
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1585[t. 21 – 14. IV. 1995 URADNI LIST
R E P U B L I K E  S L O V E N I J E

[tevilka 21 Ljubljana, petek 14. aprila 1995 Cena 640 SIT ISSN 1318-0576 Leto V

957.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o veterinarstvu

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o veterinarstvu, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 30. marca 1995.

[t. 012-01/95-32
Ljubljana, dne 7. aprila 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O VETERINARSTVU

1. ~len
V zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, {t. 82/94) se

na koncu tretjega odstavka 69. ~lena pred piko doda besedilo
“in Veterinarski in{titut Slovenije”.

2. ~len
V 2. to~ki prvega odstavka 140. ~lena se v oklepaju pred

besedo “tretji “ doda besedo “prvi,”.

3. ~len
V prvem odstavku 141. ~lena se za besedama “za pre-

kr{ke” doda besedilo “iz prvega odstavka 137. ~lena in”.

4. ~len
V petem odstavku 148. ~lena se ~rtata besedi “certi-

fikate in”.

5. ~len
Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 510-01/92-2/8
Ljubljana, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

958.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Razgla{am zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ki ga
je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 30.
marca 1995.

[t. 012-01/95-33
Ljubljana, dne 7. aprila 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH

P r v o  p o g l a v j e

SPLO[NE DOLO^BE

Predmet zakona

1. ~len
Ta zakon ureja:
1. pravico avtorjev na njihovih delih s podro~ja knji-

‘evnosti, znanosti in umetnosti (avtorska pravica);
2. pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, film-

skih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij
in zalo‘nikov (sorodne pravice);

3. individualno in kolektivno uveljavljanje avtorske in
sorodnih pravic.

Javnost

2. ~len
Izraza “javen” ali “javnost” po tem zakonu pomenita, da

gre za ve~je {tevilo oseb, ki so izven obi~ajnega kroga dru`ine
ali kroga osebnih znancev.

Objava in izdaja

3. ~len
(1) Objava po tem zakonu pomeni, da je avtorsko delo

ali predmet sorodne pravice z dovoljenjem upravi~enca po-
stalo dostopno javnosti.

(2) Izdaja po tem zakonu pomeni, da je zadostno {tevi-
lo ‘e izdelanih primerkov dela ali predmeta sorodne pravice z
dovoljenjem upravi~enca ponujenih javnosti ali danih v pro-
met.
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Razmerje med avtorsko pravico in sorodnimi
pravicami

4. ~len
(1) Z varstvom sorodnih pravic po tem zakonu ostane

varstvo avtorske pravice neokrnjeno in se ne sme na noben
na~in vanj posegati.

(2) Dolo~be tega zakona o definicijah materialnih av-
torskih pravic, o razmerju med avtorsko pravico in lastninsko
pravico, o vsebinskih omejitvah avtorske pravice, o za~etku
teka trajanja avtorske pravice in o avtorski pravici v pravnem
prometu (1. in 2. oddelek 3. poglavja tega zakona) se smi-
selno uporabljajo tudi za sorodne pravice.

D r u g o   p o g l a v j e

AVTORSKO MATERIALNO PRAVO

1. oddelek

AVTORSKO DELO

Varovana dela

5. ~len
(1) Avtorska dela so individualne intelektualne stva-

ritve s podro~ja knji‘evnosti, znanosti in umetnosti, ki so na
kakr{enkoli na~in izra‘ene, ~e ni s tem zakonom druga~e
dolo~eno.

(2) Za avtorska dela veljajo zlasti:
1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, ~lanki, pri-

ro~niki, {tudije ter ra~unalni{ki programi;
3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
4. gledali{ka, gledali{ko-glasbena in lutkovna dela;
5. koreografska in pantomimska dela;
6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, po-

dobnem fotografiranju;
7. avdiovizualna dela;
8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
9. arhitekturna dela, kot npr. skice, na~rti ter izvedeni

objekti s podro~ja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitek-
ture;

10. dela uporabne umetnosti in industrijskega obliko-
vanja;

11. kartografska dela;
12. predstavitve znanstvene, izobra‘evalne ali tehni~ne

narave (tehni~ne risbe, na~rti, skice, tabele, izvedenska mne-
nja, plasti~ne predstavitve in druga dela enake narave).

Sestavine avtorskega dela

6. ~len
(1) Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela, ki

so sami po sebi individualne intelektualne stvaritve, u‘ivajo
enako varstvo kot samo delo.

(2) Ne glede na prej{nji odstavek ni dovoljeno jemati
za naslov avtorskega dela naslova, ki je bil ‘e uporabljen za
kak{no avtorsko delo enake vrste, ~e bi tak naslov ustvaril ali
utegnil ustvariti zmedo glede izvora dela.

Predelave avtorskih del

7. ~len
(1) Prevodi, priredbe, aran‘maji, spremembe in druge

predelave prvotnega avtorskega dela ali drugega gradiva, ki

so individualna intelektualna stvaritev, so samostojna avtor-
ska dela.

(2) S predelavo iz prej{njega odstavka ne smejo biti
prizadete pravice avtorja prvotnega dela.

Zbirke

8. ~len
(1) Zbirke avtorskih del ali drugega gradiva, kot so

enciklopedije, antologije, baze podatkov, zbirke dokumentov
ipd., ki so po izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine indi-
vidualne intelektualne stvaritve, so samostojna avtorska dela.

(2) Z uvrstitvijo prvotnih del v zbirko ne smejo biti
prizadete pravice avtorjev teh del; z uvrstitvijo prvotnega
gradiva v zbirko to gradivo ne postane varovano delo.

Nevarovane stvaritve

9. ~len
(1) Avtorskopravno niso varovane:
1. ideje, na~ela, odkritja;
2. uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sod-

nega podro~ja;
3. ljudske knji‘evne in umetni{ke stvaritve.
(2) Prevodi besedil iz 2. to~ke prej{njega odstavka so

avtorskopravno varovani, razen ~e so objavljeni kot uradna
besedila.

2. oddelek

AVTOR

Fizi~na oseba

10. ~len
Avtor je fizi~na oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.

Domneva avtorstva

11. ~len
(1) Za avtorja velja tisti, katerega ime, psevdonim ali

znak je na obi~ajen na~in naveden na delu ali pri objavi dela,
dokler se ne doka‘e nasprotno.

(2) ^e avtor ni znan po prej{njem odstavku, se {teje, da
je upravi~en do uveljavljanja avtorskih pravic tisti, ki delo
izda. ^e tudi ta ni naveden, je upravi~en tisti, ki je delo
objavil.

(3) Prej{nji odstavek neha veljati, ko se ugotovi av-
tor. Upravi~enec iz prej{njega odstavka mora koristi iz av-
torskih pravic prenesti na avtorja, ~e ni s pogodbo druga~e
dolo~eno.

Soavtorji

12. ~len
(1) ^e je avtorsko delo, ki je bilo ustvarjeno v so-

delovanju dveh ali ve~ oseb, nedeljiva celota, pripada vsem
soavtorjem nedeljiva avtorska pravica na tem delu.

(2) Odlo~anje o uporabi takega dela pripada nerazdelno
vsem soavtorjem, pri ~emer posamezni soavtor tega ne sme
prepre~iti v nasprotju z na~elom vestnosti in po{tenja.

(3) Dele‘i posameznih soavtorjev se dolo~ijo v soraz-
merju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustva-
ritvi avtorskega dela, ~e niso njihova medsebojna razmerja s
pogodbo druga~e dolo~ena.
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Avtorji zdru‘enih del

13. ~len
Dolo~be prej{njega ~lena se smiselno uporabljajo tudi,

kadar ve~ avtorjev zdru‘i svoja dela zaradi skupne uporabe.

3. oddelek

AVTORSKA PRAVICA

1. pododdelek

SPLO[NO

Izvor pravice

14. ~len
Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stva-

ritve dela.

Vsebina avtorske pravice

15. ~len
Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu,

iz katere izvirajo izklju~na osebnostna upravi~enja (moralne
avtorske pravice), izklju~na premo‘enjska upravi~enja (ma-
terialne avtorske pravice) in druga upravi~enja avtorja (druge
pravice avtorja).

2. pododdelek

MORALNE AVTORSKE PRAVICE

Vsebina

16. ~len
Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njego-

vih duhovnih in osebnih vezi do dela.

Pravica prve objave

17. ~len
Avtor ima izklju~no pravico odlo~iti, ali, kdaj in kako

bo njegovo delo prvi~ objavljeno.

Pravica priznanja avtorstva

18. ~len
(1) Avtor ima izklju~no pravico do priznanja avtorstva

na svojem delu.
(2) Avtor lahko dolo~i, ali naj se pri objavi dela navede

njegovo avtorstvo in s kak{no oznako.

Pravica spo{tovanja dela

19. ~len
Avtor ima izklju~no pravico, da se upre skazitvi in

vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi
svojega dela, ~e bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili
njegovo osebnost.

Pravica skesanja

20. ~len
(1) Avtor ima izklju~no pravico, da do imetnika materi-

alne avtorske pravice slednjo prekli~e, ~e ima za to resne

moralne razloge in ~e predhodno imetniku povrne {kodo, ki
mu s tem nastane.

(2) Z uveljavitvijo pravice skesanja materialna avtor-
ska pravica imetnika ugasne.

(3) Avtor mora imetniku povrniti primerno od{kodni-
no. Imetnik mora v treh mesecih od prejema preklica spo-
ro~iti avtorju obseg svoje {kode. ^e tega ne stori, u~inkuje
pravica skesanja s potekom tega roka.

(4) ^e ‘eli avtor kasneje ponovno prenesti materialne
avtorske pravice na svojem delu, mora v desetih letih po
uveljavitvi pravice skesanja ta prenos prednostno in pod prej{-
njimi pogoji ponuditi prvotnemu imetniku.

(5) Dolo~be tega ~lena ne veljajo za ra~unalni{ke pro-
grame, avdiovizualna dela in baze podatkov.

3. pododdelek

MATERIALNE AVTORSKE PRAVICE

Vsebina

21. ~len
(1) Materialne avtorske pravice varujejo premo‘enjske

interese avtorja s tem, da avtor izklju~no dovoljuje ali pre-
poveduje uporabo svojega dela.

(2) ^e ni s tem zakonom druga~e dolo~eno, je uporaba
avtorskega dela dopustna le, ~e je avtor v skladu s tem
zakonom in pod pogoji, ki jih je dolo~il, prenesel ustrezno
materialno avtorsko pravico.

Materialne avtorske pravice

22. ~len
(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti nasled-

nje avtorjeve pravice:
1. pravico reproduciranja (23. ~len);
2. pravico distribuiranja (24. ~len);
3. pravico dajanja v najem (25. ~len).
(2) Uporaba dela v netelesni obliki (javna priob~itev

dela) obsega zlasti naslednje avtorjeve pravice:
1. pravico javnega izvajanja (26. ~len);
2. pravico javnega prena{anja (27. ~len);
3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in video-

grami (28. ~len);
4. pravico javnega prikazovanja (29. ~len);
5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. ~len);
6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. ~len);
7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32.

~len).
(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti

naslednje avtorjeve pravice:
1. pravico predelave (33. ~len);
2. pravico avdiovizualne priredbe (104. ~len).

Pravica reproduciranja

23. ~len
(1) Pravica reproduciranja je izklju~na pravica, da se

delo fiksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, ne
glede na vrsto postopka in primerka ali njihovo {tevilo.

(2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafi~nega raz-
mno‘evanja, tridimenzionalnega razmno‘evanja, zgraditve
oziroma izvedbe arhitekturnega objekta, fotografiranja, ton-
skega ali vizualnega snemanja ter shranitve v elektronski
obliki.
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Pravica distribuiranja

24. ~len
(1) Pravica distribuiranja je izklju~na pravica, da se

izvirnik ali primerki dela dajo v promet s prodajo ali druga~no
obliko prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponud-
ijo javnosti.

(2) Pravica distribuiranja obsega tudi izklju~no pravi-
co, da se primerki dela uvozijo v dolo~eno dr‘avo zaradi
nadaljnjega distribuiranja, ne glede na to, ~e so bili izdelani
zakonito ali ne.

Pravica dajanja v najem

25. ~len
(1) Pravica dajanja v najem je izklju~na pravica, da se

izvirnik ali primerki dela dajejo v rabo za dolo~en ~as ter za
neposredno ali posredno gospodarsko korist.

(2) Dolo~be prej{njega odstavka ne veljajo za rabo:
1. arhitekturnih objektov;
2. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in

industrijskega oblikovanja;
3. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priob~itve;
4. zaradi vpogleda na kraju samem;
5. v okviru delovnega razmerja, ~e je raba namenjena

izklju~no za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.

Pravica javnega izvajanja

26. ~len
Pravica javnega izvajanja obsega izklju~ne pravice, da

se:
1. delo s podro~ja knji‘evnosti javno recitira z ‘ivo

izvedbo (pravica javnega recitiranja);
2. glasbeno delo priob~i javnosti z ‘ivo izvedbo (pravi-

ca javnega glasbenega izvajanja);
3. delo priob~i javnosti z odrsko uprizoritvijo (pravica

javnega uprizarjanja).

Pravica javnega prena{anja

27. ~len
Pravica javnega prena{anja je izklju~na pravica, da se

recitacije, izvedbe ali uprizoritve dela prena{ajo po zvo~niku,
zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega prostora ali
kraja.

Pravica javnega predvajanja s fonogrami
in videogrami

28. ~len
Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogrami

je izklju~na pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve
dela, ki so posnete na fonograme ali videograme, priob~ijo
javnosti.

Pravica javnega prikazovanja

29. ~len
Pravica javnega prikazovanja je izklju~na pravica, da

se s tehni~nimi sredstvi priob~i javnosti avdiovizualno delo
ali delo s podro~ij fotografije, likovne umetnosti, arhitek-
ture, urbanizma, uporabne umetnosti, industrijskega obliko-
vanja, kartografije in predstavitev znanstvene ali tehni~ne
narave.

Pravica radiodifuznega oddajanja

30. ~len
(1) Pravica radiodifuznega oddajanja je izklju~na pravi-

ca, da se delo priob~i javnosti s pomo~jo radijskih ali televi-
zijskih programskih signalov, namenjenih javnosti, in sicer
brez‘i~no (vklju~no s satelitom) ali po ‘ici (vklju~no s kab-
lom ali mikrovalovnim sistemom).

(2) Priob~itev javnosti po satelitu iz prej{njega odstav-
ka je podana, kadar se pod nadzorom in odgovornostjo RTV
organizacije po{iljajo programski signali, namenjeni javnos-
ti, v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi k satelitu
in nazaj na zemljo.

(3) ^e so programski signali kodirani, se {teje, da je
pri{lo do priob~itve javnosti v smislu prej{njega odstavka
pod pogojem, da so s strani RTV organizacije ali z njenim
soglasjem javnosti zagotovljena sredstva za dekodiranje.

