Zato naj
bi na podlagi dosedanjih izkušenj kazalo jasneje urediti razmerje med neposredno in posredno demokracijo, vsekakor
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pa natančneje urediti potek postopka s pobudo ali z zahtevo
v začetni fazi referendumskega postopka.
5. Vlada je Ustavnemu sodišču na sprejete pobude
poslala mnenje (št. 730-00/2001-132 z dne 22. 10. 2002),
ki ga je pripravila na zahtevo Državnega zbora. Vlada meni,
da je peti odstavek 13. člena ZRLI, ki zahteva, da volivec
podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi
evidenco volilne pravice, ustavno sporen, ker ne zagotavlja
vsem volivcem enakih možnosti sodelovanja pri zbiranju
podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma oziroma
otežuje izražanje podpore. Za preprečevanje možnih zlorab
pri zbiranju podpisov naj bi zakonodajalec uporabil prestroge
ukrepe. Glede tretjega odstavka 13. člena Vlada navaja, da
predsednik Državnega zbora na podlagi navedene določbe
nima nikakršnih pooblastil za odločanje o zavrženju pobude
zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev kot tudi ne za zavrnitev pobude. Ker ima po določbi 15. člena ZRLI vse pristojnosti za preizkus pobude Državni zbor, bi moral predsednik
Državnega zbora imeti za svoje delovanje izrecno zakonsko
pooblastilo. Vlada meni, da bi v dvomu morala biti dana pristojnost Državnemu zboru in ne njegovemu predsedniku.
Vlada se na navedeno mnenje sklicuje tudi v svojem odgovoru Državnemu zboru na odločitev Ustavnega sodišča, da se
začne postopek za oceno ustavnosti celotnega ZRLI.
B) – I
6. V Sloveniji kot demokratični državi (1. člen Ustave)
pripada oblast ljudstvu, državljankam in državljanom, ki jo
izvršujejo neposredno in z volitvami (drugi odstavek 3. člena
Ustave). V Sloveniji, tako kot v večini demokratičnih držav, ljudstvo izvršuje svojo suverenost praviloma prek svojih
predstavnikov, izvoljenih na volitvah (posredna demokracija).
Neposredno izvrševanje oblasti (neposredna demokracija)
predstavlja sicer redkejšo, vendar prav tako pomembno obliko demokratičnega odločanja. Tako kot pri volitvah gre tudi
pri glasovanju na referendumu za uresničevanje ustavne
pravice do neposrednega odločanja, ki izhaja iz 44. člena v
zvezi s tretjim odstavkom 90. člena Ustave. Predmet obravnavane zadeve je zakonska ureditev neposrednega izvrševanja oblasti z referendumom, vsebovana v ZRLI. Ustavno
sodišče jo je presojalo predvsem z vidika načela jasnosti
in določnosti predpisov kot enega od načel pravne države
(2. člen Ustave). V postopku obravnavanja se je pokazalo,
da je (iz razlogov, navedenih v nadaljevanju te obrazložitve)
ustavno sporna ureditev 2. oddelka II. poglavja ZRLI, ki se
nanaša na predhodni referendum, zato je Ustavno sodišče
opravilo presojo v tem okviru.
B) – II
7. Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave imajo
pravico zahtevati razpis referenduma tudi volivci neposredno,
vendar le pod pogojem, da to zahteva najmanj 40.000 volivcev. Na kakšen način lahko 40.000 volivcev zahteva razpis
referenduma, ureja 13. člen ZRLI. Tretji odstavek 13. člena
ureja začetek t. i. predhodnega postopka. Določa, da se
začne s tem, ko pobudnik, ki je lahko vsak volivec, politična
stranka ali drugo združenje, obvesti o svoji pobudi predsednika Državnega zbora. Določa tudi vsebino pobude. Pobuda
mora vsebovati zahtevo z jasno izraženim vprašanjem, ki naj
bo predmet referenduma, obrazložitev zahteve (v skladu s
14. členom ZRLI) in najmanj tisoč podpisov volivcev, zbranih
na seznamu, ki mora vsebovati osebne podatke podpisnikov
(ime in priimek, datum rojstva, naslov in občina stalnega
prebivališča ter datum podpisa seznama). Na vsakem listu
seznama mora biti opredeljena vsebina zahteve. Člen 13 pa
niti ne ureja nadaljnjega postopka po prejemu obvestila o
vložitvi pobude za razpis referenduma niti pristojnosti predsednika Državnega zbora. Četrti odstavek 13. člena določa
le, da mora predsednik Državnega zbora najpozneje v treh
dneh o dani pobudi obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, določiti rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev
(40.000), in o tem obvestiti pobudnika zahteve.
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8. Glede na opisano ureditev se zastavlja vprašanje,
kakšne so pristojnosti predsednika Državnega zbora v primeru, ko ugotovi, da pobuda ne vsebuje vseh v zakonu predpisanih pogojev. Nekateri pobudniki celo odrekajo pristojnost
predsedniku Državnega zbora, da ocenjuje, ali pobuda izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku 13. člena ZRLI.
Tako pristojnost naj bi imel le Državni zbor. V sodni praksi se
je izoblikovalo stališče, da je predsednik Državnega zbora v
tem postopku dolžan preveriti, ali pobuda vsebuje z zakonom
predpisane pogoje, čeprav mu ZRLI te pristojnosti izrecno
ne daje. To stališče se je izoblikovalo na podlagi smiselne
uporabe določb Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS,
št. 35/02 in nasl. – v nadaljevanju: PoDZ-1). Ustavno sodišče
je vprašanje zapolnitve navedene pravne praznine obravnavalo v zadevah, v katerih je bilo predmet presoje vprašanje
ustavnosti zakonodajnega postopka, v katerem je bil sprejet
zakon, izpodbijan zaradi kršitev, ki naj bi nastale v zvezi z
razpisom predhodnega referenduma (sklep št. U-346/98 z
dne 26. 10. 2000, OdlUS IX, 255)1 in razpisom naknadnega zakonodajnega referenduma (sklep št. U-I-185/01 z dne
13. 9. 2001, OdlUS X, 152). V obeh zadevah je ugotovilo,
da takšna praksa ni v neskladju z Ustavo, vendar mora imeti
pobudnik zagotovljeno sodno varstvo zoper odločitev predsednika Državnega zbora, saj ni mogoče izključiti, da ta ne
bi prekoračil svojih pooblastil.
9. Kljub takšnemu stališču, ki ga je Ustavno sodišče
sprejelo ob presoji konkretnega razpisa predhodnega referenduma, se postavlja vprašanje, ali je navedeno stališče,
izoblikovano v sodni praksi, na podlagi smiselne uporabe
PoDZ-1, v celoti zapolnilo pravno praznino, in ali obstaja
razlog za ugotovitev, da tretji odstavek 13. člena ne ureja
določenih vprašanj, ki bi jih moral urejati (pravne praznine),
ali jih ureja nepopolno.
10. Pobudnik in skupaj z njim volivci, ki so podprli zahtevo za razpis referenduma, v tem delu postopka že izvršujejo svojo pravico do referenduma, ki je varovana v okviru
splošne ustavne pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih
zadev iz 44. člena Ustave (odločba Ustavnega sodišča št.
U-47/94 z dne 19. 1. 1995, Uradni list RS, št. 13/95 in OdlUS IV, 4). Na podlagi drugega odstavka 15. člena Ustave je
mogoče z zakonom predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa Ustava
ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice
ali svoboščine. Glede izvrševanja pravice do referenduma
sama Ustava določa, da se njeno uresničevanje uredi z zakonom (peti odstavek 90. člena Ustave). Ustava za sprejem
zakona, ki ureja referendum, predpisuje celo strožjo večino
(relativna kvaliﬁcirana večina),2 kot je običajno predpisana za sprejem zakonov. Ustavno sodišče je v odločbi št.
U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01 in OdlUS X, 123) glede interpretacije te ustavne določbe sprejelo
naslednje stališče: »Referendum je ena od oblik neposredne
demokracije in ima v Ustavi pomembno mesto. Referendum
je v Ustavi opredeljen precej široko in neomejujoče. Tudi zahteva po dvotretjinski relativni večini za sprejem zakona, ki
ureja referendum, izraža velik pomen, ki ga Ustava pripisuje
referendumu. Pri interpretaciji zakonske izvedbe te ustavne
pravice je treba navedeno izhodišče upoštevati, kar pomeni,
da restriktiven pristop ni sprejemljiv in je treba v dvomu interpretirati ter uporabljati zakonsko ureditev in favorem pravici
do referenduma.« (19. točka obrazložitve) Ustavna zahteva
1
V zadevi št. U-I-346/98 je bila pobuda vložena zoper Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 74/98 – ZLS-J), v zadevi št. U-I-185/01 pa zoper Zakon
o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru
Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora
teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01 – ZPPCPE).
2
Peti odstavek 90. člena Ustave določa, da se referendum
ureja z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino
glasov navzočih poslancev.
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po zakonski ureditvi načina izvrševanja ustavnih pravic pomeni, »da je treba natančno in jasno urediti vsa vprašanja v
zvezi z uresničevanjem ustavne pravice do referenduma«
in da mora zakon omogočiti njeno izvrševanje v vseh fazah
referendumskega postopka, tako »da jo bo mogoče tudi v
praksi učinkovito izpeljati.« (20. točka obrazložitve) Tudi načelo jasnosti in določnosti kot eno od načel pravne države
iz 2. člena Ustave zahteva, da so norme opredeljene jasno
in določno, tako da jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo
arbitrarnega ravnanja oblasti in da nedvoumno ter dovolj
določno opredeljujejo pravni položaj subjektov, na katere se
nanašajo.
11. Ustavno sodišče ugotavlja, da v tretjem odstavku
13. člena ZRLI kljub v sodni praksi uporabljeni razlagi, ki
naj bi zapolnila pravno praznino in po kateri je predsednik
Državnega zbora upravičen ocenjevati, ali pobuda vsebuje z
zakonom določene pogoje, niso določno in jasno opredeljene niti pristojnosti predsednika Državnega zbora niti pravni
položaj pobudnika. Na podlagi smiselne uporabe PoDZ-1,
predvsem 19. člena, ki določa pristojnosti predsednika Državnega zbora, ni mogoče opredeliti njegovega konkretnega
ravnanja v primeru, ko ugotovi, da pobuda ne izpolnjuje vseh
zakonskih pogojev. Ni jasno, ali lahko pobudo zavrne takoj,
ko ugotovi, da ne izpolnjuje zakonskih pogojev, ali mora pred
tem zahtevati, naj jo pobudnik v določenem roku dopolni
oziroma odpravi pomanjkljivosti.3 Ni tudi jasno, kakšne so posledice, če pobudnik tega ne stori. Tudi za zagotovitev sodnega varstva zoper odločitve predsednika Državnega zbora
ne zadošča splošna ureditev upravnega spora v Zakonu o
upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – v nadaljevanju: ZUS). Tako kot volitve, se mora tudi referendum
izvesti v določenem časovnem obdobju, ker drugače ne bi
mogel doseči svojega cilja. Vsako daljše trajanje predhodnega postopka lahko odločilno vpliva na nadaljnje izvrševanje
te pravice. Lahko pomeni tudi oviranje izvrševanja pravice do
referenduma in s tem tudi morebitni poseg v samo pravico.
Splošni rok trideset dni za vložitev tožbe v upravnem sporu
je očitno predolg. Ker ZUS tudi ne določa roka, v katerem
mora pristojno sodišče odločiti o tožbi v upravnem sporu, bi
ZRLI moral določiti rok, v katerem mora biti upravni spor končan. Določiti bi bilo treba, katero sodišče je pristojno na prvi
stopnji – Upravno ali Vrhovno sodišče – in morebitna pravna
sredstva. Upoštevati je treba, da odločitve v tem predhodnem
postopku odločilno vplivajo ne samo na nadaljnje izvrševanje
ustavne pravice do referenduma, temveč tudi na izvrševanje
zakonodajne funkcije Državnega zbora.
12. Iz navedenih ugotovitev izhaja, da zapolnitev pravne praznine s pomočjo smiselne uporabe PoDZ-1 sama po
sebi ne zadostuje in da obstajajo glede pristojnosti predsednika Državnega zbora ob vložitvi pobude in o sodnem varstvu
zoper njegove odločitve še vedno neurejena vprašanja, ki
zahtevajo posebno ureditev.
13. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo za presojo tretjega odstavka 13. člena ZRLI tudi zaradi presoje vprašanja
varovanja osebnih podatkov podpisnikov (na seznamu podpisov volivcev). Pobuda mora na podlagi tretjega odstavka
13. člena ZRLI med drugim vsebovati tudi seznam podpisov
najmanj tisoč volivcev, ki mora vsebovati osebne podatke
podpisnikov (ime in priimek, datum rojstva ter naslov in občina stalnega prebivališča).
14. Ustava v prvem odstavku 38. člena določa pravico
do varstva osebnih podatkov in prepoveduje njihovo uporabo v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Po drugem
odstavku 38. člena Ustave se pravica do varstva osebnih
podatkov zagotavlja tako, da mora zakon določati zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti
osebnih podatkov. ZVOP-1 v 4. členu prepoveduje vsakršno
3
Rok treh dni, določen v četrtem odstavku 13. člena ZRLI,
lahko velja le v primeru vložitve pobude, ki izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje.