Pravica radiodifuzne retransmisije

31. ~len
Pravica radiodifuzne retransmisije je izklju~na pravica,

da se so~asno, nespremenjeno in neskraj{ano priob~i javnosti
neko radiodifuzno oddajano delo:

1. ~e jo vr{i druga RTV organizacija od prvotne; ali
2. ~e gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem si-

stemu, pa gre za ve~ kot 100 kabelskih priklju~kov ali je delo
prvotno oddajano iz druge dr‘ave (kabelska retransmisija).

Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja

32. ~len
Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja je iz-

klju~na pravica, da se priob~i javnosti neko radiodifuzno
oddajano delo po zvo~niku, zaslonu ali podobni napravi.

Pravica predelave

33. ~len
(1) Pravica predelave je izklju~na pravica, da se neko

prvotno delo prevede, odrsko priredi, glasbeno aran‘ira, spre-
meni ali kako druga~e predela.

(2) Pravica iz prej{njega odstavka se nana{a tudi na
primere, ko se prvotno delo v nespremenjeni obliki vklju~i
ali vgradi v novo delo.

(3) Avtor prvotnega dela obdr‘i izklju~no pravico do
uporabe svojega dela v predelani obliki, ~e ni s tem zakonom
ali s pogodbo druga~e dolo~eno.

4. pododdelek

DRUGE PRAVICE AVTORJA

Pravica dostopa in izro~itve

34. ~len
(1) Avtor ima pravico dostopa k izvirniku ali primerku

svojega dela, ki je v posesti drugega, ~e je to potrebno zaradi
uresni~evanja pravice reproduciranja ali pravice predelave
dela in ~e to ne nasprotuje posestnikovim upravi~enim intere-
som.

(2) Avtor lahko zahteva od posestnika izro~itev izvirni-
ka likovnega ali fotografskega dela zaradi njegovega razstav-
ljanja v Republiki Sloveniji, ~e za to izka‘e mo~nej{i interes.

(3) Izro~itev izvirnika po prej{njem odstavku se lahko
pogojuje s polo‘itvijo zadostne var{~ine ali s sklenitvijo za-
varovanja v vi{ini tr‘ne vrednosti izvirnika.
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(4) Avtor mora poskrbeti za dostop in razstavljanje s
~im manj nev{e~nostmi za posestnika ter na svoje stro{ke. V
primeru po{kodovanja izvirnika ali primerka dela odgovarja
avtor ne glede na krivdo.

Sledna pravica

35. ~len
(1) ^e je izvirnik likovnega dela prodan ali z druga~no

obliko prenosa lastninske pravice odpla~no odsvojen, ima
njegov avtor pravico biti o tem obve{~en in pravico do nado-
mestila v obsegu 3 % od maloprodajne cene.

(2) Za obveznosti iz prej{njega odstavka tega ~lena
odgovarja odsvojitelj dela. ^e je odsvojitev izvr{ena preko
galerista, organizatorja dra‘be ali drugega posrednika, odgo-
varjajo te osebe solidarno z odsvojiteljem.

(3) Dol‘nost obve{~anja iz prvega odstavka tega ~lena
se nana{a na navedbo odsvojenih izvirnikov, podatke o pro-
dajalcu in maloprodajni ceni ter na dopustitev, da avtor v
potrebnem obsegu vpogleda ustrezne knjige ali drugo evi-
denco zavezanih oseb.

(4) Sledna pravica ne more biti predmet odpovedi, raz-
polaganja med ‘ivimi in izvr{be.

Pravica javnega posojanja

36. ~len
(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega

nadomestila, kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo
za dolo~en ~as, brez neposredne ali posredne gospodarske
koristi in ~e poteka preko javnih zavodov ali zavodov s
pravico javnosti.

(2) Dolo~be prej{njega odstavka ne veljajo za rabo:
1. izvirnikov ali primerkov pisanih del v javnih knji‘-

nicah;
2. arhitekturnih objektov;
3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in

industrijskega oblikovanja;
4. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priob~itve;
5. zaradi vpogleda del na kraju samem v zavodu ali za

posojanje med zavodi;
6. v okviru delovnega razmerja, ~e je raba namenjena

izklju~no za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja.
(3) Javno posojanje izvirnikov ali primerkov ra~unal-

ni{kih programov in baz podatkov je izklju~na pravica nji-
hovega avtorja.

Pravica do nadomestila

37. ~len
(1) Avtor ima pravico do primernega nadomestila za

tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega
dela, ki se izvr{i pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe
iz 50. ~lena tega zakona.

(2) Nadomestilo iz prej{njega odstavka za tonsko in
vizualno snemanje se pla~uje:

1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in
vizualno snemanje, in

2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev
zvoka ali slike.

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega ~lena za fo-
tokopiranje se pla~uje:

1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotoko-
piranje, in

2. od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mese~no
glede na njihovo verjetno {tevilo.

(4) S fotokopiranjem po tem ~lenu so izena~ene druge
podobne tehnike reproduciranja.

(5) Pravica nadomestila iz prvega odstavka tega ~lena
ne more biti predmet odpovedi, razpolaganja med ‘ivimi in
izvr{be.

Zavezanci

38. ~len
(1) Zavezanci nadomestila iz prej{njega ~lena so: proiz-

vajalci naprav za tonsko in vizualno snemanje, proizvajalci
naprav za fotokopiranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka
ali slike ter imetniki naprav, ki ponujajo odpla~no fotoko-
piranje. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvoz-
niki naprav in nosilcev, razen ~e je uvoz namenjen za privat-
no in nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage.

(2) Proizvajalci iz prej{njega dostavka niso zavezanci
nadomestila za tiste naprave oziroma nosilce, ki jih izva‘ajo.

(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega ~lena morajo na
zahtevo kolektivne organizacije sporo~ati podatke o vrsti in
{tevilu prodanih ali uvo‘enih naprav in nosilcev iz prej{njega
~lena ter podatke o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za
izra~un dol‘nega nadomestila.

Vi{ina nadomestila

39. ~len
(1) Zneske nadomestil za privatno in drugo lastno re-

produciranje, ki pripadajo skupno vsem upravi~encem po
tem zakonu, predpi{e Vlada Republike Slovenije.

(2) Zneski iz prej{njega odstavka se dolo~ijo posebej:
za vsako napravo za tonsko snemanje in napravo za vizualno
snemanje, za vsako napravo za snemanje, pri kateri niso
potrebni fonogrami ali videogrami (v dvakratni vi{ini od
obi~ajnih), za vsak nosilec zvoka in nosilec slike glede na
njun mo‘ni snemalni ~as, za vsako napravo za fotokopiranje
glede na njen u~inek ({tevilo kopij na minuto) in glede na
mo‘nost barvnega fotokopiranja (v dvakratni vi{ini od ~rno-
belega) ter za vsako posamezno fotokopijo, narejeno za pro-
dajo.

(3) Vlada Republike Slovenije ob~asno usklajuje zneske
iz tega ~lena z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.

5. pododdelek

RAZMERJE MED AVTORSKO
IN LASTNINSKO PRAVICO

Splo{no

40. ~len
Avtorska pravica je neodvisna in skladna z lastninsko

pravico ali drugimi pravicami na stvari, na kateri je avtorsko
delo vsebovano, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

Lo~enost pravnega prometa

41. ~len
(1) Pravni promet s posami~nimi materialnimi avtor-

skimi pravicami ali drugimi pravicami avtorja na delu ne
vpliva na lastninsko pravico na stvari, na kateri je to delo
vsebovano, ~e ni z zakonom ali s pogodbo druga~e dolo~eno.

(2) Pravni promet z lastninsko pravico na stvari, na
kateri je delo vsebovano, ne vpliva na posami~ne materialne
avtorske pravice ali druge pravice avtorja na tem delu, ~e ni z
zakonom ali s pogodbo druga~e dolo~eno.
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Skupno premo‘enje zakoncev

42. ~len
V skupno premo‘enje zakoncev spadajo samo premo-

‘enjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice.

Iz~rpanje pravice distribuiranja

43. ~len
(1) S prvo prodajo ali druga~no obliko pridobitve last-

ninske pravice na izvirniku ali primerku dela v Republiki
Sloveniji, ki se izvr{i z izrecnim ali tihim soglasjem avtorja,
je pravica distribuiranja za ta izvirnik ali primerek in na
obmo~ju Republike Slovenije iz~rpana.

(2) Prej{nji odstavek ne velja za izklju~no pravico av-
torja, da dovoli uvoz primerkov dela v dolo~eno dr‘avo,
razen ~e ni druga~e dolo~eno z mednarodno pogodbo.

(3) Prej{nji odstavek ne velja pri uvozu primerkov, ki
so namenjeni za privatno in nekomercialno uporabo neke
osebe kot del njene osebne prtljage.

Omejitev pravice predelave

44. ~len
(1) ^e namerava lastnik arhitekturnega objekta to delo

predelati, mora predelavo prednostno ponuditi avtorju prvot-
nega dela, ~e je ta ‘iv in obi~ajno dosegljiv.

(2) ^e avtor neupravi~eno odkloni sodelovanje, lahko
lastnik delo prosto predela. Pri tem mora spo{tovati moralne
avtorske pravice avtorja.

Varstvo izvirnika dela

45. ~len
(1) ^e bi moral lastnik izvirnika dela glede na okoli{~ine

primera domnevati, da ima avtor upravi~en interes za njegovo
ohranitev, takega izvirnika ne sme uni~iti, ne da bi poprej avtor-
ju ponudil njegovo vrnitev proti pla~ilu vrednosti gradiva.

(2) ^e vrnitev ni mogo~a, mora lastnik na primeren
na~in omogo~iti avtorju izdelavo primerka izvirnika.

(3) Pri arhitekturnem objektu ima avtor samo pravico,
da delo fotografira in na svoje stro{ke zahteva izro~itev re-
produkcij na~rtov.

4. oddelek

VSEBINSKE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE

Splo{no pravilo

46. ~len
Vsebinske omejitve avtorske pravice so dopustne v

primerih, ki so dolo~eni v tem oddelku, s tem, da je obseg
take uporabe avtorskih del omejen glede na namen, ki ga je
treba dose~i, da je v skladu z dobrimi obi~aji, da ne nasprotu-
je obi~ajni uporabi dela in da ni v nerazumni meri v nasprotju
z zakonitimi interesi avtorja.

1. pododdelek

ZAKONITE LICENCE

Pouk, periodika

47. ~len
(1) Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice,

vendar ob pla~ilu primernega nadomestila, je dopustno:

1. reproducirati v ~itankah in u~benikih, namenjenih za
pouk, dele avtorskih del ter posami~na dela s podro~ij fo-
tografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetno-
sti, industrijskega oblikovanja in kartografije, ~e gre za ‘e
objavljena dela ve~ avtorjev;

2. reproducirati v periodi~nem tisku aktualne ~lanke iz
takega tiska, v katerih so obravnavana splo{na vpra{anja, ~e
avtor tega ni izrecno prepovedal.

(2) Dolo~be prej{njega odstavka se smiselno uporab-
ljajo tudi za javno priob~itev navedenih del.

(3) V primerih iz prej{njih odstavkov je treba navesti
vir in avtorstvo dela, ~e je navedeno na uporabljenem delu.

2. pododdelek

PROSTA UPORABA

Pravica do obve{~enosti

48. ~len
(1) Zaradi pridobitve informacije javnega zna~aja je

prosto:
1. pri obve{~anju o dnevnih dogodkih reproducirati dela,

ki se vidijo ali sli{ijo ob poteku tega dogodka;
2. pripraviti in reproducirati povzetke izdanih ~asopis-

nih in podobnih ~lankov v pregledih tiska;
3. reproducirati javne politi~ne govore in javne govore

na obravnavah pred dr‘avnimi, cerkvenimi in podobnimi or-
gani;

4. uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo
tiskovnega poro~ila.

(2) Dolo~be prej{njega odstavka se smiselno upora-
bljajo tudi za javno priob~itev navedenih del.

(3) V primerih iz prej{njih odstavkov je treba navesti
vir in avtorstvo dela, ~e je navedeno na uporabljenem delu.

Pouk

49. ~len
(1) Za namene pouka je prosto:
1. javno izvajanje objavljenih del v obliki neposred-

nega pouka;
2. javno izvajanje objavljenih del na brezpla~nih {ol-

skih slovesnostih pod pogojem, da izvajalci ne prejmejo pla-
~ila;

3. sekundarno radiodifuzno oddajanje RTV {olskih od-
daj.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka je treba navesti
vir in avtorstvo dela, ~e je navedeno na uporabljenem delu.

Privatno in drugo lastno reproduciranje

50. ~len
(1) Ob upo{tevanju 37. ~lena tega zakona je repro-

duciranje ‘e objavljenega dela prosto, ~e je izvr{eno v najve~
treh primerkih

1. za privatno uporabo fizi~ne osebe pod pogojem, da
primerki niso dostopni javnosti, ali

2. za lastno uporabo znotraj javnih arhivov, javnih
knji‘nic ter izobra‘evalnih in znanstvenih ustanov pod pogo-
jem, da so reprodukcije izdelane iz lastnega primerka.

(2) Reproduciranje po prej{njem odstavku ni dovoljeno
glede pisanih del v obsegu celotne knjige, glede grafi~nih
izdaj glasbenih del, glede baz podatkov, glede ra~unalni{kih
programov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, ~e ni s
tem zakonom ali s pogodbo druga~e dolo~eno.
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(3) Ne glede na prej{nji odstavek je pod pogoji iz prve-
ga odstavka tega ~lena prosto:

1. reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, ~e
je njegova naklada iz~rpana ‘e najmanj dve leti;

2. reproducirati grafi~no izdajo glasbenega dela z ro~-
nim prepisovanjem.

Citati

51. ~len
(1) Navajanje odlomkov objavljenega dela ali posa-

mi~nih objavljenih del s podro~ij fotografije, likovne umet-
nosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega obliko-
vanja in kartografije je prosto, ~e je to potrebno z namenom
ponazoritve, soo~enja ali napotitve.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka je treba navesti
vir in avtorstvo dela, ~e je navedeno na uporabljenem delu.

Nebistvena pritiklina

52. ~len
Tista objavljena dela, ki so nebistvena pritiklina glede

na sicer{njo namembnost nekega predmeta, so pri izkori{~anju
tega predmeta v prosti uporabi.

Proste predelave

53. ~len
Predelava objavljenega dela je prosta:
1. ~e gre za privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni

namenjena in ni dostopna javnosti;
2. ~e gre za predelavo v parodijo ali karikaturo, ~e to ne

ustvari ali utegne ustvariti zmede glede izvora dela;
3. ~e gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, ki

jo zahteva namen te uporabe;
4. ~e gre za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, pa

je avtorjevo nasprotovanje predelavi v nasprotju z na~elom
vestnosti in po{tenja.

Katalogi

54. ~len
(1) Dela, ki so na javno dostopnih razstavah, dra‘bah,

sejmih ali zbirkah, lahko njihov prireditelj prosto reproducira
v katalogih, ki jih izda v ta namen.

(2) V primerih iz prej{njega odstavka je treba navesti
vir in avtorstvo dela, ~e je navedeno na uporabljenem delu.

Dela na splo{no dostopnih krajih

55. ~len
(1) Dela, ki so trajno v parkih, na ulicah, na trgih ali na

drugih splo{no dostopnih krajih, so v prosti uporabi.
(2) Uporaba iz prej{njega odstavka se ne sme izvr{iti v

tridimenzionalni obliki ali za isti namen kot prvotno delo ali
vr{iti za doseganje gospodarske koristi.

(3) V primerih iz prvega odstavka tega ~lena je treba
navesti vir in avtorstvo dela, ~e je navedeno na uporabljenem
delu.

Dokazni postopek

56. ~len
Uporaba dela pred arbitra‘ami ter sodnimi, upravnimi

ali drugimi dr‘avnimi organi v obsegu, ki je potreben zaradi
izvajanja dokazov, je prosta.

Preizkus naprav

57. ~len
Obrati in trgovine, ki proizvajajo ali dajejo v promet

fonograme ali videograme, naprave za njihovo reproducira-
nje ali javno priob~itev ter naprave za sprejem oddaj, lahko
prosto reproducirajo in javno priob~ujejo dela v obsegu, ki je
potreben, da se preizkusi njihovo delovanje pri proizvodnji
ali pri prodaji.

5. oddelek

^ASOVNE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE

U~inek preteka rokov

58. ~len
S pretekom rokov trajanja avtorske pravice, ki so do-

lo~eni v tem oddelku, avtorsko delo ni ve~ avtorskopravno
varovano.

Splo{na dolo~ba

59. ~len
Avtorska pravica traja za avtorjevega ‘ivljenja in 70 let

po njegovi smrti, ~e ni s tem zakonom druga~e dolo~eno.

Soavtorji

60. ~len
Kadar je delo ustvarilo ve~ avtorjev, se rok trajanja iz

prej{njega ~lena ra~una od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji.

Anonimna in psevdonimna dela

61. ~len
(1) Avtorska pravica na anonimnih in psevdonimnih

delih traja 70 let po zakoniti objavi dela.
(2) ^e psevdonim ne dovoljuje nobenega dvoma o tem,

kdo je avtor, ali ~e avtor med rokom iz prej{njega odstavka
odkrije svojo identiteto, velja rok iz 59. ~lena tega zakona.

Avdiovizualna in kolektivna dela

62. ~len
Avtorska pravica na avdiovizualnih in kolektivnih delih

traja 70 let po zakoniti objavi dela.

Poseben rok za dolo~ena neobjavljena dela

63. ~len
Kadar rok po tem zakonu ne te~e od smrti avtorja ali

avtorjev in delo ni bilo zakonito objavljeno v 70 letih od
njegove stvaritve, preneha avtorska pravica z zadnje navede-
nim rokom.

Nadaljevana dela

64. ~len
Kadar se po tem zakonu rok trajanja ra~una po dnevu

zakonite objave dela in je delo objavljeno v zvezkih, delih,
nadaljevanjih, izdajah ali nanizankah, se rok trajanja ra~una
za vsako od teh sestavin posebej.
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Zbirke

65. ~len
(1) Nebistvene spremembe pri izbiri, uskladitvi ali raz-

poreditvi vsebine zbirke ne podalj{ajo trajanja avtorske pra-
vice na zbirki.

(2) Nebistvene spremembe iz prej{njega odstavka so
dodatki, izbrisi ali predruga~enja pri izbiri ali razporeditvi
vsebine zbirke, potrebni za nadaljevanje njenega poslovanja
na na~in, kot ga je predvidel njen avtor.

Pravica skesanja

66. ~len
Pravica skesanja traja, dokler ‘ivi avtor.

Za~etek teka rokov

67. ~len
Roki iz tega oddelka zakona za~nejo te~i prvega januar-

ja tistega leta, ki sledi letu njihovega za~etnega dogodka.

T r e t j e  p o g l a v j e

AVTORSKA PRAVICA V PRAVNEM PROMETU

1. oddelek

SPLO[NE DOLO^BE

Dedovanje avtorske pravice

68. ~len
Avtorska pravica kot celota, razen pravice skesanja, je

predmet dedovanja.

Neprenosljivost avtorske pravice kot celote

69. ~len
Avtorska pravica kot celota ni prenosljiva.

Prenos posami~nih avtorskih pravic

70. ~len
(1) Avtor ne more prenesti na druge osebe moralnih

avtorskih pravic.
(2) Avtor lahko s pogodbo ali drugim pravnim poslom

prenese na druge osebe posami~ne materialne avtorske pra-
vice in druge pravice avtorja, ~e ni s tem zakonom druga~e
dolo~eno.

Izvr{ba

71. ~len
(1) Na avtorsko pravico, na nedokon~ana dela in na

neobjavljene izvirnike ni mogo~e se~i s prisilno izvr{bo.
(2) S prisilno izvr{bo je mogo~e se~i samo na pre-

mo‘enjske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice.

Legitimacija

72. ~len
Pravice, ki jih ta zakon priznava avtorju, vklju~no s

pravico do uveljavljanja sodnega varstva, pripadajo drugemu
imetniku avtorske pravice v obsegu, v katerem so z zakonom

ali pravnim poslom prenesene nanj, ~e ni s tem zakonom
druga~e dolo~eno.

2. oddelek

SPLO[NI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA
PRAVA

Obseg prenosa

73. ~len
Prenos posami~nih materialnih avtorskih pravic ali po-

sami~nih drugih pravic avtorja je lahko vsebinsko, prostor-
sko ali ~asovno omejen.

Izklju~ni in neizklju~ni prenos

74. ~len
(1) Neizklju~ni prenos upravi~uje imetnika, da na do-

govorjeni na~in uporablja delo poleg avtorja ali drugih imet-
nikov.

(2) Izklju~ni prenos upravi~uje imetnika, da na dogo-
vorjeni na~in uporablja delo ob izklju~itvi avtorja in vseh
drugih oseb.

(3) Neizklju~ni prenos, ki ga je avtor sklenil pred skle-
nitvijo izklju~nega prenosa, u~inkuje do imetnika izklju~nih
pravic, ~e ni med avtorjem in imetnikom neizklju~nih pravic
druga~e dogovorjeno.

Domneve glede obsega prenosa

75. ~len
(1) ^e ni z zakonom ali s pogodbo druga~e dolo~eno se

{teje, da je bil dogovorjen neizklju~ni prenos, da velja samo
za Republiko Slovenijo in da velja za ~as, ki je obi~ajen za to
vrsto del.

(2) ^e ni dolo~eno, katere posami~ne pravice ali kak{en
obseg dolo~ene pravice se prena{a, se {teje, da so prenesene
tiste pravice in v takem obsegu, kot je bistven za dosego
namena pogodbe.

Pravilo lo~enih prenosov

76. ~len
(1) Prenos posami~ne materialne avtorske pravice ali

posami~ne druge pravice avtorja ne vpliva na prenos drugih
pravic, ~e ni s tem zakonom ali s pogodbo druga~e dolo~eno.

(2) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. ~len) se
ne prenese tudi pravica do njegove shranitve v elektronski
obliki in pravica do njegovega tonskega ali vizualnega sne-
manja, ~e ni z zakonom ali s pogodbo druga~e dolo~eno.

(3) Pri prenosu pravice distribuiranja primerkov dela
(24. ~len) se ne prenese tudi pravica do njihovega uvoza, ~e
ni z zakonom ali s pogodbo druga~e dolo~eno.

(4) Pri prenosu pravice dajanja v najem (25.
~len) fonogramov ali videogramov z avtorskim delom avtor
obdr‘i pravico do primernega nadomestila za vsakokratno
dajanje v najem. Tej pravici se avtor ne more odpovedati.

Domneve o skupnem prenosu

77. ~len
(1) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. ~len) se

{teje, da je bila prenesena tudi pravica distribuiranja (24.
~len) primerkov tega dela, razen do njihovega uvoza, ~e ni s
pogodbo druga~e dolo~eno.
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(2) Pri prenosu pravice radiodifuznega oddajanja dela
(30. ~len) se {teje, da je bila na RTV organizacijo prenesena
tudi pravica

1. do posnetkov dela, ~e jih posname z lastnimi sredstvi
in za lastne oddaje, ~e jih oddaja le enkrat in ~e jih najkasneje
en mesec po oddajanju zbri{e (efemerni posnetki); in

2. do izro~itve efemernih posnetkov javnemu arhivu,
~e imajo izredno dokumentarno vrednost. O tem mora RTV
organizacija nemudoma obvestiti avtorja.

Nadaljnji prenos

78. ~len
(1) Imetnik, na katerega je bila prenesena materialna

avtorska pravica ali druga pravica avtorja, ne more brez
dovoljenja avtorja te pravice prenesti naprej na tretje osebe,
~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

(2) Dovoljenje iz prej{njega odstavka ni potrebno, ~e je
nadaljnji prenos pravice posledica statusnih sprememb imet-
nika, njegovega ste~aja ali redne likvidacije.

(3) ^e je na podlagi zakona ali pogodbe nadaljnji prenos
dopusten brez dovoljenja avtorja, odgovarjata prej{nji in novi
imetnik solidarno za avtorjeve zahtevke.

Ni~nost

79. ~len
Ni~no je dolo~ilo, s katerim avtor prena{a na drugo

osebo:
1. avtorsko pravico kot celoto;
2. moralne avtorske pravice;
3. materialne avtorske pravice na vseh svojih prihod-

njih delih;
4. materialne avtorske pravice za neznane oblike upo-

rabe svojega dela.

Obli~nost

80. ~len
(1) Pravni posli, s katerimi se prena{ajo materialne av-

torske pravice ali druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja,
morajo biti v pisni obliki, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

(2) Ob kr{itvi prej{njega odstavka se sporne ali nejasne
dolo~be posla razlagajo v korist avtorja.

Avtorski honorar in nadomestilo

81. ~len
(1) ^e avtorski honorar ali nadomestilo ni bilo dolo-

~eno, se dolo~i po obi~ajnih pla~ilih za dolo~eno vrsto del, po
obsegu in trajanju uporabe ter glede na druge okoli{~ine
primera.

(2) ^e se z uporabo avtorskega dela dose‘e dobi~ek, ki
je o~itno v nesorazmerju z dogovorjenim ali dolo~enim ho-
norarjem ali nadomestilom, lahko avtor zahteva spremembo
pogodbe tako, da se mu dolo~i pravi~nej{i dele‘ pri dohodku.

(3) Pravici iz prej{njega odstavka se avtor ne more
odpovedati.

Evidenca dohodka

82. ~len
(1) ^e je honorar ali nadomestilo dogovorjeno ali do-

lo~eno v odvisnosti od ustvarjenega dohodka pri uporabi
dela, mora uporabnik dela voditi ustrezne knjige ali drugo

evidenco, iz katere je mogo~e ugotoviti, kak{en dohodek je
bil ustvarjen.

(2) Uporabnik dela mora omogo~iti avtorju vpogled v
evidenco iz prej{njega odstavka in mu po{iljati ustrezna po-
ro~ila o ustvarjenem dohodku, oboje v obi~ajnih rokih in v
potrebnem obsegu.

Preklic materialne avtorske pravice

83. ~len
(1) Avtor lahko prekli~e materialno avtorsko pravico,

~e jo njen izklju~ni imetnik izvr{uje v nezadostni meri ali
sploh ne in so zaradi tega avtorjevi upravi~eni interesi znatno
prizadeti. Avtor preklica ne more uveljaviti, ~e vzroki za
neizvr{evanje ali nezadostno izvr{evanje prete‘no izvirajo iz
njegove sfere.

(2) Preklica iz prej{njega odstavka ni mogo~e uveljavi-
ti pred potekom dveh let od prenosa materialne avtorske
pravice na delu. Pri prispevku za dnevni ~asopis zna{a ta rok
tri mesece, za drug periodi~ni tisk pa eno leto.

(3) Avtor lahko uveljavi preklic po tem ~lenu samo, ~e
ponudi imetniku primeren dodatni rok za zadostno izvr{evanje
pravice.

(4) Z uveljavitvijo preklica materialna avtorska pravica
imetnika ugasne.

(5) Avtor se preklicu po tem ~lenu ne more odpovedati.
(6) ^e to zahteva pravi~nost, mora avtor povrniti imet-

niku primerno od{kodnino.

Kolektivne avtorske pogodbe

84. ~len
Organizacije avtorjev posameznih kategorij avtorskih

del in uporabniki ali zdru‘enja uporabnikov teh del lahko v
skladu s tem zakonom:

1. dolo~ijo splo{ne pogoje za uporabo avtorskih del;
2. sklenejo tarifne sporazume.

3. oddelek

POSEBNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA
PRAVA

1. pododdelek

ZALO@NI[KA POGODBA

Pojem

85. ~len
(1) Z zalo‘ni{ko pogodbo se avtor zave‘e prenesti na

zalo‘nika pravico reproduciranja svojega dela v obliki tiskanja
in pravico distribuiranja primerkov dela, zalo‘nik pa se za-
ve‘e, da mu bo za to pla~al honorar ter delo reproduciral in
distribuiral.

(2) Zalo‘ni{ka pogodba glede dolo~enega dela lahko
vsebuje tudi dogovor o klubski izdaji, ‘epni knjigi, periodi~ni
izdaji v nadaljevanjih, prenosu pravice prevajanja itd.

Pravice zastopnika

86. ~len
Avtorjev zastopnik sme skleniti zalo‘ni{ko pogodbo

samo za tista dela, ki so izrecno navedena v njegovem poob-
lastilu.
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Vsebina pogodbe

87. ~len
(1) Zalo‘ni{ka pogodba mora navajati zlasti vrsto preno-

sa pravic, obseg in trajanje prenosa pravic, obmo~je ve-
ljavnosti pravic, rok za izdajo dela in avtorski honorar.

(2) ^e je honorar dogovorjen v odstotku od maloprodaj-
ne cene prodanih primerkov dela, mora biti v zalo‘ni{ki
pogodbi dolo~eno njihovo najmanj{e {tevilo pri prvi izda-
ji. Ta dolo~ba ni potrebna, ~e pogodba dolo~a najmanj{i
honorar, ki ga je dol‘an zalo‘nik pla~ati ne glede na {tevilo
prodanih primerkov.

(3) ^e je honorar dogovorjen v pav{alnem znesku, mora
biti v zalo‘ni{ki pogodbi dolo~ena skupna naklada. ^e ta ni
dolo~ena in ~e ne izhaja iz namena pogodbe, splo{nih pogo-
jev ali obi~ajev kaj drugega, lahko zalo‘nik reproducira in
distribuira najve~ 500 primerkov dela.