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diskriminacijo in zagotavlja varstvo osebnih podatkov vsakemu posamezniku.
15. Na podlagi določb PoDZ-1 se predlogi aktov in
druga gradiva, ki jih obravnava Državni zbor, v celoti ali v
povzetku objavijo v glasilu Državnega zbora (drugi odstavek
100. člena). Javnosti niso dostopni le, če so zaupne narave
(104. člen). Ker niti PoDZ-1 niti ZRLI ne določata ničesar glede varstva teh podatkov oziroma njihove zaupnosti (tajnosti),
je utemeljeno zatrjevanje pobudnikov, da osebni podatki volivcev, ki so dali podporo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, ne uživajo varstva. Pobuda, katere sestavni
del je tudi seznam podpisnikov z njihovimi osebnimi podatki,
je akt, ki ga obravnava Državni zbor. Zato je bilo treba presoditi, ali je takšna ureditev v skladu z ustavnim varstvom
pravice do varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave.
16. ZRLI natančno določa, katere osebne podatke mora
podpisnik pobude dati pri izražanju svoje podpore. Ti podatki
omogočajo preverjanje, ali je podporo pobudi za vložitev
zahteve za razpis referenduma dejansko dalo najmanj tisoč volivcev, hkrati pa tudi preprečujejo morebitne zlorabe
pri dajanju podpore (npr. da bi ista oseba dala dva ali več
podpisov). Namen zbiranja osebnih podatkov je torej, da se
ugotovi, ali je pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma podprlo najmanj tisoč volivcev. Ko je ugotovljeno, da
je pobuda za vložitev zahteve za razpis referenduma podprta
z zadostnim številom podpisov, osebni podatki teh volivcev
niso več relevantni. Namen njihovega zbiranja je bil s tem
dosežen. Zato osebni podatki volivcev, ki so dali podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma, ne bi smeli
biti del gradiva v nadaljnjem referendumskem postopku ali
pa bi moralo biti varstvo osebnih podatkov zagotovljeno na
drug način. ZRLI je torej v neskladju z 38. členom Ustave,
ker ne zagotavlja varstva navedenih podatkov v nadaljnjem
referendumskem postopku.
17. Peti odstavek 13. člena ZRLI ureja zadnjo fazo predhodnega postopka, tj. zbiranje podpisov v podporo zahtevi za
razpis referenduma. Zbiranje podpisov se v tej fazi razlikuje
od zbiranja podpisov najmanj tisoč volivcev iz tretjega odstavka 13. člena ZRLI. V zadnji fazi predhodnega postopka
gre za izpolnitev pogoja, da mora zahteva za razpis referenduma dobiti dovolj podpore volivcev, ki je zahtevana za razpis in izvedbo referenduma. Pobudnik naj bi v tej fazi pridobil
določen del volivcev, ki so pripravljeni podpreti njegovo zahtevo za razpis referenduma iz različnih razlogov: vprašanje,
ki naj bi bilo predmet referenduma, neposredno posega v
njihove interese (invalidi glede ureditve njihovega položaja v
družbi) ali zgolj zainteresiranost za določeno pravno ureditev
nekega vprašanja (obratovalni čas trgovin). Dajanje podpore
zahtevi za razpis referenduma je lahko tudi izraz politične ali
ideološke pripadnosti politični stranki ali organizaciji v primeru, ko je ta pobudnica razpisa referenduma. Pobudnikov
interes je, da njegovo zahtevo podpre zadostno število podpisnikov, saj bo le tako prišlo do uresničitve njegovega cilja,
tj. da bodo o določenem vprašanju (predhodni referendum)
ali o že sprejetem predpisu (naknadni referendum) odločali
volivci neposredno na referendumu. Iz tega razloga je pobudnikova vloga v tej fazi postopka pomembna, saj je od
njegovega angažiranja v precejšnji meri odvisno, ali bo s
svojo pobudo uspel ali ne. Vloga države v tej fazi postopka je,
da pobudniku in volivcem omogoči, da čim lažje in učinkovito
uresničujejo svojo pravico. Hkrati pa mora tudi zagotoviti, da
pri tem ne bi prihajalo do morebitnih nepravilnosti ali celo
zlorab. Zakonodajalec ima na podlagi Ustave pooblastilo, da
po svoji presoji izbere tisti način dajanja podpore zahtevi za
razpis referenduma, za katerega meni, da bo zadostil vsem
navedenim ciljem. Ustavno sodišče je že v sklepu št. U-I217/02, s katerim je sprejelo pobudo za začetek postopka
za oceno ustavnosti tretjega in petega odstavka 13. člena
ZRLI, poudarilo, da ni pristojno za presojo, ali bi bil kakšen
drug način dajanja podpore ustreznejši od veljavnega, npr.
način, ki ne bi predvideval sprotnega preverjanja volilne pra-
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vice osebe, ki je s svojim podpisom in z navedbo zahtevanih
podatkov podala podporo zahtevi za razpis referenduma, ali
ureditev, ki zbiranje predpisov v celoti prepušča pobudnikom
in volivcem. Posamezne države imajo v svojih ureditvah
uveljavljene različne načine zbiranja podpisov v predhodnem referendumskem postopku, npr. od povsem prostega
zbiranja (nekatere nemške dežele, Italija, Finska) do tega,
da morajo osebe ob podpisu obrazca navesti svoje osebne
podatke ali podpisati obrazec na določenih uradnih mestih in
tam izkazati svojo istovetnost z osebnimi dokumenti, njihovo
volilno pravico pa naknadno preverja posebej za to določen
organ (npr. Madžarska, Avstrija, Litva, Nizozemska, Portugalska, Romunija).4
18. Volivec, ki želi dati podporo zahtevi za razpis referenduma, mora podpisati poseben obrazec5 pred pristojnim
organom, ki vodi evidenco volilne pravice (v nadaljevanju:
upravna enota).6 Vsak volivec, ki želi dati podporo zahtevi za
razpis referenduma, mora (osebno) priti na upravno enoto v
času njenih uradnih ur in podpisati navedeni obrazec. Novela
ZRLI (Uradni list RS, št. 83/04 – ZRLI-C) je omogočila, da
volivec lahko da svojo podporo zahtevi za razpis referenduma pri katerikoli upravni enoti in ne samo pri upravni enoti
po kraju svojega stalnega prebivališča. Vendar pa se kljub
navedeni spremembi, ki nedvomno volivcem olajšuje dajanje
podpore, zastavlja vprašanje, ali navedena ureditev omejuje
izvrševanje pravice do referenduma tako volivcem, ki bi želeli
dati podporo zahtevi za razpis referenduma, pa ne morejo
priti na upravno enoto zaradi bolezni ali invalidnosti, kot volivcem, za katere bi dajanje podpore osebno na upravni enoti
povzročilo večje težave (npr. volivci, katerih delovni čas se
pokriva z uradnimi urami upravne enote, volivci v domovih
za starejše občane ali delovna odsotnost, večja oddaljenost
upravne enote in dr.).
19. Na podlagi petega odstavka 90. člena Ustave ureja
način izvrševanja pravice do referenduma zakon. Tudi drugi
odstavek 15. člena Ustave določa, da je z zakonom mogoče
predpisati način izvrševanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, kadar tako določa Ustava ali če je to nujno zaradi
same narave posamezne pravice ali svoboščine. Na podlagi
navedenih ustavnih pooblastil mora zakonodajalec predpisati
način izvrševanja pravice do referenduma. Ustavno sodišče
je v odločbi št. U-I-47/94 poudarilo, da meja med omejevanjem ustavnih pravic (po tretjem odstavku 15. člena) in
predpisovanjem načina njihovega uresničevanja (po drugem
odstavku istega člena) sicer ni vedno lahko določljiva in da
je Ustavno sodišče tisto, ki v vsakem posameznem primeru
predpisovanja načina izvrševanja pravice odloči, ali je to že
preraslo v omejevanje pravice ali ne.
20. Ustavno sodišče ugotavlja, da ureditev, ki omogoča
volivcem dajanje podpore le osebno na upravni enoti, pomeni
za tiste volivce, ki zaradi bolezni, zdravljenja ali invalidnosti ne
morejo osebno priti na upravni organ, pa bi želeli dati podporo
zahtevi za razpis referenduma, takšen način izvrševanja pravice do referenduma, ki že pomeni poseg vanjo oziroma njeno
omejevanje. Zato je treba ugotoviti, ali je poseg skladen s tretjim odstavkom 15. člena Ustave. Na podlagi tretjega odstavka
15. člena Ustave je po ustaljeni ustavnosodni presoji mogoče
omejiti pravico do referenduma le, če je zakonodajalec pri
4
Iz pregleda ureditev 32 evropskih držav, vsebovanega v
publikaciji IRI Europe Handbook 2004 (četrto poglavje), ki jo je
izdal IRI (Initiative & Referendum Institute) Europe, dosegljivo na
spletni strani (www.iri-europe.org).
5
Volivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu,
ki ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. V
obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na
katero se nanaša podpora volivca (prvi in drugi stavek petega
odstavka 13. člena ZRLI).
6
Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o evidenci
volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02 – v nadaljevanju ZEVP1) je za vodenje stalne evidence volilne pravice pristojna upravna
enota.
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predpisovanju omejitve zasledoval ustavno dopusten cilj in je
omejitev v skladu z načeli pravne države (2. člen Ustave), in
sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo sorazmernosti). Ustavno sodišče
je torej moralo najprej oceniti, ali obstaja kakšen razlog, da zakon omogoča dajanje podpore le na opisani način (osebno na
upravnem organu) in s tem izključuje volivce, ki tega ne morejo
storiti iz zdravstvenih ali drugih razlogov. Ustavno sodišče ni
našlo ustavno dopustnega, tj. stvarno upravičenega cilja, ki
bi narekoval zakonsko ureditev, po kateri ne morejo dati podpore zahtevi za razpis tisti volivci, ki osebno ne morejo priti na
upravno enoto. Kot je razvidno iz obrazložitve predloga ZRLI
– EPA382 – prva obravnava (Poročevalec DZ, št. 39/93, stran
67), je zakonodajalec prevzel le ureditev, ki jo vsebuje Zakon
o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in nasl. – v
nadaljevanju ZVDZ) za dajanje podpore volivcev listam kandidatom (47. člen), ne da bi upošteval, da gre pri dajanju podpore zahtevi za razpis referenduma za bistveno večje število
volivcev (40.000) kot pri določitvi liste kandidatov (100). Ker je
zakonodajalec sprejel ureditev, za katero ni mogoče ugotoviti,
da zasleduje kakšen ustavno dopusten razlog, ki bi upravičeval poseg v ustavno pravico do referenduma volivcev, ni
izpolnjen že prvi pogoj opisane ustavnosodne presoje. Zato je
izpodbijana ureditev že iz tega razloga v neskladju z Ustavo.
21. Pobudniki izpodbijajo peti odstavek 13. člena ZRLI
tudi zato, ker je dajanje podpore zahtevi za razpis referenduma vezano na uradne ure poslovanja upravne enote s strankami. Navajajo, da je pri vsakem zbiranju podpisov odvisno od
pristojnega ministra, ali bo zagotovil dodatna mesta za dajanje
podpore zahtevi za razpis referenduma (krajevni uradi) in ali
bo odredil dajanje podpor tudi izven uradnih ur, predvidenih za
poslovanje s strankami. Pobudniki so svoji pobudi priložili tudi
odgovor Ministrstva za notranje zadeve na peticijo YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa št. 1333/07-006/2-2002/10
z dne 12. 6. 2002, iz katerega je razvidno, da se ob vsakem
zbiranju podpisov po predhodnem dogovoru s pobudniki v
Državnem zboru pripravijo usmeritve za delo upravnih enot v
zvezi z zbiranjem podpisov volivcev. S temi usmeritvami naj
bi se upravnim enotam nalagalo, da zagotovijo čim hitrejše
in racionalno poslovanje v času zbiranja podpore volivcev. Iz
navedenega odgovora tudi izhaja, da je zagotavljanje pogojev
za dajanje podpor odvisno od kadrovskih in prostorskih možnosti upravne enote in od konkretnih razmer v posameznem
okolju. Ministrstvo za notranje zadeve tudi navaja, da je bilo
za zbiranje podpore volivcev zahtevi za razpis predhodnega
zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o invalidskih
organizacijah (Uradni list RS, št., 102/02 – ZInvO) zagotovljeno dajanje podpore na sedežih vseh upravnih enot in še na 72
krajevnih uradih in v informacijskih pisarnah.
22. Kot je bilo že povedano, pomeni dajanje podpore
volivcev zahtevi za razpis referenduma, določeno v petem odstavku 13. člena ZRLI, izvrševanje ustavne pravice iz
44. člena v zvezi s tretjim odstavkom 90. člena Ustave. ZRLI
ureja, kaj mora storiti volivec, da lahko da podporo in pooblašča Ministrstvo za notranje zadeve, da določi obrazec, na
katerem da volivec svojo podporo zahtevi. Vsa druga vprašanja, ki se nanašajo na delovanje upravne enote pri dajanju
podpor volivcev, pa ostajajo odprta oziroma so odvisna od
vsakokratnih navodil načelnika posamezne upravne enote, kot npr.: ali je dajanje podpor mogoče le v času uradnih
ur, ki so določene za poslovanje s strankami, ali je dajanje
podpore mogoče tudi izven uradnih ur, tj. v času poslovnega
časa,7 ali je dajanje podpore možno tudi zunaj sedeža upra-

vne enote (na krajevnih uradih).8 Sprejemanje podpore zahtevi za razpis referenduma ni stalna naloga upravne enote,
temveč naloga, ki se pojavi občasno in se opravlja v posebej
določenem roku (četrti odstavek 13. člena in drugi odstavek
17. člena ZRLI). Faza zbiranja podpisov, ki je časovno omejena, je z vidika pobudnika izredno pomembna, saj je od
števila zbranih podpisov odvisno, ali se bo referendumski postopek nadaljeval ali ne. Zato bi moral biti način sprejemanja
podpore volivcev zahtevi za razpis referenduma natančneje
določen, in ne bi smel biti v vsakem primeru posebej odvisen
od navodil in usmeritev pristojnega organa ali ministra. Tudi
pristojnost krajevnih uradov za sprejemanje podpore zahtevi
za razpis referenduma bi morala biti določena v ZRLI. Tako
je na podlagi prvega odstavka 47. člena ZVDZ dajanje podpore listi kandidatov mogoče tudi pri pristojnem krajevnem
uradu. Glede na to, da je na podlagi Pravilnika o merilih za
organizacijo krajevnih uradov v upravnih enotah (Uradni list
RS, št. 114/03) krajevni urad lahko ustanovljen kot organizacijska enota upravne enote zaradi večje dostopnosti upravnih storitev, če je to potrebno zaradi stalnega dislociranega
opravljanja nalog, ali pa kot krajevni urad kot način dela, če
glede na krajevne razmere ni potrebe po opravljanju nalog
za polni delovni čas, je očitno, da je dostopnost volivcev za
izvrševanje ustavne pravice do referenduma lahko zelo različna, saj je odvisna od organiziranosti pristojne upravne enote (3. in 4. člen). Ker Zakon ne ureja delovanja upravnih enot
pri izvrševanju posebne naloge iz petega odstavka 13. člena
ZRLI ali pa tega ne ureja dovolj določno, lahko pride do položaja, ko je dajanje podpore posameznim volivcem ovirano
ali celo onemogočeno. Zakonska ureditev bi morala izhajati
iz posebnosti te naloge upravnih enot, ki morajo v največji
možni meri zagotoviti volivcem izvrševanje ustavne pravice
do referenduma. Tudi vsako zavlačevanje zbiranja podpisov
lahko pomeni oviranje izvrševanja te ustavne pravice. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-104/01 poudarilo, da 90. člen
Ustave zahteva, da mora zakonska ureditev referenduma
zagotavljati učinkovito uresničevanje z Ustavo zagotovljene
pravice do referenduma in da pri zakonski izvedbi te ustavne
pravice restriktiven pristop ni sprejemljiv.
23. Ustavno sodišče je sprejelo pobudo tudi zaradi presoje vprašanja, ali je ureditev, ki ne omogoča državljanom
Republike Slovenije, ki imajo stalno ali začasno prebivališče
v tujini ali se v času, določenem za dajanje podpor, nahajajo v
tujini, dajanja podpore na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini ali po pošti iz tujine, skladna z Ustavo. Ustavno
sodišče je vprašanje sodelovanja navedenih državljanov v
postopku izvedbe referenduma, tj. pri glasovanju na referendumu, že rešilo z odločbo št. U-I-261/02 z dne 22. 1. 2003
(Uradni list RS, št. 11/03 in OdlUS XII, 2). Ugotovilo je, da ne
obstaja noben stvarno upravičen razlog, ki bi utemeljeval razlikovanje, da volivci v tujini lahko glasujejo, če gre za volitve,
ne pa, če gre za glasovanje na referendumu.
24. V zvezi z navedenimi kategorijami volivcev je treba
najprej odgovoriti na vprašanje, ali določba petega odstavka
13. člena ZRLI, ki v predhodnem postopku ne omogoča volivcem, ki imajo stalno prebivališče v tujini, dajanje podpore na
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
v tujini, posega v pravico do glasovanja na referendumu.
Tretji odstavek 90. člena Ustave daje pravico do glasovanja
na referendumu vsem državljanom, ki imajo volilno pravico.
Na podlagi 8. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni
list RS, št. 52/02 – ZEVP-1) se volilna pravica državljana evidentira po uradni dolžnosti v registru stalnega prebivalstva,