Domneva izklju~nosti prenosa

88. ~len
(1) Dokler velja zalo‘ni{ka pogodba, avtor ne more

prenesti pravice reproduciranja in pravice distribuiranja v
istem jeziku drugim osebam, ~e ni s pogodbo druga~e do-
lo~eno.

(2) Pravico reproduciranja in distribuiranja ~asni{kih
~lankov lahko avtor prenese hkrati ve~ uporabnikom, ~e ni s
pogodbo druga~e dolo~eno.

Prednostna pravica zalo‘nika

89. ~len
(1) Zalo‘nik, ki je pridobil pravico do izdaje dela v

knji‘ni obliki, ima med enakimi ponudniki prednostno pravi-
co do izdaje tega dela v elektronski obliki.

(2) Prednostna pravica zalo‘nika po prej{njem odstavku
traja tri leta od dogovorjenega roka za izdajo knji‘nega de-
la. Zalo‘nik se mora pisno izjaviti o avtorjevi pisni ponudbi
v 30 dneh od njenega prejema.

Izbolj{ave dela

90. ~len
^e ni z zalo‘ni{ko pogodbo druga~e dolo~eno, je za-

lo‘nik dol‘an za nove izdaje avtorskega dela omogo~iti
avtorju, da dela izbolj{a ali spremeni; pogoj pa je, da to ne
pomeni za zalo‘nika pretiranih stro{kov in ne spreminja
narave dela.

Uni~enje dela zaradi vi{je sile

91. ~len
(1) ^e je delo uni~eno zaradi vi{je sile po izro~itvi

zalo‘niku, ima avtor pravico do honorarja, ki bi mu pripadal,
~e bi bilo delo izdano.

(2) ^e je zaradi vi{je sile uni~ena celotna pripravljena
izdaja, preden je bila dana v promet, ima zalo‘nik pravico
pripraviti novo izdajo, avtorju pa pripada honorar samo za
uni~eno izdajo.

(3) ^e je zaradi vi{je sile uni~en del pripravljene izda-
je, preden je bil dan v promet, ima zalo‘nik pravico, da brez
pla~ila honorarja razmno‘i samo toliko primerkov, kolikor
jih je bilo uni~enih.

Prenehanje pogodbe

92. ~len
(1) Zalo‘ni{ka pogodba preneha:
1. ~e avtor umre pred dokon~anjem avtorskega dela;
2. ~e je iz~rpana naklada vseh dogovorjenih izdaj;
3. ~e je potekel rok trajanja pogodbe;
4. v drugih primerih, dolo~enih s pogodbo ali zakonom.
(2) Avtor lahko odstopi od zalo‘ni{ke pogodbe, ~e se

zalo‘nik potem, ko je iz~rpana ena izdaja, ne loti nove do-
govorjene izdaje v treh letih od dneva, ko je avtor to zahteval,
razen ~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

(3) [teje se, da je po prej{njih odstavkih izdaja iz~rpana,
~e je {tevilo neprodanih primerkov manj{e od 5 % celotne
izdaje, v vsakem primeru pa, ~e je manj{e od 100 primerkov.

(4) ^e zalo‘nik ne izda dela v dogovorjenem roku,
lahko avtor odstopi od pogodbe in zahteva od{kodnino, poleg
tega pa lahko obdr‘i prejeti honorar oziroma zahteva pla~ilo
dogovorjenega honorarja.

(5) ^e rok za izdajo dela ni dolo~en v pogodbi, je
zalo‘nik dol‘an delo izdati v primernem roku, najpozneje pa
v enem letu od dneva izro~itve dela.

Izjema od obli~nosti

93. ~len
Dolo~be tega zakona o pisni obliki avtorskih pogodb ne

veljajo za pogodbo o objavi ~lankov, risb ali zapiskov v
~asnikih, revijah in drugem periodi~nem tisku.

Uni~enje primerkov

94. ~len
(1) ^e namerava zalo‘nik v ~asu treh let od dogovor-

jene izdaje dela, ~e v pogodbi ni dolo~en dalj{i rok, nepro-
dane primerke dela prodati kot papir za predelavo, jih je
dol‘an najprej ponuditi avtorju, da jih odkupi, in sicer po
ceni, ki bi jo dobil, ~e bi jih prodal kot papir za predelavo.

(2) ^e avtor ne odkupi ponujenih primerkov dela ali jih
odkupi deloma, lahko zalo‘nik preostale primerke dela proda
kot papir za predelavo.

2. pododdelek

POGODBA O IZVEDBI

Pojem

95. ~len
S pogodbo o izvedbi se avtor zave‘e prenesti uporab-

niku pravico javnega recitiranja, javne izvedbe ali javne upri-
zoritve svojega dela, uporabnik pa se zave‘e, da bo avtorju za
to pla~al honorar ter delo recitiral, izvedel ali uprizoril.

Vsebina pogodbe

96. ~len
Pogodba o izvedbi mora navajati zlasti vrsto prenosa

pravic, obseg in trajanje prenosa pravic, obmo~je veljavnosti
pravic, rok za izvedbo dela in avtorski honorar.

Obveznosti uporabnika

97. ~len
Uporabnik je dol‘an omogo~iti avtorju ogled izvedbe

dela, poskrbeti za primerne tehni~ne pogoje izvedbe ter av-
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torju poslati spored, druge tiskane publikacije in javne kritike
izvedbe, ~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

Odstop od pogodbe

98. ~len
^e uporabnik ne izvede dela v dogovorjenem roku,

lahko avtor odstopi od pogodbe in terja od{kodnino, poleg
tega pa lahko obdr‘i prejeti honorar oziroma zahteva pla~ilo
dogovorjenega honorarja.

3. pododdelek

POGODBA O NARO^ILU AVTORSKEGA DELA

Naro~eno avtorsko delo

99. ~len
(1) Z avtorsko pogodbo o naro~ilu dela se avtor zave‘e

ustvariti dolo~eno delo in ga izro~iti naro~niku, naro~nik pa
se zave‘e, da mu bo za to pla~al honorar.

(2) Naro~nik lahko nadzoruje posel in daje navodila, ~e
s tem ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umet-
ni{kega ustvarjanja.

(3) Avtor obdr‘i avtorsko pravico na naro~enem delu,
razen pravice distribuiranja, ~e ni s tem zakonom ali s pogod-
bo druga~e dolo~eno.

(4) Za avtorsko pogodbo o naro~ilu dela se uporabljajo
dolo~be o podjemni{ki pogodbi, ~e ni s tem zakonom druga~e
dolo~eno.

Kolektivno avtorsko delo

100. ~len
(1) Kolektivno avtorsko delo je delo, ki je ustvarjeno

na pobudo in v organizaciji fizi~ne ali pravne osebe (na-
ro~nik), ob sodelovanju velikega {tevila soavtorjev in se
objavi ter uporablja pod imenom naro~nika (npr. enciklope-
dije, zborniki).

(2) Za ustvaritev kolektivnega dela se sklene posebna
pogodba. ^e niso izpolnjeni pogoji iz prej{njega odstavka,
je ta pogodba ni~na.

(3) [teje se, da so materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorjev na kolektivnem delu izklju~no in neomejeno
prenesene na naro~nika, ~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

4. pododdelek

DELOVNO RAZMERJE

Avtorsko delo iz delovnega razmerja

101. ~len
(1) Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpol-

njevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (av-
torsko delo iz delovnega razmerja), se {teje, da so materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu iz-
klju~no prenesene na delodajalca za deset let od dokon~anja
dela, ~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

(2) Po preteku roka iz prej{njega odstavka pripadejo
pravice iz prej{njega odstavka delojemalcu, s tem da deloda-
jalec lahko zahteva njihov ponovni izklju~ni prenos proti
pla~ilu primernega nadomestila.

Posebne pravice

102. ~len
Ne glede na dolo~be prej{njega ~lena
1. obdr‘i delojemalec izklju~no pravico, da uporablja

avtorsko delo iz delovnega razmerja v okviru svojih zbranih
del;

2. se {teje, da so materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorja na bazi podatkov in kolektivnem delu iz-
klju~no in neomejeno prenesene na delodajalca, ~e ni s pogod-
bo druga~e dolo~eno.

^ e t r t o  p o g l a v j e

POSEBNE DOLO^BE O AVTORSKIH DELIH

1. oddelek

AVDIOVIZUALNA DELA

Pojem

103. ~len
Avdiovizualna dela po tem zakonu so kinematografski,

televizijski, risani filmi, kratki glasbeni videofilmi, reklamni
in dokumentarni filmi ter druga avdiovizualna dela, izra‘ena
v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali
brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana.

Pravica avdiovizualne priredbe

104. ~len
(1) Pravica avdiovizualne priredbe je izklju~na pravica,

da se prvotno delo predela ali vklju~i v avdiovizualno delo.
(2) S sklenitvijo pogodbe o avdiovizualni priredbi se

{teje, da je avtor prvotnega dela izklju~no in neomejeno
prenesel na filmskega producenta pravico predelave in vklju-
~itve prvotnega dela v avdiovizualno delo, svoje materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem avdiovizual-
nem delu, njegovem prevodu, njegovih avdiovizualnih pre-
delavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi s produkcijo
avdiovizualnega dela, ~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

(3) Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka obdr‘i
avtor prvotnega dela:

1. izklju~no pravico do nadaljnje predelave avdiovi-
zualnega dela v kak{no drugo umetni{ko obliko;

2. izklju~no pravico do nove avdiovizualne priredbe
prvotnega dela, vendar po preteku desetih let od sklenitve
pogodbe iz prej{njega odstavka;

3. pravico do primernega nadomestila od filmskega pro-
ducenta za vsakokratno dajanje v najem videogramov avdio-
vizualnega dela.

(4) Avtor prvotnega dela se ne more odpovedati pravi-
cam iz prej{njega odstavka.

Soavtorji avdiovizualnega dela

105. ~len
(1) Za soavtorje avdiovizualnega dela veljajo:
1. avtor priredbe,
2. pisec scenarija,
3. glavni snemalec,
4. glavni re‘iser.
(2) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je animacija

bistveni element, velja za soavtorja takega dela tudi glavni
animator.
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(3) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je glasba bistve-
ni element, velja za soavtorja takega dela tudi njen skladatelj,
~e je glasba pisana posebej za to delo. ^e prete‘ni del glasbe
spremlja besedilo, velja za soavtorja avdiovizualnega dela
tudi pisec besedila.

Avtorji prispevkov k avdiovizualnem delu

106. ~len
Animator in skladatelj glasbe, ki ne veljata za soavtorja

avdiovizualnega dela po prej{njem ~lenu, scenograf, kostu-
mograf, slikar mask in monta‘er imajo avtorske pravice na
svojih prispevkih k avdiovizualnem delu (avtorji prispevkov).

Pogodba o filmski produkciji

107. ~len
(1) Razmerja filmskega producenta do soavtorjev avdio-

vizualnega dela in avtorjev prispevkov ter razmerja med
samimi avtorji se urejajo s pogodbo o filmski produkciji, ki
se v skladu s tem zakonom sklene v pisni obliki.

(2) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se {teje,
da so soavtorji izklju~no in neomejeno prenesli na filmskega
producenta vse svoje materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorja na avdiovizualnem delu, njegovem prevodu,
njegovih avdiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih
fotografijah, ~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

(3) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se {teje,
da so avtorji prispevkov izklju~no in neomejeno prenesli na
filmskega producenta pravico do uporabe svojih prispevkov
za dokon~anje avdiovizualnega dela.

(4) Ne glede na dolo~be prej{njih odstavkov obdr‘ijo:
1. soavtorji izklju~no pravico do nadaljnje predelave

avdiovizualnega dela v kak{no drugo umetni{ko obliko;
2. avtorji prispevkov pravico, da svoje prispevke k

avdiovizualnem delu posebej uporabljajo, ~e niso s tem pri-
zadete pravice filmskega producenta;

3. soavtorji pravico do primernega nadomestila od film-
skega producenta za vsakokratno dajanje v najem video-
gramov avdiovizualnega dela.

(5) Soavtorji in avtorji prispevkov se ne morejo odpove-
dati pravicam iz prej{njega odstavka.

Avtorski honorar

108. ~len
(1) Soavtorjem avdiovizualnega dela pripada avtorski

honorar lo~eno za vsako preneseno materialno avtorsko pravi-
co ali drugo pravico avtorja.

(2) Filmski producent mora najmanj enkrat letno po-
{iljati soavtorjem avdiovizualnega dela poro~ilo o ustvarje-
nem dohodku, in sicer lo~eno za vsako dovoljeno vrsto upo-
rabe dela.

Dokon~anje avdiovizualnega dela

109. ~len
(1) Avdiovizualno delo se {teje za dokon~ano, ko je v

skladu s sporazumom med glavnim re‘iserjem in filmskim
producentom kon~ana prva standardna kopija dela, ki je pred-
met pogodbe.

(2) Matrica kopije iz prej{njega odstavka se ne sme
uni~iti.

(3) Spremembe kopije avdiovizualnega dela iz prvega
odstavka tega ~lena so mo‘ne le po predhodnem soglasju
glavnega re‘iserja in filmskega producenta.

(4) ^e kateri od soavtorjev ali avtorjev prispevkov no~e
kon~ati svojega prispevka k avdiovizualnemu delu ali ~e
zaradi vi{je sile tega ne more storiti, se ne more upreti, da ‘e
dani prispevek ne bi bil uporabljen za njegovo dokon~a-
nje. Tak avtor u‘iva za ‘e dani prispevek ustrezne avtorske
pravice.

Odstop od pogodbe

110. ~len
(1) ^e filmski producent ne kon~a avdiovizualnega dela

v petih letih od sklenitve pogodbe o filmski produkciji ali ~e
ne distribuira kon~anega avdiovizualnega dela v enem letu
od njegovega dokon~anja, lahko soavtorji odstopijo od po-
godbe, razen ~e je bil dogovorjen kak{en drug rok.

(2) V primeru iz prej{njega odstavka soavtorji in avtor-
ji prispevkov obdr‘ijo pravico do pla~ila honorarja.

2. oddelek

RA^UNALNI[KI PROGRAMI

Pojem

111. ~len
(1) Ra~unalni{ki programi po tem zakonu so programi

v vsaki izrazni obliki, vklju~no s pripravljalnim gradivom za
njihovo izdelavo.

(2) Ideje in na~ela, ki so osnova nekemu elementu ra-
~unalni{kega programa, vklju~no s tistimi, ki so osnova nje-
govim vmesnikom, ne u‘ivajo varstva.

(3) Ra~unalni{ki programi u‘ivajo varstvo, ~e so indi-
vidualna dela v tem smislu, da pomenijo lastno intelektualno
stvaritev njihovega avtorja.