7
Uredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času
v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 21/01, 54/02 in 18/04
– v nadaljevanju: Uredba) v drugem odstavku 5. člena določa, da
se poslovni čas v upravnih enotah ter območnih enotah oziroma
izpostavah organov, razen inšpektoratih, začne v ponedeljek, torek
in četrtek ob 8. uri in konča ob 15. uri, v sredo se začne ob 8. uri
in se konča ob 17. uri in v petek se začne ob 8. uri in se konča ob
13. uri; v prvem odstavku 9. člena pa določa, da imajo navedeni

organi uradne ure najmanj trikrat tedensko, in sicer v ponedeljek,
sredo in petek (v ponedeljek in v sredo od 8. ure do 12. ure ter v
ponedeljek od 13. ure do 15. ure, v sredo od 13. ure do 17. ure, v
petek pa od 8. ure do 13. ure).
8
Skupni obseg uradnih ur nad minimumom v upravni enoti
določi načelnik, v območni enoti oziroma izpostavi organa pa vodja območne enote oziroma izpostave v soglasju s predstojnikom
organa (četrti odstavek 9. člena Uredbe).
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v katerem je vpisan po svojem stalnem prebivališču. Izjema
od tega pravila je evidenca volilne pravice državljanov, ki
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, določena
v 10. členu tega zakona. V tej evidenci se volilna pravica
državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ne evidentira po uradni dolžnosti, temveč le na njihovo
zahtevo. Državljan, ki ima stalno prebivališče v tujini in želi
izvrševati svojo volilno pravico ali pravico do glasovanja,
lahko vloži zahtevo za vpis v navedeno evidenco in s tem mu
je omogočeno, da izvršuje navedeni pravici tudi v tujini. Na
podlagi 46. člena ZEVP-1 je že vzpostavljena stalna evidenca volilne pravice državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji.9 Na podlagi drugega odstavka 11. člena
ZEVP-1 imajo diplomatsko-konzularna predstavništva za namene ugotavljanja volilne pravice državljanov pravico pridobivati podatke iz evidence volilne pravice državljanov, ki
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Tako lahko
že samo konzularno-predstavništvo ob podpisu obrazca preveri obstoj volilne pravice državljana s stalnim prebivališčem
v tujini. Zakonodajalec bi moral urediti predvsem tehnične
vidike dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma na
diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Ustavno sodišče
ni našlo nobenega stvarno upravičenega razloga za omejevanje ustavne pravice, zaradi katerega zakon ne bi mogel
predvideti možnosti dajanja podpore zahtevi za razpis tudi
tistim volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji in so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov,
ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Ker ni
bilo mogoče ugotoviti, da obstaja ustavno dopusten razlog,
ki bi upravičeval poseg v ustavno pravico do referenduma
navedenih volivcev, je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje
izpodbijane ureditve s 44. členom v zvezi s tretjim odstavkom
90. člena Ustave.
25. Glede državljanov, ki imajo v tujini le začasno prebivališče, ali se v času zbiranja podpisov v podporo zahtevi
za razpis referenduma nahajajo v tujini in iz tega razloga ne
morejo osebno dati svoje podpore pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, pa se zastavlja vprašanje,
ali bi jim zakon moral omogočiti dajanje podpore zahtevi za
razpis referenduma, če bi to posebej zahtevali. Glede na
predpisani način dajanja podpore, ki zahteva preverjanje
identitete podpisnika in njegove volilne pravice ob podpisu
obrazca, s katerim daje podporo zahtevi za razpis referenduma, volivci, ki se v času zbiranja podpisov nahajajo v tujini, ne
morejo dati podpore zahtevi za razpis referenduma. Ustavno
sodišče tudi v tem primeru ne najde stvarnega razloga, ki bi
utemeljeval, da navedeni državljani Republike Slovenije ne
bi mogli izvrševati svoje pravice do referenduma že v predhodnem postopku iz razloga, ker se v času zbiranja podpisov
ne nahajajo v Republiki Sloveniji. Zato je Ustavno sodišče
odločilo, da je izpodbijana ureditev v neskladju s 44. členom
v zvezi s tretjim odstavkom 90. člena Ustave.
B) – III
26. Ustavno sodišče je v postopku obravnavanja te zadeve in na podlagi zadev, v katerih je že presojalo posamezna vprašanja zakonske ureditve referendumskega odločanja
ugotovilo, da bi bile lahko sporne – poleg že ugotovljenih
neustavnosti v okviru točke B) – II te obrazložitve – tudi druge
določbe ZRLI, vsebovane v njegovem II. poglavju. V tem okviru je presojalo določbo 18. člena, ki ureja način postavitve
vprašanj, na katera se lahko nanaša predhodni referendum.
Predhodni postopek, tj. postopek, ki je potreben, da lahko
sploh pride do razpisa referenduma, je izredno pomemben
9
Člen 46 ZEVP-1 določa, da se ta evidenca vzpostavi na
podlagi vpisa državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji na podlagi njihovega vpisa v posebne volilne imenike za volitve Predsednika republike leta 1997
in volitve v Državni zbor leta 2000,in sicer v roku treh mesecev od
uveljavitve tega zakona oziroma najkasneje do prvih prihodnjih
volitev.
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tako z vidika uresničevanja ustavne pravice do glasovanja
na referendumu kot z vidika zagotovitve pravilne in zakonite
izvedbe samega referenduma. Le zakonito izveden predhodni postopek zagotavlja, da bodo odločitve, sprejete na
referendumu, jasno in nedvoumno izražale voljo volivcev in
jih bo zakonodajalec lahko prelil v zakonske določbe.
27. Zaradi posebnosti referendumskega odločanja, ko
volivci odločajo le s potrditvijo ali zavrnitvijo predlagane odločitve, je izredno pomembno besedno oblikovanje referendumskega vprašanja. Zahteva, da mora biti referendumsko
vprašanje jasno izraženo, v določenih primerih ne zadostuje,
saj je lahko vprašanje popolnoma jasno, po svoji vsebini pa
nasprotuje namenu, ki naj se doseže s predhodnim referendumom. Namen predhodnega referenduma ni, da bi volivci v
celoti odločali o vseh vprašanjih, ki jih ureja predlog zakona,
ki je že v zakonodajnem postopku, temveč le o posameznih
(določenih) vsebinskih vprašanjih bodočega zakona. Potrditvi
ali zavrnitvi celotnega zakona je namenjen naknadni referendum. Predhodni referendum naj bi pomenil zgolj intervencijo
volivcev v zakonodajno odločanje predstavniškega organa
glede tiste vsebine, ki je bistvenega pomena. Predhodni
referendum omogoča volivcem, da posežejo v zakonodajni
postopek, če menijo, da bi bilo treba predlagano zakonsko
rešitev še pred sprejemom zakona preveriti na referendumu
(odločba št. U-II-3/04 z dne 20. 4. 2004, Uradni list RS, št.
44/04 in OdlUS XIII, 29). Zato se zastavlja vprašanje, ali so
lahko predmet referendumskega odločanja »določena vprašanja«, ki pokrivajo celotno vsebino predloga zakona, ali pa
so lahko vprašanja tako splošna, da je nejasno, na kateri del
zakona se nanašajo. Besedilo referendumskega vprašanja
tudi ne bi smelo biti postavljeno tako, da bi določeno skupino
volivcev napeljevalo k zaželenemu glasovanju (subjektivna
postavitev vprašanja). Prav tako referendumsko vprašanje
ne bi smelo vsebovati nedoločenih pojmov, ki bi jih lahko
volivci različno razumeli (odločba št. U-I-121/97 z dne 23. 5.
1997, Uradni list RS, št. 34/97 in OdlUS VI, 69; 15. točka
obrazložitve). Način postavitve referendumskega vprašanja
lahko torej odločilno vpliva na izid referenduma. Določbe
18. člena ZRLI so splošne in povedo le, kakšna vprašanja
so dopustna, ne pa, na kakšen način morajo biti postavljena
oziroma na kakšen način ne smejo biti postavljena. Zakon
bi moral vsebovati vsaj bistvena pravila o načinu postavitve
referendumskih vprašanj, še posebej v tistih primerih, ko se z
referendumskim vprašanjem predlaga, kako naj se določeno
vprašanje uredi (tretja in četrta alineja 18. člena ZRLI). Zakonska pravila o načinu postavitve referendumskih vprašanj
bi na eni strani (volivcem, političnim strankam, organizacijam)
omogočila lažje in pravilnejše oblikovanje besedila referendumskega vprašanja, na drugi strani pa preprečila morebitno
arbitrarno presojo (predsednika Državnega zbora ali Državnega zbora), ali je referendumsko vprašanje postavljeno v
skladu z Zakonom, tj. ali je dovolj jasno izraženo. V skladu s
stališčem, da mora zakonska ureditev referenduma zagotavljati učinkovito izvrševanje pravice do referenduma, Ustavno
sodišče ugotavlja, da je ureditev, vsebovana v 18. členu
ZRLI, nepopolna in zato v neskladju z načelom določnosti
pravnih norm kot enim od načel pravne države iz 2. člena
Ustave. Ustavno sodišče je že v številnih odločbah poudarilo, da mora zakonodajalec sprejeti jasne norme in določiti
njihovo vsebino ter da nepopolne norme omogočajo možnost
različne uporabe in s tem možnost za arbitrarnost državnih
organov (odločba št. U-I-302/98 z dne 14. 10. 1998, Uradni
list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187; 21. točka obrazložitve).
Pomen tega načela je Ustavno sodišče še posebej poudarilo za tiste norme, ki neposredno urejajo pravice ali pravni
položaj širokega kroga državljanov (odločba št. U-I-64/97 z
dne 7. 5. 1998, Uradni list RS, št. 39/98 in OdlUS VII, 78; 10.
točka obrazložitve).
28. Na podlagi obravnavanja dosedanjih zadev s področja referendumskega odločanja Ustavno sodišče nadalje
ugotavlja, da ponavljajoče zahteve za razpis predhodnega
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referenduma lahko pomenijo neustavno oviranje zakonodajnega organa pri izvrševanju zakonodajne funkcije. Na to
je Ustavno sodišče opozoril sam Državni zbor (odločba št.
U-II-3/04).10 Ustavno sodišče je v navedeni odločbi navedlo,
da ni mogoče izključiti možnosti uporabe referenduma v neustavne namene in da je v pravni literaturi mogoče zaslediti
tudi opozorila te vrste (opomba 57). Glede na navedeno bi
zakonska ureditev morala dajati možnost, da pristojni organ
prepreči večkratno zaporedno vlaganje pobud, ki so vsebinsko enake, ali pobud, vloženih z očitnim namenom zavlačevanja zakonodajnega postopka, že zgolj iz tega razloga, ne
pa na podlagi smiselne uporabe drugih določb ZRLI.11 Zato bi
ZRLI moral vsebovati določbe, na podlagi katerih bi se lahko
preprečil razpis referenduma, kolikor bi pri ponavljajočih pobudah ugotovili neustaven namen.12
B) – IV
29. Ugotovitve o neustavnosti ZRLI, navedene v točkah
B) – II in B) – III te obrazložitve, kažejo, da je presojana ureditev delno neskladna z Ustavo, ker vsebuje z njo neskladne
določbe, delno pa je neskladna z Ustavo zato, ker vsebuje
protiustavne pravne praznine. Oboje povzroča takšno nekonsistentnost celotne ureditve predhodnega postopka, da
ni mogoča razveljavitev zgolj posameznih določb ali zgolj
ugotovitev neustavnih pravnih praznin, temveč je nujna razveljavitev celotnega oddelka Zakona, ki ureja predhodni referendum (1. točka izreka). Ustavno sodišče je odločilo, da
začne razveljavitev učinkovati po poteku enega leta od dneva
objave te odločbe v Uradnem listu RS (2. točka izreka).
V tem času lahko zakonodajalec na novo uredi predhodni
referendum.
C)
30. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper
Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in
dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št.

10
V zahtevi za presojo ustavnosti vsebine zahteve za razpis
predhodnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ
v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2.1992
v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, je Državni zbor
utemeljeval neustavnost referendumskega vprašanja z zlorabo
instituta referenduma z namenom zavlačevanja zakonodajnega
postopka (17. točka obrazložitve).
11
Ustavno sodišče v odločbi št. U-II-3/04 navedlo, da bi Državni zbor, in pred njim predsednik Državnega zbora, moral imeti
pristojnost, da v okviru možnosti, ki jih daje ZRLI (npr. v okviru
zahtev, da mora biti vprašanje jasno izraženo, da mora biti zahteva obrazložena ter z oblikovanjem pravil za postavitev določenih
vprašanj na podlagi alinej 18. člena ZRLI), prepreči razpis takšnega
referenduma (17. točka obrazložitve).
12
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-II-4/04 z dne 17. 6. 2004
(Uradni list RS, št. 72/04) ugotovilo, da sklep Državnega zbora, s
katerim je odločil, da ne razpiše predhodnega referenduma, ker
zahteva pomeni neutemeljeno in namerno zavlačevanje sprejema
predloga zakona, ni v neskladju z Ustavo in Zakonom.
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SODNI SVET
843.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice višjega sodišča

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) je Sodni svet Republike Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se z dnem 18. 6.
2004 imenuje Karmen Iglič Stroligo, višja sodnica na Višjem
sodišču v Ljubljani.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

844.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice višjega sodišča

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) je Sodni svet Republike Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se z dnem 8. 10.
2004 imenuje mag. Nina Betetto, višja sodnica na Višjem
sodišču v Ljubljani.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

Št. U-I-217/02-34
Ljubljana, dne 17. februarja 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

24 / 11. 3. 2005 /

845.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 17. 2. 2005 imenuje Vanja Obersnel.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.
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Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice
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849.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 17. 2. 2005 imenuje Simona Skorpik.

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 17. 2. 2005 imenuje Jasminka Pen.

Predsednik
Peter Hauptman l. r.

847.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višjega sodnika

Predsednik
Peter Hauptman l. r.

850.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višjega sodnika

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Mariboru se z dnem 17. 2. 2005 imenuje mag. Aleksander
Karakaš.

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 17. 2. 2005 imenuje Darja Šenica.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

Predsednik
Peter Hauptman l. r.

848.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Mariboru se z dnem 17. 2. 2005 imenuje Karolina Peserl.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

851.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču
v Mariboru se z dnem 17. 2. 2005 imenuje Janica Gajšek
Rojs.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.
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852.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kanidatur na prosto mesto

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04)
je Sodni svet Republike Slovenije, na 13. seji dne 17. 2. 2005
sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
a) predsednika Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu,
b) podpredsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj
po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program dela sodišča.
Prijavo naj kandidati v 30 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika
Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
853.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o zdravniški tariﬁ

Na podlagi 9. in 28. člena Statuta Zdravniške zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94, 54/95, 64/96, 22/98,
113/00, 30/01, 43/02, 124/03 in 34/04) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 46. redni seji dne 13. 12. 2004
sprejela

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o zdravniški tariﬁ

Št.

24 / 11. 3. 2005 /
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(Uradni list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98, 78/99, 39/00,
8/01, 43/02, 21/03, 60/04 in 63/04)
1. člen
V Pravilniku o zdravniški tariﬁ (Uradni list RS, št. 54/95,
55/96, 57/98, 78/99, 39/00, 8/01, 43/02 in 21/03) se za rimsko
številko II. doda nova tarifa št. II.a, ki se glasi:
»II.a PREGLED, IZBOR, FOTOKOPIRANJE, POTRDITEV AVTENTIČNOSTI TER POSREDOVANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE KOMERCIALNE
ZAVAROVALNICE
Tarifa št. 2a
Zbiranje in posredovanje medicinske dokumentacije
(zajema pregled, izbor, fotokopiranje, potrditev avtentičnosti
in posredovanje dokumentacije)
– neobsežno (pet strani ali manj) 30 točk
– obsežno (več kot pet strani)
70 točk«
2. člen
Za rimsko številko VI. se doda nova tarifa št. VI.a, ki
se glasi:
»VI.a Obrazec ZZ 1 – BOLNIŠKI LIST ZA ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE
Tarifa št. 6a
Izpolnitev obrazca ZZ1 za zdraviliško in klimatsko zdravljenje (zajema pregled, izbor in fotokopiranje dokumentacije
ter izpolnitev obrazca)
50 točk«
3. člen
Te spremembe in dopolniteve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 13. decembra 2004.

asist. Vojko Kanič, dr. med. l. r.
Predsednik
skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
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OBČINE
AJDOVŠČINA
854.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi tretjega odstavka 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), navodila za izračun
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99 in 139/04)
ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/99, Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 3. 3. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
1. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2005 se majhne in srednje družbe, ki bodo investirale v izgradnjo poslovnih objektov na območju celotne občine, oprosti plačila komunalnega prispevka ob upoštevanju
in pod pogoji iz 12.c člena tega odloka.
Na območjih, ki niso komunalno opremljena, se komunalna infrastruktura zgradi skladno z občinskimi izvedbenimi
prostorskimi akti, s projektno in tehnično dokumentacijo, s
sprejetim proračunom in z načrti razvojnih programov občine.
Investitor, ki je oproščen plačila komunalnega prispevka
v skladu s tem členom, mora z izgradnjo poslovnega objekta
zagotavljati dodatna delovna mesta.
Investitorju, ki ne zgradi poslovnega objekta v skladu s
projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil oproščen
plačila komunalnega prispevka, in z izgradnjo drugačnega
objekta ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev, ter investitorju, ki z izgradnjo poslovnega objekta ne zagotovi dodatnih
delovnih mest, se naknadno zaračuna oproščeni komunalni
prispevek.«
2. člen
12.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2006 se majhne in srednje družbe, ki bodo
investirale v izgradnjo poslovnih objektov, na naslednjih lokacijah:
– v Ajdovščini: na območjih con Mirce, Pod letališčem,
Servisna cona in Na gmajni,
– v Gojačah: na območju poslovne obrtne cone Gojače,
– v Črničah: na območju obrtne cone Črniče,
– v Batujah: na območju obrtne cone Pod Batujami,
oprosti plačila dela komunalnega prispevka, ki odpade
na javno cesto v makadamski izvedbi, vodovodno omrežje za
sanitarno pitno vodo in električno razdelilno omrežje, v višini
in na način, ki je določen s tem členom, ob upoštevanju in
pod pogoji iz 12.c člena tega odloka.
Občina v navedenih conah zagotavlja vsem investitorjem možnost priključitve na naslednjo komunalno infrastrukturo: javno cesto v makadamski izvedbi, vodovodno
omrežje za sanitarno pitno vodo in električno razdelilno
omrežje, izgradnjo katere bo občina zagotovila skladno z
njenimi izvedbenimi prostorskimi akti, s projektno in tehnično
dokumentacijo, s sprejetim proračunom in z načrti razvojnih
programov.
Investitorjem se za priključevanje na navedeno komunalno infrastrukturo ne obračuna komunalnega prispevka.
Razliko do celotnega komunalnega prispevka se investitorjem obračuna skladno z določili tega odloka.