Delovno razmerje in avtorska pogodba

112. ~len
Kadar ra~unalni{ki program ustvari delojemalec pri iz-

polnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca,
ali ga ustvari avtor po avtorski pogodbi o naro~ilu, se {teje,
da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na
tem programu izklju~no in neomejeno prenesene na deloda-
jalca ali naro~nika, ~e ni s pogodbo druga~e dolo~eno.

Pravice avtorja

113. ~len
(1) ^e ni v 114. in 115. ~lenu tega zakona druga~e

dolo~eno, ima avtor ra~unalni{kega programa zlasti izklju~no
pravico do:

1. reproduciranja sestavnih delov ali celotnega ra~u-
nalni{kega programa, ne glede na to, ali je za~asno ali trajno
ter s katerim sredstvom in v kateri obliki. ^e je za nalaganje,
prikazovanje, izvajanje, prena{anje ali shranjevanje ra~unal-
ni{kega programa potrebno njegovo reproduciranje, je za ta
ravnanja potrebno dovoljenje avtorja;

2. prevoda, prilagoditve, priredbe ali kak{ne druga~ne
predelave ra~unalni{kega programa ter reproduciranja rezul-
tatov teh predelav, vendar brez poseganja v pravice tistega, ki
je predelave opravil;

3. distribuiranja izvirnika ra~unalni{kega programa ali
njegovih primerkov v katerikoli obliki, vklju~no z njegovim
dajanjem v najem.

(2) Avtor lahko prenese pravice iz prej{njega odstavka
na tretje osebe tudi z licen~no pogodbo.
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Vsebinske omejitve avtorjevih pravic

114. ~len
(1) ^e ni v pogodbi druga~e dolo~eno, lahko zakoniti

pridobitelj ra~unalni{kega programa izvr{i dejanja iz 1. in
2. to~ke prej{njega ~lena, vklju~no z odpravo napak, brez
dovoljenja avtorja, ~e je to potrebno zaradi uporabe ra~u-
nalni{kega programa v skladu z njegovim namenom.

(2) Upravi~eni uporabnik ra~unalni{kega programa lah-
ko brez dovoljenja avtorja reproducira najve~ dva varnostna
primerka programa, ~e je to potrebno zaradi njegove upo-
rabe.

(3) Upravi~eni uporabnik primerka ra~unalni{kega pro-
grama lahko brez dovoljenja avtorja opazuje, prou~uje ali
testira delovanje programa zato, da do‘ene ideje in na~ela, ki
so osnova kateremukoli elementu programa, ~e to stori pri
njegovem nalaganju, prikazovanju, izvajanju, prena{anju ali
shranjevanju, do katerih je upravi~en.

(4) Za ra~unalni{ke programe ne veljajo dolo~be tega
zakona o pravici skesanja (20. ~len) ter o privatnem ali dru-
gem lastnem reproduciranju (37. do 39. ~len in 50.
~len). Ra~unalni{kih programov ni mogo~e javno posojati
(36. ~len), ~e ni s pogodbo z avtorjem druga~e dolo~eno.

(5) Pogodbena dolo~ila, ki so v nasprotju z drugim in
tretjim odstavkom tega ~lena, so ni~na.

Dekompiliranje

115. ~len
(1) Za reproduciranje kode ali prevod kodne oblike

ra~unalni{kega programa v smislu 1. in 2. to~ke 113. ~lena
tega zakona ni potrebno dovoljenje avtorja, ~e je to nujno
potrebno za pridobitev informacij, potrebnih za doseganje
interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega ra~unalni{kega pro-
grama z drugimi programi ali s strojno opremo, ~e so izpol-
njeni naslednji pogoji:

1. da ta dejanja izvr{i pridobitelj licence ali drugi up-
ravi~eni uporabnik ali v njihovem imenu za to poobla{~ena
oseba;

2. da informacije, potrebne za doseganje interoperabil-
nosti, niso bile predhodno brez nadaljnjega dostopne osebam
iz prej{nje to~ke; in

3. da so ta dejanja omejena zgolj na tiste dele prvotnega
programa, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti.

(2) Prepovedano je, da bi se informacije, pridobljene z
uporabo prej{njega odstavka:

1. uporabile za drug namen kot za doseganje interopera-
bilnosti neodvisno ustvarjenega ra~unalni{kega programa;

2. odstopile tretjim osebam, razen kadar bi bilo to po-
trebno za doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarje-
nega ra~unalni{kega programa; ali

3. uporabile za razvijanje, proizvodnjo ali tr‘enje druge-
ga ra~unalni{kega programa, ki je v svojem izrazu bistveno
podoben, ali uporabile za katerokoli drugo dejanje, s katerim
se kr{i avtorska pravica.

(3) Dolo~b tega ~lena ni mogo~e razlagati v smeri, po
kateri bi ga bilo dopustno uporabiti na na~in, ki bi v nerazum-
ni meri prizadel avtorjeve zakonite interese ali bi bil v na-
sprotju z normalno uporabo ra~unalni{kega programa.

(4) Pogodbena dolo~ila, ki so v nasprotju s tem ~lenom,
so ni~na.

Posebno varstvo

116. ~len
Za kr{itev avtorske pravice na ra~unalni{kem programu

se {tejeta tudi naslednji dejanji osebe:

1. vsako distribuiranje primerka ra~unalni{kega progra-
ma, za katerega ve ali bi lahko domnevala, da je nedovoljeni
primerek; ali

2. posest primerka ra~unalni{kega programa za gospo-
darske namene, za katerega ve ali bi lahko domnevala, da je
nedovoljeni primerek.

Uporaba drugih pravnih ureditev

117. ~len
Dolo~be tega oddelka ne posegajo na veljavnost dru-

gih pravnih ureditev o ra~unalni{kih programih, kot npr.
predpisov o patentu, blagovni znamki, varstvu konkurence,
poslovni tajnosti, varstvu polvodnikov in pogodbenih ob-
veznostih.

P e t o  p o g l a v j e

SORODNE PRAVICE

1. oddelek

PRAVICE IZVAJALCEV

Pojem

118. ~len
(1) Izvajalci so igralci, pevci, glasbeniki, plesalci in

druge osebe, ki z igranjem, petjem, plesom, recitiranjem ali
kako druga~e umetni{ko izvajajo avtorska ali folklorna dela.

(2) Za izvajalce po prej{njem odstavku se {tejejo tudi
re‘iserji dramskih predstav, dirigenti orkestrov, vodje pev-
skih zborov, oblikovalci tona ter varietejski in cirku{ki umet-
niki.

Zastopnik skupine izvajalcev

119. ~len
(1) Izvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi v skupini, kot

npr. ~lani orkestra, zbora, plesnega ali igralskega ansambla
ali druga~ne skupine, so dol‘ni pooblastiti enega izmed ~lanov
kot svojega zastopnika za dajanje dovoljenj, potrebnih za
izvedbo.

(2) Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in je ve-
ljavno, ~e je dose‘eno soglasje ve~ine vseh izvajalcev, ki so
~lani ansambla.

(3) Dolo~be prej{njih dveh odstavkov ne veljajo za di-
rigente, soliste in re‘iserje dramskih predstav.

Moralne pravice izvajalcev

120. ~len
(1) Izklju~na pravica izvajalcev, da se pri objavi iz-

vedbe navede njihovo ime ali kak{na druga njihova oznaka,
pripada:

1. pri izvedbah individualnih izvajalcev – tem izvajal-
cem;

2. pri izvedbah skupin izvajalcev – skupini kot celoti,
umetni{kim vodjem in solistom.

(2) Izvajalci imajo izklju~no pravico, da se uprejo ska-
zitvi in vsakemu drugemu posegu v njihovo izvedbo ali vsaki
uporabi njihove izvedbe, ~e bi ta poseg ali ta uporaba lahko
okrnila njihovo osebnost.
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Materialne pravice izvajalcev

121. ~len
Izvajalci imajo izklju~no pravico:
1. radiodifuznega oddajanja in druge oblike javne pri-

ob~itve svoje izvedbe, razen ~e je izvedba sama po sebi
radiodifuzna ali ~e gre za oddajanje posnetka;

2. snemanja svoje ‘ive izvedbe;
3. reproduciranja posnetkov svoje izvedbe na fonogra-

me in videograme;
4. distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo

izvedbo;
5. dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo

izvedbo.

Pravica do nadomestila pri javni priob~itvi fonograma

122. ~len
Izvajalec ima pravico do dele‘a na nadomestilu, ki ga

prejme proizvajalec fonograma za javno priob~itev fonogra-
ma z njegovo izvedbo.

Pravica do nadomestila

123. ~len
Izvajalec ima pravico do nadomestila za privatno ali

drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. ~lena
tega zakona.

Domneva prenosa

124. ~len
(1) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se {teje,

da je izvajalec izklju~no in neomejeno prenesel na filmskega
producenta vse svoje materialne pravice na izvedbi, ~e ni s
pogodbo druga~e dolo~eno.

(2) Za vsako materialno pravico, ki je bila prenesena po
prej{njem odstavku, ima izvajalec pravico do primernega
nadomestila od filmskega producenta.

(3) Izvajalec se ne more odpovedati pravici iz prej{njega
odstavka.

Dokon~anje avdiovizualnega dela

125. ~len
^e kateri od izvajalcev no~e kon~ati svojega prispevka

k avdiovizualnemu delu ali ~e zaradi vi{je sile tega ne more
storiti, se ne more upreti, da ‘e dani prispevek ne bi bil
uporabljen za njegovo dokon~anje. Tak izvajalec u‘iva za ‘e
dani prispevek ustrezne pravice.

Izvedba iz delovnega razmerja

126. ~len
Razmerja glede izvedb, ki jih delojemalec ustvari pri

izpolnjevanju svojih delovnih obveznosti ali po navodilih
delodajalca (izvedba iz delovnega razmerja), ureja kolektiv-
na ali druga pogodba.

Trajanje pravic

127. ~len
Pravice izvajalca trajajo 50 let od datuma izvedbe. ^e

je bil v tem ~asu posnetek izvedbe zakonito izdan ali zakoni-
to priob~en javnosti, trajajo pravice izvajalca 50 let od tiste
prve izdaje ali tiste prve priob~itve, ki se je pripetila najprej.

2. oddelek

PRAVICE PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV

Proizvajalec fonogramov

128. ~len
Proizvajalec fonogramov je fizi~na ali pravna oseba, ki

prva posname zvoke neke izvedbe ali druge zvoke.

Pravice proizvajalca fonogramov

129. ~len
Proizvajalec fonogramov ima izklju~no pravico:
1. reproduciranja svojih fonogramov;
2. predelave svojih fonogramov;
3. distribuiranja svojih fonogramov;
4. dajanja v najem svojih fonogramov.

Pravica do nadomestila pri javni priob~itvi fonograma

130. ~len
(1) ^e se fonogram, ki je bil izdan za komercialne

namene, ali njegov posnetek uporabi za radiodifuzno odda-
janje ali kak{no drugo obliko javne priob~itve, je dol‘an
uporabnik vsakokrat pla~ati proizvajalcu fonogramov enkrat-
no primerno nadomestilo.

(2) Polovico nadomestila iz prej{njega odstavka mora
proizvajalec fonogramov izpla~ati izvajalcem, katerih izvedbe
so posnete na uporabljenem fonogramu, ~e niso s pogodbo
med njimi dolo~eni druga~ni dele‘i.

Pravica do nadomestila

131. ~len
Proizvajalec fonogramov ima pravico do nadomestila

za privatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem od-
stavku 37. ~lena tega zakona.

Trajanje pravic

132. ~len
Pravice proizvajalca fonogramov trajajo 50 let, odkar je

bil narejen posnetek. ^e je bil v tem ~asu fonogram zakonito
izdan ali zakonito priob~en javnosti, trajajo pravice proizva-
jalca fonogramov 50 let od tiste prve izdaje ali tiste prve
priob~itve, ki se je pripetila najprej.

3. oddelek

PRAVICE FILMSKIH PRODUCENTOV

Filmski producent

133. ~len
Filmski producent je fizi~na ali pravna oseba, ki v svo-

jem imenu in za svoj ali tuj ra~un organizira in vodi ustvar-
janje avdiovizualnega dela ali zaporedja gibljivih slik ter je
odgovorna za njegovo dokon~anje.

Pravice filmskega producenta

134. ~len
Filmski producent ima izklju~no pravico:
1. reproduciranja svojih videogramov;
2. distribuiranja svojih videogramov;
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3. dajanja v najem svojih videogramov;
4. javnega prikazovanja svojih videogramov.

Pravica do nadomestila

135. ~len
Filmski producent ima pravico do nadomestila za pri-

vatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku
37. ~lena tega zakona.

Trajanje pravic

136. ~len
Pravice filmskega producenta trajajo 50 let, odkar je bil

narejen posnetek. ^e je bil v tem ~asu videogram zakonito
izdan ali zakonito priob~en javnosti, trajajo pravice filmske-
ga producenta 50 let od tiste prve izdaje ali tiste prve pri-
ob~itve, ki se je pripetila najprej.

4. oddelek

PRAVICE RTV ORGANIZACIJ

Pravice RTV organizacije

137. ~len
RTV organizacija ima izklju~no pravico:
1. radiodifuzne retransmisije svojih oddaj;
2. sekundarnega radiodifuznega oddajanja svojih od-

daj, ~e se izvaja na krajih, ki so dostopni javnosti proti
pla~ilu vstopnine;

3. snemanja svojih oddaj;
4. reproduciranja posnetkov svojih oddaj;
5. distribuiranja posnetkov svojih oddaj.

Trajanje pravic

138. ~len
Pravice RTV organizacij trajajo 50 let od prvega radio-

difuznega oddajanja.

5. oddelek

PRAVICE ZALO@NIKOV

Pravica do nadomestila

139. ~len
(1) Zalo‘niki imajo pravico do nadomestila za privatno

ali drugo lastno reproduciranje po tretjem odstavku 37. ~lena
tega zakona.

(2) Pravica iz prej{njega odstavka traja 50 let od za-
konite izdaje dela.

Neobjavljena prosta dela

140. ~len
(1) Oseba, ki prvi~ zakonito izda {e neobjavljeno delo,

na katerem so avtorske pravice ‘e potekle, u‘iva varstvo, ki
je enako materialnim avtorskim pravicam in drugim pravi-
cam avtorja po tem zakonu.

(2) Pravice iz prej{njega odstavka trajajo 25 let od prve
zakonite izdaje dela.

Kriti~ne ali znanstvene izdaje prostih del

141. ~len
(1) Oseba, ki pripravi izdajo dela, na katerem so avtor-

ske pravice ‘e potekle in je rezultat znanstvene dejavnosti ter
se bistveno razlikuje od znanih izdaj tega dela, u‘iva varstvo,
ki je enako materialnim avtorskim pravicam in drugim pravi-
cam avtorja po tem zakonu.

(2) Pravice iz prej{njega odstavka trajajo 30 let od prve
zakonite izdaje dela.