Priloga tega odloka so meje območij con Mirce, Servisna cona, Na Gmajni, Pod letališčem, Poslovno obrtne cone
Gojače, obrtne cone Črniče in obrtne cone Pod Batujami, ki
so razvidne iz graﬁčnih kart DKN v merilu 1:5000.
Investitor, ki je oproščen plačila komunalnega prispevka
v skladu s tem členom, mora z izgradnjo poslovnega objekta
zagotavljati dodatna delovna mesta.
Investitorju, ki ne zgradi poslovnega objekta v skladu s
projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil oproščen
plačila komunalnega prispevka, in z izgradnjo drugačnega
objekta ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev, ter investitorju, ki z izgradnjo poslovnega objekta ne zagotovi dodatnih
delovnih mest, se naknadno zaračuna oproščeni komunalni
prispevek.«
3. člen
12.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oprostitve iz 12.a in 12.b člena tega odloka ne veljajo
za področje kmetijstva, ribištva in transporta ter za investicije
v izgradnjo poslovnih objektov za storitvene dejavnosti na
področju trgovine.
Pri oprostitvi plačila komunalnega prispevka iz 12.a in
12.b člena tega odloka se upošteva določila in predpise, ki
veljajo za dodeljevanje državnih pomoči. Pri oprostitvi plačila
komunalnega prispevka se upošteva potrjeno shemo državnih pomoči.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 353-138/99-2004
Ajdovščina, dne 3. marca 2005.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BLED
855.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Bled

Na podlagi 16. člena Statuta občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski
svet občine Bled na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2.
2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Bled
1. člen
V 12. členu Poslovnika Občinskega sveta občine Bled
(Uradni list RS, št. 33/99 in 116/00) se 12. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora v roku največ 2
mesecev pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih
telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov,
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 27. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»Župan zapre sejo za javnost v celoti ob obravnavi
predlogov za podelitev občinskih priznanj in obravnavi vseh
kadrovskih zadev.«
3. člen
24. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Bled se
popravi, tako da se glasi:
»Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor
občinske uprave.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.«
4. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob 17.
uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo
več kot 5 ur«.
5. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Bled se za
76. členom doda nova 7. točka Sprejem proračuna in zaključnega računa:
76.a člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna Državnemu zboru.
76.b člen
Za sprejem proračuna Občine Bled se uporabljajo določbe 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73. in 74. in 75. člena
Poslovnika Občinskega sveta občine Bled.
76.c člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek.

Št.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

856.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bled

Na podlagi prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. in 62. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04), 218.,
218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi
objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
102/04) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet
občine Bled, na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2. 2005
sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled
1. člen
Tretji odstavek 18. člena odloka se v celoti črta in se
pravilno glasi:
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi vloge:
– Občina Bled lahko v primerih elementarnih nesreč
delno ali v celoti oprosti zavezance plačila nadomestila.
Oprostitev lahko velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana.
2. člen
Doda se 18.a člen in se glasi:
»18.a člen
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uvede za območja, na katerih je
predviden način urejanja OLN – občinski lokacijski načrt, za
katere še ni bil sprejet program priprave v skladu 27. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za zgoraj navedene občinske lokacijske načrte velja do priprave strategije razvoja Občine Bled,
vendar največ do konca leta 2005.«
3. člen
V 20. in 21. členu odloka se besedi ''denarna kazen''
zamenjajo z besedo ''globa''.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01505-6/2003
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-2/2005
Bled, dne 17. februarja 2005.

24 / 11. 3. 2005 /

857.

Sklep o podaljšanju začasnega ﬁnanciranja
proračunskih potreb v letu 2005

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), Zakona o ﬁnanciranju Občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno
prečiščeno besedilo) ter 32. in 33. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 17. seji dne
17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o podaljšanju začasnega ﬁnanciranja
proračunskih potreb v letu 2005
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine
Bled za leto 2005, oziroma v obdobju april – junij 2005, se
ﬁnanciranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004.
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2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja od aprila do junija,
se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2004,
in sicer do višine 440,081.980 SIT.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje
izvajanje in ﬁnanciranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2004 in začete v letu 2005.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva za ﬁnanciranje investicij, ki so bile začete v letu
2005 in za katere so bila v proračunu za leto 2004 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega ﬁnanciranja so
sestavni del proračuna občine Bled za leto 2005.
Po sprejemu proračuna za leto 2005 se v obdobju začasnega ﬁnanciranja plačane obveznosti vključijo v proračun
leta 2005.
5. člen
Sklep o podaljšanju začasnega ﬁnanciranja proračunskih potreb v letu 2005 sprejme Občinski svet občine Bled.
6. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno ﬁnanciranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za ﬁnanciranje funkcij
občine.
7. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2005 dalje.
Št. 40304-1/2004
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

858.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine
brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in
brez cene zemljišča na dan 31. 12. 2004 je 177.046 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč Občine Bled za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave
individualne rabe znašajo 13.233 SIT m2 in kolektivne rabe
11.709 SIT m2 na dan 31. 12. 2004.
4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v % od povprečne
gradbene cene za stanovanjsko površino v posameznih območjih, ki so:
I. območje zajema center Bleda in 100-metrski pas ob
jezeru – 10%
II. območje zajema širše območje Bleda – 8%
III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso
zajeti v posamezna območja – 6%
IV. območje zajema naselja manj razvitih in bolj oddaljenih krajev – Obrne, Kupljenik, Slamniki, Perniki, Radovna
in Spodnje in Zgornje Laze – 4%.
5. člen
Cena iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga
mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
Ljubljana.
6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o
povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bled (Uradni list RS, št.
11/02).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-2/2003
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

Sklep povprečni gradbeni ceni stanovanj in o
povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Bled

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 77/00 in 51/02) ter
16. člena Statuta občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni
list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled, na nadaljevanju 17. redne seje dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
povprečni gradbeni ceni stanovanj
in o povprečnih stroških urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Bled
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske
površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev predmetne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2005.

859.

Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na
območju Občine Bled

Na podlagi 8. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 15. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 58/98), 25. in 27. člena Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98, 65/02, 32/04), 8. in
9. člena Odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije
za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in
izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 41/01) in na podlagi 16. člena Statuta občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03)
je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 17. redne seje
dne 17. 2. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju
Občine Bled
1. člen
Za obračun storitev odvajanja odpadnih voda velja enotna cena za vse uporabnike ter znaša 145,34 SIT / m3.
2. člen
V ceni storitev odvajanja odpadnih voda niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
3. člen
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled lahko uvede ceno v skladu z Uredbo o predhodni
prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/04).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se začnejo uporabljati
po preteku enega meseca od prijave cen na Ministrstvu za
gospodarstvo.
Št. 01505-1/2005
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

860.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) ter v skladu
s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00
in 51/02) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 17.
redne seje dne 17. 2. 2005 sprejel
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Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan
in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom
tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Bled, ki sodi v četrto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v
višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu
z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev,
iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta in članom
nadzornega odbora ter drugih organov Občine Bled.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
toliko, kot znaša zmnožek števila članov občinskega sveta
z najvišjim dovoljenim obsegom sredstev, v okviru katerega
se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije
člana občinskega sveta, in številom mesecev v letu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe Zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa
drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma
do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

5. člen
Plača podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače
župana.
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
V višini plače, določeni v drugem odstavku tega člena,
je vključen tudi dodatek, ki gre podžupanu, ki je v skladu s
sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravljal funkcijo župana.
V času, ko opravlja funkcijo župana, pa mu pripada plača, ki
bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in s
tem pravilnikom, se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja
oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik dela plače.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska
se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni
mesec, glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana
ali zaradi – nadomeščanja po zakonu) – 65%;
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– udeležba na redni seji občinskega sveta – 55%;
– udeležba na izredni seji občinskega sveta in na nadaljevanju seje – 40%;
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 34%;
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je
– 17%.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom
se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega
sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem
delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
V primeru, ko član občinskega sveta ali delovnega
telesa ni v celoti prisoten na seji, se mu plača obračuna v
sorazmerju s prisotnostjo.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi
tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun pomnoži s količnikom za plačo župana.
Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, ki se ga dobi na podlagi podatkov,
določenih v 6. členu tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma o delu plače
izda za posameznega občinskega funkcionarja komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega
razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa.
Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob
sklenitvi delovnega razmerja. Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za
nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi
pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupanu se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega
izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju, in ki uveljavlja
pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se
prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje
za redni delovni čas.
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Sejnina za posamezno sejo znaša 8% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 10% za predsednika oziroma največ 5% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti
mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji – 40%;
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora – 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in
referendumov v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet istočasno z razpisom volitev ali
referenduma.
Nagrade volilni komisiji se oblikujejo kot plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih s sklepom določi volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Bled. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v
skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske
uprave ali podžupan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA

III. NAGRADE

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene
za posamezno koledarsko leto.

16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo trimesečno, tako da
se nakazila izvedejo najkasneje do 15. aprila, 15. julija,
15. oktobra in 31. decembra.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
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17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva
potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri proračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba
za civilno zaščito, svetov krajevnih skupnosti ter članom
drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

Št.

Št. 01505-2/2005
Bled, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

BREŽICE
861.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana
Občine Brežice

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev župana
Občine Brežice
Volilna komisija Občine Brežice je v skladu s 107. členom in prvim odstavkom 90. člena Zakona lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93), po pregledu zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na nadomestnih volitvah župana Občine Brežice, ki so bile 6. marca
2005 ugotovila:
I
Na volitvah 6. marca 2005 je imelo pravico voliti skupaj
20182 volivcev.
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– po imeniku je glasovalo skupaj 8019 volivcev,
– s potrdilom je glasoval
1 volivec,
– skupaj je glasovalo
8020 volivcev ali
39,74% od vseh
volivcev
II
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih 8020
glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 66 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic
je bilo 7954. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan Molan
2. Milenka Jesenko
3. Tomislav Jurman
4. Stanko Radanovič
5. Milko Veršec
6. Rok Kržan
7. Lado Križman
6. Brankica Hudina Sladič

3435
1046
1030
914
774
408
265
82

glasov ali
glasov ali
glasov ali
glasov ali
glasov ali
glasov ali
glasov ali
glasov ali

43,19%
13,15%
12,95%
11,49%
9,73%
5,13%
3,33%
1,03%

III
Občinska volilna komisija Občine Brežice je na podlagi 85.
člena in drugega odstavka 107. člena ZLV ugotovila, da nobeden od kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi
krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-6/2004-310
Brežice, dne 9. marca 2005.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine
Bled (Uradni list RS, št. 17/99, 7/00, 5/03, 42/03).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.

862.