[ e s t o  p o g l a v j e

UVELJAVLJANJE PRAVIC

1. oddelek

SPLO[NE DOLO^BE

Avtor in zastopnik

142. ~len
Avtor lahko uveljavlja svoje avtorske pravice osebno ali

po zastopniku.

Individualno in kolektivno uveljavljanje

143. ~len
Avtorske pravice se uveljavljajo posami~no (individu-

alno), to je za vsako posamezno avtorsko delo posebej, ali
skupinsko (kolektivno), to je za ve~ avtorskih del ve~ avtor-
jev hkrati, ~e ta zakon tako dolo~a.

Vsebina uveljavljanja po zastopniku

144. ~len
(1) Uveljavljanje avtorskih pravic po zastopniku ob-

sega:
1. zastopanje avtorjev pri njihovih pravnih poslih in

razmerjih z uporabniki oziroma naro~niki njihovih del,
vklju~no s pobiranjem avtorskih honorarjev ali drugih na-
domestil;

2. zastopanje avtorjev v postopkih pred sodi{~i in dru-
gimi organi zaradi varstva njihovih avtorskih pravic.

(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice pred sodi{~i
ali drugimi organi po zastopniku, ki je doma~a pravna ose-
ba, je tak zastopnik upravi~en do pla~ila za svoje delo in do
povra~ila stro{kov v zvezi z opravljenim delom od nasprot-
ne stranke po svoji tarifi, ~e poobla{~eni delavec zastopnika
izpolnjuje naslednje pogoje: da je dr‘avljan Republike Slo-
venije; da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni
naziv diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostri-
ficirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete; da je
opravil pravni{ki dr‘avni izpit; da ima pet let prakti~nih
izku{enj kot diplomirani pravnik; da aktivno obvlada slo-
venski jezik. Zastopni{ko tarifo sprejema zastopnik ali
zdru‘enje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim
za pravosodje.

Sorodne pravice

145. ~len
Dolo~be tega poglavja, ki se nana{ajo na avtorsko pravi-

co, se smiselno uporabljajo za sorodne pravice.
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2. oddelek

KOLEKTIVNO UVELJAVLJANJE

Vsebina kolektivnega uveljavljanja

146. ~len
Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic obsega:
1. prenos neizklju~nih pravic za uporabo avtorskih del;
2. pobiranje in izterjavo avtorskih honorarjev in nado-

mestil od uporabe avtorskih del;
3. delitev zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil

med avtorje;
4. uveljavljanje varstva avtorskih pravic pred sodi{~i in

drugimi organi.

Primeri kolektivnega uveljavljanja

147. ~len
(1) Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je dopust-

no samo glede ‘e objavljenih avtorskih del in v naslednjih
primerih:

1. javna priob~itev neodrskih glasbenih del in pisanih
del s podro~ja knji‘evnosti (male pravice);

2. odpla~na odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna
pravica);

3. javno posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih
del, razen ra~unalni{kih programov in baz podatkov;

4. reproduciranje avtorskih del za privatno ali drugo
lastno uporabo;

5. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri last-
nih oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za
njihove lastne pravice ali so bile pravice prenesene na njih od
drugih imetnikov pravic;

6. reproduciranje glasbenih in knji‘evnih del na fono-
grame in videograme (mehani~ne pravice);

7. dajanje v najem fonogramov in videogramov;
8. reproduciranje avtorskih del v ~itankah in u~benikih

za pouk;
9. ponatis aktualnih ~lankov v dnevnem in periodi~nem

tisku;
10. reproduciranje likovnih del, fotografij, na~rtov in

skic v dnevnem in periodi~nem tisku;
11. ponatis odlomkov ali kraj{ih pisanih del s podro~ja

leposlovja v dnevnem in periodi~nem tisku;
12. reproduciranje in javna priob~itev del v okviru pro-

pagandnih sporo~il, ki trajajo do 60 sekund;
13. reproduciranje del na splo{no dostopnih krajih z

namenom doseganja gospodarske koristi.
(2) Pravice iz 1. do 5. to~ke prej{njega odstavka se

lahko uveljavljajo samo kolektivno.

Kolektivne organizacije

148. ~len
(1) S kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic se

lahko ukvarjajo samo organizacije avtorjev, ki se ustanovijo
za ta namen in imajo za to dovoljenje Urada Republike
Slovenije za intelektualno lastnino (urad).

(2) Organizacije avtorjev za kolektivno uveljavljanje
avtorskih pravic iz prej{njega odstavka (kolektivne orga-
nizacije) poslujejo z neprofitnim namenom in se smejo uk-
varjati samo s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic.

(3) Kolektivne organizacije upravljajo ~lani v skladu z
njihovimi statuti.

(4) Kolektivna organizacija lahko administrativno-teh-
ni~ne posle v zvezi s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih
pravic s pogodbo zaupa drugi kolektivni organizaciji ali go-
spodarski dru‘bi.

Pogoji za dovoljenje

149. ~len
(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji, ~e so

izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da ima sede‘ v Republiki Sloveniji;
2. da je odprta vsem imetnikom pravic;
3. da je njen statut v skladu s tem zakonom;
4. da zagotavlja u~inkovito in gospodarno uveljavljan-

je pravic na obmo~ju celotne dr‘ave.
(2) Pri ugotavljanju pogojev za u~inkovito uveljavlja-

nje avtorskih pravic iz 4. to~ke prej{njega odstavka urad
upo{teva zlasti: {tevilo avtorjev, ki so sklenili pogodbo s
kolektivno organizacijo, obseg uporabe avtorskih del oziro-
ma {tevilo mo‘nih uporabnikov, na~in in sredstva, s katerimi
namerava kolektivna organizacija dose~i svoje cilje ter spo-
sobnost uveljavljanja pravic v tujini.

Statut

150. ~len
Statut kolektivne organizacije mora vsebovati zlasti:
1. ime, ki ne sme biti identi~no ali zamenljivo z ime-

nom druge kolektivne organizacije;
2. cilje in namene ter vrste pravic, ki jih uveljavljajo;
3. pogoje za pridobitev in prenehanje ~lanstva, pri ~e-

mer {tevilo njenih ~lanov ne more biti manj{e od deset;
4. kategorije imetnikov avtorskih pravic (avtorji prvot-

nega dela, avtorji priredbe, avtorji prevoda itd., dedi~i, za-
lo‘niki, delodajalci) ter vrste ~lanstva (redni, pridru‘eni, ob-
~asni, ~astni, zunanji itd.), od ~esar je odvisno sodelovanje
pri upravljanju kolektivne organizacije;

5. pravice ~lanov in sistem glasovanja po vrstah ~lan-
stva;

6. dol‘nosti ~lanov in disciplinske dolo~be;
7. vodstvene in predstavni{ke organe ter njihove pristoj-

nosti, dolo~be o sklicevanju, konstituiranju in delu organov;
8. postopke za imenovanje in razre{itev funkcionarjev;
9. temeljna na~ela za razdeljevanje zbranih avtorskih

honorarjev med upravi~ence;
10. sistem nadzorstva nad finan~nim in materialnim

poslovanjem;
11. na~in delitve sredstev v primeru prenehanja orga-

nizacije.

Dovoljenje urada

151. ~len
(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji na pod-

lagi javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Repub-
like Slovenije.

(2) Za kolektivno uveljavljanje dolo~enih pravic iz 148.
~lena tega zakona na isti vrsti avtorskih del se praviloma izda
dovoljenje samo eni kolektivni organizaciji.

(3) Urad izda dovoljenje z upravno odlo~bo, zoper ka-
tero je dopustna prito‘ba. O prito‘bi odlo~i Vlada Republike
Slovenije.

(4) Dokon~na odlo~ba iz prej{njega odstavka se objavi
v uradnem glasilu Republike Slovenije.
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Preklic dovoljenja

152. ~len
(1) Urad prekli~e izdano dovoljenje, ~e nastopijo okoli-

{~ine, ki bi bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali ~e
kolektivna organizacija huje ali ve~krat kr{i dolo~be tega
zakona.

(2) V tem primeru urad kolektivno organizacijo najprej
pisno opozori in ji dolo~i rok najmanj 30 dni za odpravo
ugotovljenih kr{itev.

(3) Preklic dovoljenja za~ne veljati 30. dan po objavi
dokon~ne odlo~be v uradnem glasilu Republike Slovenije.

Splo{ne tarife in tarifni sporazumi

153. ~len
(1) Kolektivna organizacija sprejme splo{ne tarife za

uporabo avtorskih del.
(2) Kolektivna organizacija predlo‘i splo{ne tarife v

odobritev uradu. Odobrene splo{ne tarife se objavijo v urad-
nem glasilu Republike Slovenije.

(3) S tarifnimi sporazumi med kolektivno organizacijo
in uporabniki ali zdru‘enji uporabnikov se lahko dolo~ijo
posebne tarife.

Pravila o delitvi

154. ~len
(1) Kolektivna organizacija sprejme pravilnik o delitvi

zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil, ki mora biti v
skladu s temeljnimi na~eli tega zakona in statuta ter mora
izklju~iti vsako arbitrarnost.

(2) Delitev mora upo{tevati na~elo spodbujanja in pod-
piranja kulturnoumetni{kih stvaritev, ki so pomembne za
razvoj kulture.

(3) Za kritje stro{kov kolektivne organizacije se lahko
nameni najve~ 30 % zbranih avtorskih honorarjev in nado-
mestil.

Poseben primer delitve

155. ~len
(1) Nadomestilo, zbrano na podlagi drugega odstavka

37. ~lena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 40 %,
izvajalcem v obsegu 30 % ter proizvajalcem fonogramov
oziroma filmskim producentom v obsegu 30 %.

(2) Nadomestilo, zbrano na podlagi tretjega odstavka
37. ~lena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 50 % ter
zalo‘nikom v obsegu 50 %.

Uveljavljanje pravic

156. ~len
(1) Kolektivna organizacija lahko uveljavlja avtorske

pravice na podlagi pogodbe z avtorjem. Ta vsebuje zlasti:
avtorjev nalog in pooblastilo za uveljavljanje njegovih pravic,
vrsto del in pravic, ki jih uveljavlja za avtorja ter trajanje
pogodbe, ki ne sme presegati pet let. Po preteku tega roka se
pogodba lahko podalj{uje za pet let.

(2) Dokler je kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic
po zakonu ali nalogu avtorja preneseno na kolektivno orga-
nizacijo, avtor ne more osebno uveljavljati teh pravic.

(3) Pravice iz 1. do 5. to~ke prvega odstavka 147. ~lena
tega zakona lahko pristojna kolektivna organizacija uveljav-
lja tudi brez pogodbe z avtorjem.

Aktivna legitimacija

157. ~len
Kolektivna organizacija vodi postopke za uveljavljanje

avtorskih pravic pred sodi{~i in drugimi organi v svojem
imenu, vendar mora o tako uveljavljenih pravicah polo‘iti
avtorju ra~un.

Dol‘nost uveljavljanja pravic

158. ~len
Kolektivna organizacija ne sme odkloniti uveljavljanja

avtorskih pravic s podro~ja svoje dejavnosti, ~e to zahteva
avtor, ki je dr‘avljan Republike Slovenije, ali ima stalno
prebivali{~e v Republiki Sloveniji.

Dol‘nost obve{~anja in sklepanja pogodb

159. ~len
(1) Kolektivna organizacija je dol‘na na zahtevo vsa-

kogar dati podatke, ali uveljavlja dolo~ene pravice na avtor-
skem delu in pod katerimi pogoji.

(2) Na zahtevo uporabnika ali zdru‘enja uporabnikov
je kolektivna organizacija dol‘na po svojih obi~ajnih pogojih
sklepati pogodbe o prenosu neizklju~nih pravic, ki jih uve-
ljavlja.

(3) ^e stranke ne dose‘ejo sporazuma o vi{ini honorar-
ja, se {teje, da je ustrezna pravica prenesena, ~e tisti, ki jo
zahteva, polo‘i na ra~un kolektivne organizacije ali pri so-
di{~u tak znesek, kot ga zara~unava kolektivna organizacija
po svoji splo{ni tarifi.

Dol‘nost uporabnikov do obve{~anja

160. ~len
(1) Prireditelji kulturnoumetni{kih in zabavnih prire-

ditev ter drugi uporabniki avtorskih del so v primerih, ko je to
potrebno po tem zakonu, dol‘ni predhodno pridobiti pravice
za javno priob~itev avtorskih del, v 15 dneh po priob~itvi pa
poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vseh upora-
bljenih del.

(2) Na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije pri-
stojni organ za notranje zadeve prepove prireditev oziroma
uporabo avtorskega dela, ~e prireditelj ni predhodno pridobil
pravic iz prej{njega odstavka.

(3) RTV organizacije so dol‘ne enkrat mese~no dostav-
ljati pristojni kolektivni organizaciji sporede oddajanih avtor-
skih del.

(4) Uporabniki avtorskih del, ki na podlagi tega zakona
ta dela uporabljajo brez posebnega prenosa ustrezne pravice,
so dol‘ni enkrat mese~no dostavljati pristojni kolektivni or-
ganizaciji podatke o tovrstni uporabi del.

(5) Lastnik izvirnikov likovnih del, organizator dra‘be
ali drug posrednik je dol‘an dostaviti pristojni kolektivni
organizaciji podatke o odsvojenih izvirnikih, prodajalcu in
maloprodajni ceni odsvojenih izvirnikov v 30 dneh po oprav-
ljeni odsvojitvi.

Pogoj za opravljanje dejavnosti

161. ~len
Kadar je opravljanje dolo~ene dejavnosti vezano na pri-

dobitev pravic iz 1. do 5. to~ke prvega odstavka 147. ~lena
tega zakona, pristojni organ ne izda dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ~e izvajalec dejavnosti nima sklenjene pogodbe z
ustrezno kolektivno organizacijo.
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Nadzor ~lanov

162. ~len
(1) Vsak ~lan lahko zahteva, da v roku, dolo~enem v

statutu, dobi na vpogled letno finan~no poro~ilo in poro~ilo
nadzornega odbora kolektivne organizacije.

(2) Najmanj deset rednih ~lanov kolektivne organizaci-
je lahko zahteva, da eden ali ve~ neodvisnih izvedencev
pregleda poslovanje organizacije.

Nadzor urada

163. ~len
(1) Izvajanje kolektivnega uveljavljanja avtorskih pra-

vic v skladu s tem zakonom nadzoruje Urad.
(2) Urad lahko zahteva informacije ali podatke od ko-

lektivne organizacije, in{pekcijski pregled in nadzor finan~-
nega poslovanja ter dolo~i svojega predstavnika, ki se ude-
le‘uje sej organov kolektivne organizacije s pravico do
besede, vendar brez pravice glasovanja.

(3) Kolektivne organizacije morajo obve{~ati Urad o
imenovanju in razre{itvi svojih funkcionarjev, o sklenjenih
pogodbah z zdru‘enji uporabnikov in o sklenjenih pogodbah
s tujimi organizacijami enake dejavnosti, o spremembah
splo{nih tarif ali statutov ipd.