Sklep o razpisu drugega kroga nadomestnih
volitev za župana Občine Brežice

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep Ustavnega sodišča RS, 70/95, 51/02, 73/03 – odločba Ustavnega sodišča
RS in 54/04) je Občinska volilna komisija Občine Brežice na
seji dne 9. 3. 2005 sprejela

SKLEP
o razpisu drugega kroga nadomestnih volitev za
župana Občine Brežice
1
Opravi se drugi krog volitev za župana Občine Brežice,
in sicer med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število glasov:
1. Molan Ivan
2. Jesenko Milenka.
2
Drugi krog volitev bo v nedeljo, 20. marca 2005.
Št. 008-06/2004-310
Brežice, dne 9. marca 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.
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DRAVOGRAD

863.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV,
št. 22/03 in 124/04) je Občinski svet občine Dravograd na 24.
seji dne 31. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o prenehanju javnega dobra
I
Na zemljišču parc. št. 1176/17 neplodno v izmeri 373 m2,
parc. št. 1176/21 neplodno v izmeri 76 m2, parc. št. 1176/25
neplodno v izmeri 188 m2, parc. št. 1176/26 neplodno v izmeri 501 m2, vse pripisane v z.k. vl. št. 476 k.o. Otiški vrh I
preneha status javnega dobra.
II
Na zemljišču iz I. točke tega sklepa se po prenehanju
javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v
Slovenj Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine
Dravograd do celote.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-2/2002-24
Dravograd, dne 31. januarja 2005.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

KOPER
864.

Odredba o določitvi obrazca podpore volivca
in roka za zbiranje podpisov

Na podlagi 80. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) izdaja župan
Mestne občine Koper
Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufﬁciale n. 40/00, 30/01 e 29/03), il
Sindaco del Comune città di Capodistria emette la

ODREDBO
o določitvi obrazca podpore volivca in roka za
zbiranje podpisov
ORDINANZA
sulla deﬁnizione del modulo per il sostegno
dell’elettore e sul termine di raccolta delle ﬁrme
1. člen – Articolo 1
Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (gradnja ene nove
osnovne šole na Boniﬁki), sprejetem na 23. seji Občinskega
sveta Mestne občine Koper dne 10. februarja 2005, ki jo je
podala volivka Vida Gračnar iz Kopra, Burlinova 1, se glasi:
Il testo del modulo per il sostegno dell’elettore, espresso
tramite sottoscrizione della richiesta di indizione del referendum abrogativo, presentata dall’elettrice Vida Gračnar di Ca-
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podistria, Via Burlin 1, riguardante il Decreto sulle modiﬁche ed
integrazioni al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato
denominato “Sala polifunzionale a Capodistria” (costruzione
della nuova scuola elementare a Boniﬁca), approvato nel corso della 23ª seduta del Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria, tenutasi il giorno 10 febbraio 2005, recita:
PODPORA VOLIVCA
ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA
SOSTEGNO DELL’ELETTORE
ALLA RICHIESTA DI INDIZIONE DEL REFERENDUM
Podpisani/a – il/la sottoscritto/a
ime in priimek – nome e cognome. ...........................................................
rojen/a: nato/a:.
...........................................................
stalno prebivališče: residenza stabile:
kraj – luogo ….............................................................................................
ulica – via ...................................................... hišna št.- n. civico …..........
dajem podporo zahtevi za:
NAKNADNI REFERENDUM O
do il mio sostegno alla richiesta di indizione del:
REFERENDUM ABROGATIVO
uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (gradnja ene nove osnovne šole na Boniﬁki), sprejetem na 23. seji
Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 10. februarja
2005, ki jo je podala volivka Vida Gračnar iz Kopra, Burlinova 1.
presentata dall’elettrice Vida Gračnar di Capodistria, Via
Burlin 1, riguardante il Decreto sulle modiﬁche ed integrazioni
al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale a Capodistria” (costruzione della
nuova scuola elementare a Boniﬁca), approvato nel corso
della 23ª seduta del Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria, tenutasi il giorno 10 febbraio 2005.
Podpis volivca/ke:
Firma dell’elettore / elettrice:
................................................
NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice glede na
vaše stalno prebivališče (Upravna enota Koper).
ISTRUZIONE:
1. Il modulo deve essere compilato in stampatello.
2. Il modulo, debitamente compilato, va sottoscritto alla
presenza dell’organo dello stato, competente alla tenuta dei
registri degli aventi diritto al voto in funzione del per luogo di
residenza stabile (Distretto amministrativo di Capodistria).
IZPOLNI URADNA OSEBA:
COMPILA IL FUNZIONARIO INCARICATO:
Koper – Capodistria, ................................... M.P ......................................
podpis – ﬁrma
OBVESTILO: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma je uradna tajnost.
AVVISO: L’elenco delle sottoscrizioni degli elettori a sostegno della richiesta di indizione del referendum abrogativo
è coperto dal segreto d’ufﬁcio.
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2. člen – Articolo 2
Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 297 mm (format A4), uporablja se sprednja stran.
Le dimensioni del modulo di sostegno dell’elettore sono
210 x 297 mm (formato A4); si usa la pagina frontale.
3. člen – Articolo 3
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi
za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena te odredbe je
od 14. marca 2005 do 13. aprila 2005.
Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori
a sostegno della richiesta di indizione del referendum abrogativo di cui al punto 1 della presente ordinanza inizia il giorno 14 marzo 2005 e si conclude il giorno 13 aprile 2005.
4. člen – Articolo 4
Obrazec za podporo volivca zagotovi Mestna občina
Koper brezplačno in je na voljo volivcem pri državnem organu pristojnem za vodenje evidence volilne pravice.
Il modulo per il sostegno dell’elettore è messo a disposizione gratuitamente dal Comune città di Capodistria ed è
reperibile presso l’organo dello stato, competente alla tenuta
dei registri degli aventi diritto al voto.
5. člen – Articolo 5
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale
della Repubblica di Slovenia.
Št.- N.: K0063-1/2005
Koper – Capodistria, 2. 3. 2005.
Župan – Il sindaco
Mestne občine Koper
Comune citta' di Capodistria
Boris Popovič l. r. – m.p.

865.

Odredba o določitvi obrazca podpore volivca
in roka za zbiranje podpisov

Na podlagi 80. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) izdaja župan
Mestne občine Koper
Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufﬁciale n. 40/00, 30/01 e 29/03), il
Sindaco del Comune città di Capodistria emette la

ODREDBO
o določitvi obrazca podpore volivca in roka za
zbiranje podpisov
ORDINANZA
sulla deﬁnizione del modulo per il sostegno
dell’elettore e sul termine di raccolta delle ﬁrme
1. člen – Articolo 1
Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (gradnja ene nove
osnovne šole na Boniﬁki), sprejetem na 23. seji Občinskega
sveta Mestne občine Koper dne 10. februarja 2005, ki jo je
podal svet Krajevne skupnosti Koper – Center, se glasi:
Il testo del modulo per il sostegno dell’elettore, espresso
tramite sottoscrizione della richiesta di indizione del referendum abrogativo, presentata dal consiglio della Comunità locale
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Capodistria – Centro, riguardante il Decreto sulle modiﬁche ed
integrazioni al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato
denominato “Sala polifunzionale a Capodistria” (costruzione
della nuova scuola elementare a Boniﬁca), approvato nel corso della 23ª seduta del Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria, tenutasi il giorno 10 febbraio 2005, recita:
PODPORA VOLIVCA
ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA
SOSTEGNO DELL’ELETTORE
ALLA RICHIESTA DI INDIZIONE DEL REFERENDUM
Podpisani/a – il/la sottoscritto/a
ime in priimek – nome e cognome. ...........................................................
rojen/a: nato/a:.
...........................................................
stalno prebivališče: residenza stabile:
kraj – luogo ….............................................................................................
ulica – via ...................................................... hišna št.- n. civico …..........
dajem podporo zahtevi za:
NAKNADNI REFERENDUM O
do il mio sostegno alla richiesta di indizione del:
REFERENDUM ABROGATIVO
uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (gradnja
ene nove osnovne šole na Boniﬁki), sprejetem na 23. seji Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 10. februarja 2005,
ki jo je podal svet Krajevne skupnosti Koper – Center.
presentata dal consiglio della Comunità locale Capodistria – Centro, riguardante il Decreto sulle modiﬁche ed integrazioni al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato
denominato “Sala polifunzionale a Capodistria” (costruzione
della nuova scuola elementare a Boniﬁca), approvato nel
corso della 23ª seduta del Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria, tenutasi il giorno 10 febbraio 2005.
Podpis volivca/ke:
Firma dell’elettore / elettrice:
................................................
NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice glede na
vaše stalno prebivališče (Upravna enota Koper).
ISTRUZIONE:
1. Il modulo deve essere compilato in stampatello.
2. Il modulo, debitamente compilato, va sottoscritto alla
presenza dell’organo dello stato, competente alla tenuta dei
registri degli aventi diritto al voto in funzione del per luogo di
residenza stabile (Distretto amministrativo di Capodistria).
IZPOLNI URADNA OSEBA:
COMPILA IL FUNZIONARIO INCARICATO:
Koper – Capodistria, ................................... M.P ......................................
podpis – ﬁrma
OBVESTILO: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma je uradna tajnost.
AVVISO: L’elenco delle sottoscrizioni degli elettori a sostegno della richiesta di indizione del referendum abrogativo
è coperto dal segreto d’ufﬁcio.
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2. člen – Articolo 2
Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 297 mm (format A4), uporablja se sprednja stran.
Le dimensioni del modulo di sostegno dell’elettore sono
210 x 297 mm (formato A4); si usa la pagina frontale.
3. člen – Articolo 3
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi
za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena te odredbe je
od 14. marca 2005 do 13. aprila 2005.
Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori
a sostegno della richiesta di indizione del referendum abrogativo di cui al punto 1 della presente ordinanza inizia il giorno 14 marzo 2005 e si conclude il giorno 13 aprile 2005.
4. člen – Articolo 4
Obrazec za podporo volivca zagotovi Mestna občina
Koper brezplačno in je na voljo volivcem pri državnem organu pristojnem za vodenje evidence volilne pravice.
Il modulo per il sostegno dell’elettore è messo a disposizione gratuitamente dal Comune città di Capodistria ed è
reperibile presso l’organo dello stato, competente alla tenuta
dei registri degli aventi diritto al voto.
5. člen – Articolo 5
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale
della Repubblica di Slovenia.
Št.- N.: K0063-2/2005
Koper – Capodistria, 2. 3. 2005.
Župan – Il sindaco
Mestne občine Koper
Comune citta' di Capodistria
Boris Popovič l. r. – m.p.