(4) K spremembam statutov mora dati poprej{nje so-
glasje Urad. ^e Urad v dveh mesecih od izro~itve pravilno
sestavljene zahteve ne izda soglasja, se {teje, da je bilo
soglasje dano.

S e d m o  p o g l a v j e

VARSTVO PRAVIC

1. oddelek

SPLO[NE DOLO^BE

Upravi~enci

164. ~len
(1) Tisti, ~igar pravice iz tega zakona so bile kr{ene

(upravi~enec), lahko zahteva zoper kr{ilca (kr{ilce) varstvo
pravic in povrnitev {kode po pravilih o povzro~itvi {kode, ~e
ni s tem zakonom druga~e dolo~eno.

(2) Enako varstvo lahko zahteva upravi~enec, kadar
grozi dejanska nevarnost, da bodo kr{ene pravice po tem
zakonu.

Solidarnost upravi~encev in kr{ilcev

165. ~len
(1) Kadar je ve~ upravi~encev neke pravice iz tega

zakona, lahko vsak izmed njih zahteva varstvo celotne pra-
vice.

(2) Kadar je ve~ kr{ilcev neke pravice iz tega zakona,
je vsak izmed njih zavezan za celotno kr{itev.

Poseben primer kr{itve pravic

166. ~len
[teje se, da je neka oseba kr{ila izklju~ne pravice po

tem zakonu, kadar proizvede, uvozi, poseduje v gospodarske
namene, distribuira, da v najem ali v druga~no rabo

1. kakr{nakoli sredstva, katerih edini ali prete‘ni na-
men je neupravi~eno odstraniti ali obiti tehni~no napravo ali
ra~unalni{ki program, ki se uporablja kot zakonita za{~ita
pred neupravi~eno uporabo;

2. kakr{nakoli sredstva, ki lahko omogo~ijo ali pripo-
morejo, da javnost, ki za to ni upravi~ena, sprejema kodirane
radijske ali televizijske programske signale.

2. oddelek

SODNO VARSTVO

Zahtevki

167. ~len
(1) Ob kr{itvi izklju~nih pravic iz tega zakona lahko

upravi~enec zahteva:
1. da se kr{ilcu prepovedo priprave za kr{itve, samo

kr{enje in bodo~e kr{itve (prepovedna ali opustitvena to‘ba);
2. da kr{ilec odstrani stanje, ki je nastalo s kr{itvijo

(odstranitvena to‘ba);
3. da se uni~ijo ali predruga~ijo protipravni primerki in

embala‘a dela, izvedbe ali drugih predmetov varstva po tem
zakonu;

4. da se uni~ijo ali predruga~ijo matrice, negativi,
plo{~e, kalupi ali druga sredstva, s katerimi je bila storjena
kr{itev;

5. da se uni~ijo ali predruga~ijo naprave, ki so edino ali
prete‘no namenjene za kr{itev pravic po tem zakonu in so v
lasti kr{ilca;

6. da se sodba objavi na stro{ke kr{ilca v javnih glasilih
v obsegu in na na~in, ki ga dolo~i sodi{~e.

(2) Dolo~be 2. in 3. to~ke prej{njega odstavka ne ve-
ljajo za arhitekturne objekte, razen ~e je uni~enje ali pred-
ruga~enje objekta glede na okoli{~ine primera opravi~ljivo.

(3) Namesto zahtevkov iz 3. ali 4. to~ke prvega odstav-
ka tega ~lena lahko upravi~enec zahteva, da mu kr{ilec ali
lastnik prepusti primerke ali sredstva iz teh to~k za pla~ilo
proizvodnih stro{kov.

Civilna kazen

168. ~len
(1) ^e je bila materialna avtorska pravica ali druga

pravica avtorja iz tega zakona kr{ena namerno ali iz hude
malomarnosti, lahko upravi~enec zahteva pla~ilo dogovor-
jenega ali obi~ajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno
uporabo, pove~anega do 200 %, ne glede na to, ali je zaradi
kr{itve pretrpel kak{no premo‘enjsko {kodo ali ne.

(2) Pri odlo~anju o zahtevku za pla~ilo civilne kazni in
odmeri njene vi{ine sodi{~e upo{teva vse okoli{~ine primera,
zlasti pa stopnjo krivde kr{ilca, velikost dogovorjenega ali
obi~ajnega honorarja ali nadomestila ter preventivni namen
civilne kazni.

(3) ^e je premo‘enjska {koda ve~ja od civilne kazni,
ima upravi~enec pravico zahtevati razliko do popolne od-
{kodnine.

Denarno zado{~enje za nepremo‘enjsko {kodo

169. ~len
Neodvisno od povra~ila premo‘enjske {kode, pa tudi ~e

premo‘enjske {kode ni, lahko sodi{~e prisodi avtorju ali iz-
vajalcu pravi~no denarno od{kodnino za pretrpljene du{evne
bole~ine zaradi kr{itve njegovih moralnih pravic, ~e spozna,
da okoli{~ine primera, zlasti pa stopnja bole~in in njihovo
trajanje, to opravi~ujejo.
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Za~asne odredbe

170. ~len
(1) ^e upravi~enec izka‘e za verjetno, da je njegova

izklju~na pravica iz tega zakona kr{ena, lahko sodi{~e na
njegov predlog izda za~asno odredbo v zavarovanje nede-
narnih zahtevkov po tem zakonu, zlasti pa:

1. da se zase‘ejo, izklju~ijo iz prometa in shranijo pri-
merki, sredstva, naprave in z njimi povezane listine;

2. da se prepovejo groze~e kr{itve ali nadaljevanje ‘e
za~etih kr{itev;

3. da se izvr{ijo drugi podobni ukrepi.
(2) ^e obstaja utemeljena bojazen, da zavarovanja iz

prej{njega odstavka kasneje ne bo mogo~e izvesti, lahko
sodi{~e izda in izvr{i odredbe iz prej{njega odstavka brez
poprej{njega obvestila in zasli{anja nasprotnika.

(3) Postopek z za~asnimi odredbami je nujen.
(4) Za postopek za izdajo za~asne odredbe se upora-

bljajo dolo~be zakona o izvr{ilnem postopku, ~e ni s tem
zakonom druga~e dolo~eno.

Zavarovanje dokazov

171. ~len
(1) ^e upravi~enec izka‘e za verjetno, da je njegova

izklju~na pravica iz tega zakona kr{ena in da obstaja utemeljena
bojazen, da bodo dokazi o tej kr{itvi uni~eni ali jih kasneje ne bo
mogo~e izvesti, lahko sodi{~e na njegov predlog izvede te doka-
ze brez poprej{njega obvestila in zasli{anja nasprotnika.

(2) Izvedba dokazov po prej{njem odstavku lahko ob-
sega ogled (prostorov, poslovne dokumentacije, inventarja,
baz podatkov, ra~unalni{kih pomnilnih enot ali drugih stvari
itd.), pregled in izro~itev listin, zasli{anje pri~, dolo~itev in
zasli{anje izvedencev.

(3) Sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za zava-
rovanje dokazov, se skupaj s predlogom vro~i nasprotniku ob
samem izvajanju dokazov, ~e to ni mogo~e, pa takoj, ko je
mogo~e. Zoper ta sklep ni prito‘be.

(4) Postopek za zavarovanje dokazov je nujen.
(5) Za postopek za zavarovanje dokazov se uporabljajo

dolo~be zakona o pravdnem postopku, ~e ni s tem zakonom
druga~e dolo~eno.

3. oddelek

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARSTVA

Dol‘nost obve{~anja

172. ~len
(1) Upravi~enec lahko zahteva od oseb, ki imajo ka-

kr{nokoli zvezo s kr{itvijo pravic po tem zakonu (proizvaja-
lec, tiskar, uvoznik, dobavitelj ali posestnik primerkov ali
sredstev, s katerimi je bila kr{ena pravica), da mu nemudoma
sporo~i podatke in predlo‘i listine v zvezi s kr{itvijo.

(2) Obveznost iz prej{njega odstavka ne velja, ~e so
izpolnjeni pogoji, pri katerih lahko pri~a v pravdnem postop-
ku odre~e pri~anje ali odgovor na posamezna vpra{anja.

(3) ^e osebe iz prvega odstavka tega ~lena ne sporo~ijo
podatkov ali predlo‘ijo listin, s katerimi razpolagajo, odgo-
varjajo od{kodninsko za {kodo, ki nastane zaradi take opustitve.

Carinski ukrepi

173. ~len
(1) ^e upravi~enec izka‘e za verjetno, da bi bila z

uvozom dolo~enega blaga v dr‘avo njegova izklju~na pravi-

ca iz tega zakona kr{ena, lahko carinski organi na njegov
predlog odredijo:

1. da lahko upravi~enec ali njegov zastopnik pregleda
to blago;

2. da se to blago zase‘e, izklju~i iz prometa in shrani.
(2) V predlogu iz prej{njega odstavka mora upravi~enec

predlo‘iti carinskim organom podroben opis blaga, zado-
voljive dokaze o svojih izklju~nih pravicah in njihovi verjet-
ni kr{itvi. Na zahtevo carinskih organov mora upravi~enec
zalo‘iti var{~ino za morebitno {kodo, ki bi nastala s temi
ukrepi.

(3) Carinski organi morajo o sprejetih ukrepih nemudo-
ma obvestiti uvoznika in prejemnika blaga. Carinski organi
prekli~ejo sprejete ukrepe, ~e upravi~enec v sedmih dneh ne
vlo‘i to‘be ali ne za~ne drugega postopka v opravi~ilo spre-
jetih ukrepov.

Register

174. ~len
(1) Zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov

lahko imetniki pravic iz tega zakona vpi{ejo ali shranijo
izvirnike ali primerke svojih del, fonograme, videograme ali
predmete kake druge svoje pravice v register zavarovanih del
pri pristojni organizaciji.

(2) Dokler se ne doka‘e nasprotno, se {teje, da ustrezne
pravice na registriranih delih obstajajo in da pripadajo tisti
osebi, ki je v registru ozna~ena kot njen imetnik.

(3) Register iz prvega odstavka tega ~lena je za do-
lo~eno vrsto del eden za vso dr‘avo, javen in ga vodi orga-
nizacija, ki jo za to pooblasti urad.

(4) ^e nastane dvom, ali gre za avtorsko delo, daje
mnenje organizacija iz prej{njega odstavka.

(5) Dolo~be tega ~lena nimajo vpliva na nastanek in
varstvo pravic po tem zakonu.

Znaki o pridr‘anih izklju~nih pravicah

175. ~len
(1) Izklju~ni imetniki avtorskih pravic iz tega zakona

lahko opremijo izvirnik ali primerke svojega dela z znakom
© pred svojim imenom ali firmo in letom prve objave.

(2) Izklju~ni imetniki pravic na fonogramih iz tega za-
kona lahko opremijo izvirnik ali primerke svojega izdanega
fonograma ali njihove ovitke z znakom P pred svojim ime-
nom ali firmo in letom prve izdaje.

(3) Dokler se ne doka‘e nasprotno, se {teje, da obsta-
jajo izklju~ne pravice na delih oziroma fonogramih, ki so
opremljeni z znaki iz tega ~lena in da pripadajo tisti osebi, ki
je ob tem znaku navedena.

(4) Dolo~be tega ~lena nimajo vpliva na nastanek in
varstvo pravic po tem zakonu.

O s m o  p o g l a v j e

RAZMERJA S TUJIMI ELEMENTI

Splo{no

176. ~len
(1) Varstvo po tem zakonu u‘ivajo avtorji in imetniki

sorodnih pravic, ki so dr‘avljani Republike Slovenije ali
imajo svoj sede‘ v Republiki Sloveniji.

(2) Tuje fizi~ne ali pravne osebe (tujci) u‘ivajo enako
varstvo kot osebe iz prej{njega odstavka, ~e tako dolo~a
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mednarodna pogodba ali ta zakon ali ~e je podana dejanska
vzajemnost.

(3) Ne glede na dolo~be tega poglavja u‘ivajo tujci
varstvo po tem zakonu:

1. glede moralnih pravic – v vsakem primeru;
2. glede sledne pravice in pravice do nadomestila za

privatno ali drugo lastno reproduciranje – pod pogojem de-
janske vzajemnosti.

(4) Vzajemnost mora dokazati tisti, ki se nanjo skli-
cuje.

Avtorji

177. ~len
(1) Varstvo po tem zakonu u‘ivajo avtorji:
1. ki imajo prebivali{~e v Republiki Sloveniji;
2. glede tistih del, ki so v Republiki Sloveniji izdana

prvi~ ali pa v 30 dneh od dneva, ko so bila izdana v kak{ni
drugi dr‘avi;

3. glede avdiovizualnih del, katerih producent ima svoj
sede‘ ali prebivali{~e v Republiki Sloveniji;

4. glede arhitekturnih in likovnih del, ki so kot nepre-
mi~nina ali njen trdni sestavni del na ozemlju Republike
Slovenije.

(2) ^e je avtorsko delo ustvarilo ve~ avtorjev, u‘ivajo
varstvo po tem zakonu vsi, ~e vsaj en od njih izpolnjuje
enega od pogojev iz prej{njega odstavka.

Izvajalci

178. ~len
(1) Varstvo po tem zakonu u‘ivajo izvajalci:
1. ki imajo prebivali{~e v Republiki Sloveniji;
2. katerih izvedbe potekajo na ozemlju Republike Slo-

venije;
3. katerih izvedbe so posnete na fonograme, ki u‘ivajo

varstvo po tem zakonu;
4. katerih izvedbe so zajete, ne da bi bile posnete na

fonograme, v oddajah RTV organizacij, ki u‘ivajo varstvo po
tem zakonu.

(2) ^e sodeluje pri izvedbi ve~ izvajalcev, u‘ivajo var-
stvo po tem zakonu vsi, ~e je vsaj en od njih dr‘avljan
Republike Slovenije ali ima prebivali{~e v Republiki Slove-
niji.

Proizvajalci fonogramov, filmski producenti
in zalo‘niki

179. ~len
(1) Varstvo po tem zakonu u‘ivajo proizvajalci fono-

gramov in filmski producenti, katerih fonogram ali video-
gram je bil prvi~ posnet v Republiki Sloveniji.

(2) Varstvo po tem zakonu u‘ivajo tudi zalo‘niki glede
svojih sorodnih pravic, ~e je njihova izdaja v Republiki Slo-
veniji izdana prvi~ ali v 30 dneh od dneva, ko je bila izdana v
kak{ni drugi dr‘avi.

RTV organizacije

180. ~len
Varstvo po tem zakonu u‘ivajo RTV organizacije, ki

prena{ajo svoje oddaje po oddajnikih, ki so na ozemlju Re-
publike Slovenije.