866.

Odredba o določitvi obrazca podpore volivca
in roka za zbiranje podpisov

Na podlagi 80. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) izdaja župan
Mestne občine Koper
Ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufﬁciale n. 40/00, 30/01 e 29/03), il
Sindaco del Comune città di Capodistria emette la

ODREDBO
o določitvi obrazca podpore volivca in roka za
zbiranje podpisov
ORDINANZA
sulla deﬁnizione del modulo per il sostegno
dell’elettore e sul termine di raccolta delle ﬁrme
1. člen – Articolo 1
Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (gradnja ene nove
osnovne šole na Boniﬁki), sprejetem na 23. seji Občinskega
sveta Mestne občine Koper dne 10. februarja 2005, ki jo je
podal svet Krajevne skupnosti Olmo – Prisoje, se glasi:
Il testo del modulo per il sostegno dell’elettore, espresso
tramite sottoscrizione della richiesta di indizione del referendum abrogativo, presentata dal consiglio della Comunità lo-
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cale Olmo – Prisoje, riguardante il Decreto sulle modiﬁche ed
integrazioni al decreto sullo stralcio del piano particolareggiato
denominato “Sala polifunzionale a Capodistria” (costruzione
della nuova scuola elementare a Boniﬁca), approvato nel corso della 23ª seduta del Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria, tenutasi il giorno 10 febbraio 2005, recita:
PODPORA VOLIVCA
ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA
SOSTEGNO DELL’ELETTORE
ALLA RICHIESTA DI INDIZIONE DEL REFERENDUM
Podpisani/a – il/la sottoscritto/a
ime in priimek – nome e cognome. ...........................................................
rojen/a: nato/a:.
...........................................................
stalno prebivališče: residenza stabile:
kraj – luogo ….............................................................................................
ulica – via ...................................................... hišna št.- n. civico …..........
dajem podporo zahtevi za:
NAKNADNI REFERENDUM O
do il mio sostegno alla richiesta di indizione del:
REFERENDUM ABROGATIVO
uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (gradnja ene nove osnovne šole na Boniﬁki), sprejetem na 23. seji
Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 10. februarja
2005, ki jo je podal svet Krajevne skupnosti Olmo – Prisoje.
presentata dal consiglio della Comunità locale Olmo-Prisoje, riguardante il Decreto sulle modiﬁche ed integrazioni al
decreto sullo stralcio del piano particolareggiato denominato
“Sala polifunzionale a Capodistria” (costruzione della nuova
scuola elementare a Boniﬁca), approvato nel corso della 23ª
seduta del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, tenutasi il giorno 10 febbraio 2005.
Podpis volivca/ke:
Firma dell’elettore / elettrice:
................................................
NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice glede na
vaše stalno prebivališče (Upravna enota Koper).
ISTRUZIONE:
1. Il modulo deve essere compilato in stampatello.
2. Il modulo, debitamente compilato, va sottoscritto alla
presenza dell’organo dello stato, competente alla tenuta dei
registri degli aventi diritto al voto in funzione del per luogo di
residenza stabile (Distretto amministrativo di Capodistria).
IZPOLNI URADNA OSEBA:
COMPILA IL FUNZIONARIO INCARICATO:
Koper – Capodistria, ................................... M.P ......................................
podpis – ﬁrma
OBVESTILO: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma je uradna tajnost.
AVVISO: L’elenco delle sottoscrizioni degli elettori a sostegno della richiesta di indizione del referendum abrogativo
è coperto dal segreto d’ufﬁcio.
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2. člen – Articolo 2
Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 297 mm (format A4), uporablja se sprednja stran.
Le dimensioni del modulo di sostegno dell’elettore sono
210 x 297 mm (formato A4); si usa la pagina frontale.
3. člen – Articolo 3
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi
za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena te odredbe je
od 14. marca 2005 do 13. aprila 2005.
Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori
a sostegno della richiesta di indizione del referendum abrogativo di cui al punto 1 della presente ordinanza inizia il giorno 14 marzo 2005 e si conclude il giorno 13 aprile 2005.
4. člen – Articolo 4
Obrazec za podporo volivca zagotovi Mestna občina
Koper brezplačno in je na voljo volivcem pri državnem organu pristojnem za vodenje evidence volilne pravice.
Il modulo per il sostegno dell’elettore è messo a disposizione gratuitamente dal Comune città di Capodistria ed è
reperibile presso l’organo dello stato, competente alla tenuta
dei registri degli aventi diritto al voto.
5. člen – Articolo 5
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale
della Repubblica di Slovenia.

Št.

868.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2,
k.o. Goriče

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet
mestne občine Kranj na 14. seji dne 26. 5. 2004 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2,
k.o. Goriče
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri
50 m2, k.o. Goriče, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javno dobro.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v
izmeri 50 m2, k.o. Goriče, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 46502-0025/2004-43/06
Kranj, dne 4. marca 2005.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

2145

Sklep o določitvi neproﬁtne najemnine

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neproﬁtnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03) in 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na
17. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi neproﬁtne najemnine
1
Letna stopnja neproﬁtnih najemnin za najemnike, ki se
jim stanovanje odda v najem na podlagi odločb, izdanih od
Občine Moravske Toplice, znaša 3,2% od vrednosti stanovanja. Za ugotovitev vrednosti stanovanj se uporablja vrednost
točke, kot je predpisana z zakonom.
2
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 360-01/05-2
Moravske Toplice, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

Župan – Il sindaco
Mestne občine Koper
Comune citta' di Capodistria
Boris Popovič l. r. – m.p.

867.

Stran

MORAVSKE TOPLICE

Št.- N.: K0063-3/2005
Koper – Capodistria, 2. 3. 2005.

KRANJ
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SLOVENSKA BISTRICA
869.

Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana
Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 105. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS,
št. 70/95, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US RS in 54/04) Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica

razpisuje
II. krog nadomestnih volitev župana
Občine Slovenska Bistrica
I
II. krog nadomestnih volitev župana Občine Slovenska
Bistrica bo v nedeljo, dne 20. marca 2005.
II
Volitve se opravijo na voliščih, določenih s sklepom
Občinske volilne komisije za prvi krog volitev župana dne
6. 3. 2005.
III
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica.
Št. 13/032-04/9-2/2005
Slovenska Bistrica, dne 7. marca 2005.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Nada Vučajnk, univ. dipl. prav. l. r.

Stran
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VLADA
870.

MINISTRSTVA

Uredba o spremembi Uredbe oborožitvi,
vojaški opremi, specialni operativni tehniki in
naročilih zaupne narave

Na podlagi 77. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 2. člena Zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe oborožitvi, vojaški opremi,
specialni operativni tehniki in naročilih zaupne
narave
1. člen
V Uredbi o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št. 76/01
in 19/05) se 14. točka 5. člena črta, dosedanja 15. točka pa
postane 14. točka.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

871.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec februar 2005

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04
– ZZRZI in 136/04 – odl. US) objavlja minister za ﬁnance

minimalno zajamčeno donosnost
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec februar 2005
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI in 136/04 – odločba
US) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti državnih
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 64/04 in 138/04) za
mesec februar 2005 znaša 3,01% na letni ravni oziroma
0,18% na mesečni ravni.

Št. 00717-10/2005/4
Ljubljana, dne 10. marca 2005.
EVA 2005-1711-0031

Št. 404-04-1/2005/9
Ljubljana, dne 8. marca 2005.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance

Janez Janša l. r.
Predsednik

VSEBINA

823.
824.
825.
826.
827.
828.

829.

830.
831.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)
Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB3)
Zakon o poslancih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZPos-UPB1)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno
prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB3)
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo)
(ZDVEDZ-UPB1)
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (uradno
prečiščeno besedilo) (ZRLI-UPB1)

832.
2057
2061
2069
2072

833.

2088
2091

VLADA

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku
Jagodje – Lucija
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII – 420 na območju naselja
Dobova
Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

870.

834.
835.
836.

2096

837.

2097
2103

838.

Uredba o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib
Uredba o spremembi Uredbe oborožitvi, vojaški
opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave

2105
2146

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve
oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila
davčne obveznosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o izvajanju PIC postopka
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje
telesne teže
Register o spremembah in dopolnitvah registra
biocidnih pripravkov

2107
2113
2120
2122

2123
2123

Stran

2147

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

2136
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839.
840.
871.

841.

842.

843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.

853.

Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec februar 2005

Št.

Odločba, da prvi stavek drugega odstavka 55. člena Zakona o gospodarskih družbah ni v neskladju
z Ustavo ter o ustavitvi postopka za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti prvega in tretjega odstavka 15. točke,
25. in 27. točke Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb samostojnih podjetnikov posameznikov
za leto 2002
Odločba o delni razveljavitvi 2. oddelka II. Poglavja
Zakona o referendumu in ljudski iniciativi

OBČINE

2124
2124

854.

2146

855.

USTAVNO SODIŠČE

856.
857.
858.

2124
2127

859.
860.

SODNI SVET

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višjega sodnika
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kanidatur na prosto mesto

2133

861.

2133

862.

2133
2134

864.

2134

865.

2134

866.

2134
867.

2135
868.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
zdravniški tariﬁ

863.

2134

2134

2135
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AJDOVŠČINA
BLED

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega
sveta občine Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
Sklep o podaljšanju začasnega ﬁnanciranja proračunskih potreb v letu 2005
Sklep povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Bled
Sklep o ceni za odvajanje odpadnih voda na območju Občine Bled
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

2136
2137
2137
2138
2138

2139

BREŽICE

Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Brežice
Sklep o razpisu drugega kroga nadomestnih volitev
za župana Občine Brežice

DRAVOGRAD

Sklep o prenehanju javnega dobra

2141
2141
2142

KOPER

Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in
roka za zbiranje podpisov
Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in
roka za zbiranje podpisov
Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in
roka za zbiranje podpisov

2142
2143
2144

KRANJ

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 704/5, cesta v izmeri 50 m2, k.o.
Goriče

MORAVSKE TOPLICE

Sklep o določitvi neproﬁtne najemnine

2145
2145

SLOVENSKA BISTRICA

Razpis II. kroga nadomestnih volitev župana Občine Slovenska Bistrica

2145

Stran
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