Primerjava rokov trajanja

181. ~len
Za tuje imetnike sorodnih pravic, ki u‘ivajo varstvo po

tem zakonu, veljajo roki trajanja teh pravic iz tega zakona, s
tem, da pote~ejo najkasneje na dan, ko pote~e varstvo v
dr‘avi, katere dr‘avljani so ali kjer imajo sede‘, in da ne
morejo biti dalj{i od rokov po tem zakonu.

Priob~itev javnosti po satelitu

182. ~len
(1) Varstvo po tem zakonu u‘ivajo avtorji in imetniki

sorodnih pravic, katerih delo ali predmet sorodnih pravic so
priob~eni javnosti po satelitu, ~e se v Republiki Sloveniji
vnesejo pod nadzorom in odgovornostjo RTV organizacije
ustrezni programski signali v neprekinjeno komunikacijsko
verigo, ki vodi k satelitu in nazaj na zemljo.

(2) Varstvo po tem zakonu velja tudi, ~e ni izpolnjen
pogoj iz prej{njega odstavka, pa

1. je v Republiki Sloveniji usmerjevalna postaja, iz
katere se prena{ajo programski signali, ali

2. ima RTV organizacija, ki je naro~ila priob~itev jav-
nosti po satelitu, svoj sede‘ v Republiki Sloveniji.

Apatridi in begunci

183. ~len
(1) Avtorji in imetniki sorodnih pravic, ki nimajo dr-

‘avljanstva ali ga ni mogo~e ugotoviti, u‘ivajo enako varstvo
po tem zakonu kot dr‘avljani Republike Slovenije, ~e imajo
v njej svoje prebivali{~e.

(2) ^e nimajo prebivali{~a ali ga ni mogo~e ugotoviti,
u‘ivajo v Republiki Sloveniji enako varstvo kot dr‘avljani
Republike Slovenije, ~e imajo v njej svoje bivali{~e.

(3) ^e nimajo v Republiki Sloveniji niti prebivali{~a
niti bivali{~a, u‘ivajo v Republiki Sloveniji enako varstvo
kot dr‘avljani dr‘ave, v kateri imajo svoje prebivali{~e oziro-
ma bivali{~e.

(4) Dolo~be tega ~lena veljajo tudi za avtorje in imet-
nike sorodnih pravic, ki imajo po mednarodnih pogodbah ali
predpisih Republike Slovenije status begunca.

D e v e t o  p o g l a v j e

KAZENSKE DOLO^BE

184. ~len
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se ka-

znuje za prekr{ek pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, ki

1. brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice od
avtorja v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu,
reproducira, distribuira, da v najem, javno izvede, javno pre-
nese, javno predvaja, javno prika‘e, radiodifuzno oddaja,
radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja,
predela ali avdiovizualno priredi delo oziroma primerek dela
(21. in 22. ~len);

2. brez prenosa ustrezne izklju~ne pravice od izvajalca,
proizvajalca fonogramov ali filmskega producenta v prime-
rih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira,
distribuira ali da v najem posnetek izvedbe oziroma fono-
gram ali videogram (121., 129. in 134. ~len);

3. brez prenosa ustrezne izklju~ne pravice od RTV or-
ganizacije v primerih, ko je tak prenos potreben po tem za-
konu, reproducira ali distribuira posnetek oddaje (137. ~len);
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4. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene,
distribuira, da v najem ali druga~no rabo kakr{nakoli sredst-
va, katerih edini ali prete‘ni namen je neupravi~eno odstrani-
ti ali obiti tehni~no napravo ali ra~unalni{ki program, ki se
uporablja kot zakonita za{~ita pred neupravi~eno uporabo
(1. to~ka 166. ~lena);

5. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene,
distribuira, da v najem ali druga~no rabo kakr{nakoli sredst-
va, ki lahko omogo~ijo ali pripomorejo, da javnost, ki za to ni
upravi~ena, sprejema kodirane radijske ali televizijske pro-
gramske signale (2. to~ka 166. ~lena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se ka-
znuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz
prej{njega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se ka-
znuje posameznik, ki stori prekr{ek iz prvega odstavka tega
~lena.

(4) Primerki avtorskega dela iz 1. to~ke, posnetki iz-
vedbe ter fonogrami in videogrami iz 2. to~ke, posnetki od-
daj iz 3. to~ke ter sredstva iz 4. in 5. to~ke prvega odstavka
tega ~lena se vzamejo.

185. ~len
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se ka-

znuje za prekr{ek pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, ~e

1. pristojni kolektivni organizaciji na njeno zahtevo ne
po{lje v roku podatkov o vrsti in {tevilu prodanih ali uvo‘enih
naprav za tonsko in vizualno snemanje, naprav za fotoko-
piranje, praznih nosilcev zvoka ali slike ter podatkov o pro-
danih fotokopijah, ki so potrebni za izra~un dol‘nega nado-
mestila (tretji odstavek 38. ~lena);

2. pristojni kolektivni organizaciji ne po{lje v roku spo-
redov uporabljenih del (prvi, tretji in ~etrti odstavek 160.
~lena);

3. pristojni kolektivni organizaciji ne po{lje v roku po-
datkov o odsvojenih izvirnikih, o prodajalcu in maloprodajni
ceni izvirnikov likovnih del (peti odstavek 160. ~lena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se ka-
znuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz
prej{njega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se ka-
znuje posameznik, ki stori prekr{ek iz prvega odstavka tega
~lena.

186. ~len
(1) Nadzor nad izvajanjem dolo~b tega zakona, nave-

denih v 1. do 5. to~ki prvega odstavka 184. ~lena, opravlja
tr‘na in{pekcija.

(2) Kadar poobla{~ena oseba tr‘ne in{pekcije pri oprav-
ljanju nadzora utemeljeno sumi, da je storjen prekr{ek, za-
~asno zase‘e predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni
za prekr{ek, ali so nastali s prekr{kom.

(3) Poobla{~ena oseba tr‘ne in{pekcije preda predmete,
ki jih za~asno zase‘e, takoj s predlogom za uvedbo postopka
o prekr{ku pristojnemu organu za postopek o prekr{kih.

D e s e t o  p o g l a v j e

PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

187. ~len
(1) Dolo~be tega zakona o nadomestilu za privatno ali

drugo lastno reproduciranje (37. do 39. ~len) se za~nejo
uporabljati po dveh letih od uveljavitve tega zakona.

(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis iz prvega
odstavka 39. ~lena tega zakona najkasneje v roku enega leta
od uveljavitve tega zakona.

188. ~len
Dolo~be tega zakona o nadomestilu za javno priob~itev

fonograma (122. in 130. ~len) se za~nejo uporabljati po
dveh letih od uveljavitve tega zakona.

189. ~len
(1) Organizacije avtorjev, ki so pred uveljavitvijo tega

zakona kolektivno uveljavljale avtorske pravice po 91. in
93. ~lenu zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ,
{t. 19/78, 24/86, 21/90), lahko nadaljujejo z delom brez do-
voljenja urada, dokler urad ne izda dovoljenja za kolektivno
uveljavljanje istih pravic kolektivni organizaciji, ki izpolnju-
je pogoje iz tega zakona.

(2) Tarife, ki so jih sprejele organizacije avtorjev pred
uveljavitvijo tega zakona na podlagi 91.a ~lena zakona o
avtorski pravici, se uporabljajo do uveljavitve splo{nih ali
posebnih tarif na podlagi 153. ~lena tega zakona.

(3) ^e se v enem letu od uveljavitve tega zakona ne
ustanovijo ustrezne kolektivne organizacije, lahko urad izda
za~asno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje dolo~enih pra-
vic pravni osebi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 149. ~lena tega
zakona, v katerem dolo~i rok in pogoje za za~asno kolektivno
uveljavljanje pravic.

190. ~len
Dolo~be tega zakona se ne uporabljajo za pogodbe ali

dejanja uporabe, ki so bile sklenjene ali izvr{ene pred njegovo
uveljavitvijo, ~e ni s tem zakonom druga~e dolo~eno.

191. ~len
Dolo~be tega zakona o ra~unalni{kih programih in ba-

zah podatkov se uporabljajo tudi za ra~unalni{ke programe in
baze podatkov, ki so bili ustvarjeni pred dnem njegove uve-
ljavitve, ~e se s tem ne posega v pogodbe in pravice, ki so
bile sklenjene ali pridobljene do tega dne.

192. ~len
Za pogodbe o uporabi del in predmetov sorodnih pravic,

ki bodo veljale ob uveljavitvi tega zakona, se njegove dolo~be
o priob~itvi javnosti po satelitu uporabljajo {ele od 1. 1. 2000
dalje, ~e bodo takrat {e veljale.

193. ~len
(1) Ta zakon velja za vsa avtorska dela in izvedbe

izvajalcev, ki so ob njegovi uveljavitvi u‘ivala varstvo na
podlagi zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ, {t.19/78,
24/86, 21/90).

(2) Ta zakon velja za fonograme proizvajalcev fono-
gramov, glede katerih ob njegovi uveljavitvi {e ni preteklo 20
let, odkar so bili prvi~ posneti.

(3) Ta zakon velja za videograme, za RTV oddaje in za
izdaje zalo‘nikov kot predmete sorodnih pravic, ki so bili
prvi~ posneti oziroma prvi~ radiodifuzno oddajane oziroma
prvi~ zakonito izdane po njegovi uveljavitvi.

194. ~len
(1) Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, se preneha upo-

rabljati zakon o avtorski pravici (Uradni list SFRJ, {t. 19/78,
24/86, 21/90).

(2) Z dnem, ko za~ne veljati ta zakon, neha veljati
samoupravni sporazum o pravicah, obveznostih in odgovor-
nostih zalo‘ni{kih organizacij in avtorjev pri sklepanju po-
godb (Uradni list SRS, {t. 7/88).
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195. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 120-01/94-1/3
Ljubljana, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Kadar je topografija ustvarjena v delovnem razmerju ali
na podlagi naro~ila, pripada pravica do varstva delodajalcu
oziroma naro~niku, razen ~e s pogodbo o zaposlitvi oziroma
o naro~ilu ni druga~e dolo~eno.

Upravi~enci do pravice iz prvega in drugega odstavka
tega ~lena so lahko fizi~ne osebe, ki so dr‘avljani Republike
Slovenije ter gospodarske dru‘be in druge pravne osebe s
sede‘em na ozemlju Republike Slovenije.

Upravi~enci do pravice iz prvega in drugega odstavka
tega ~lena so lahko tudi fizi~ne osebe, ki niso dr‘avljani
Republike Slovenije in nimajo stalnega bivali{~a v Republiki
Sloveniji oziroma tuje gospodarske dru‘be in druge tuje prav-
ne osebe, ~e to izhaja iz mednarodnih pogodb in konvencij ali
uporabe na~ela vzajemnosti.

4. ~len
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v

nadaljnjem besedilu: urad) vodi upravni postopek za re-
gistracijo topografije, vodi register zavarovanih topografij in
druge upravne zadeve, ki se nana{ajo na pridobitev varstva
topografije.

Zoper odlo~be, ki jih izda urad na podlagi tega zakona,
ni prito‘be, dopusten pa je upravni spor.

Register iz prvega odstavka tega ~lena je javen.

5. ~len
Topografija se lahko zavaruje, ~e je izvirna.
Topografija je izvirna, ~e je rezultat lastnega ustvarjal-

nega napora ter ob ~asu nastanka ni bila znana iz vsako-
dnevne rabe v industriji.

Kadar je topografija sestavljena iz posameznih delov, ki
so znani iz vsakdanje rabe, je zavarovana le kombinacija teh
delov, ~e kombinacija izpolnjuje pogoje izvirnosti iz drugega
odstavka tega ~lena.

6. ~len
Nosilec zavarovane topografije pridobi izklju~ne pravice

gospodarskega izkori{~anja, vklju~no s pravico, da dovoli ali
prepove naslednja dejanja:

– reprodukcijo topografije na kakr{enkoli na~in ali v
kakr{nikoli obliki;

– uvoz, prodajo ali kakr{nokoli drugo obliko dajanja v
promet topografije ali polprevodni{kega vezja z zadevno topo-
grafijo, kakor tudi izdelkov, v katere je vgrajeno polpre-
vodni{ko vezje z zadevno topografijo.

Izklju~ne pravice iz prej{njega odstavka obsegajo le
topografijo kot tak{no in se ne nana{ajo na koncept, po-
stopek, sistem in tehniko njene upodobitve.

7. ~len
Topografija je zavarovana, ko je vpisana v register topo-

grafij.
Izklju~ne pravice za~nejo veljati s prvim od naslednjih

datumov:
– datum vlo‘itve prijave po 9. ~lenu tega zakona, ali
– datum, ko je bila zadevna topografija prvi~ gospodar-

sko izkori{~ena kjerkoli na svetu.
Izklju~ne pravice prenehajo veljati po preteku prvega

od naslednjih obdobij:
– ob koncu koledarskega leta, v katerem prete~e deset

let od datuma, ko se je topografija za~ela prvi~ gospodarsko
izkori{~ati kjerkoli na svetu, ali

– ob koncu koledarskega leta po preteku desetih let od
datuma, ko je bila vlo‘ena pravilna prijava.

Izklju~ne pravice prenehajo pred potekom roka iz
tretjega odstavka tega ~lena, ~e niso pla~ane pristojbine ali ~e
se nosilec varstvu zavarovane topografije pisno odpove.

959.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o varstvu topografije

polprevodni{kih vezij

Razgla{am zakon o varstvu topografije polprevodni{kih
vezij, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 30. marca 1995.

[t. 012-01/95-34
Ljubljana, dne 7. aprila 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O VARSTVU TOPOGRAFIJE POLPREVODNI[KIH

VEZIJ

1. ~len
S tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo topografi-

je polprevodni{kih vezij.

2. ~len
Polprevodni{ko vezje je naprava za izvajanje elektron-

ske funkcije, ki je v kon~ni obliki ali vmesni obliki nedeljiva
celota iz ene ali ve~ spojenih plasti s polprevodni{kimi ele-
menti, od katerih je vsaj eden aktiven element.

Topografija polprevodni{kega vezja (v nadaljevanju: to-
pografija) je enoli~no dolo~eno zaporedje medsebojno pove-
zanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodni{kega
vezja, pri ~emer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polpre-
vodni{kih elementov na plasteh, ne glede na to, na kak{en
na~in je ta razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali
izra‘ena na kak{en drug na~in.

Gospodarsko izkori{~anje topografije pomeni proizvod-
njo, prodajo, najemanje, leasing ali druge oblike pridobitne
dejavnosti, katere predmet je neposredno topografija ali pol-
prevodni{ko vezje, izdelano na podlagi zadevne topografije.

3. ~len
Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvar-

jalcu. ^e je ustvarjalcev ve~, jim ta pravica pripada skupno.
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Ne glede na tretji odstavek tega ~lena izklju~ne pravice
prenehajo po petnajstih letih od dneva, ko je bila topografija
upodobljena, vendar ni bila gospodarsko izkori{~ena.

V ~asu, ko je topografija zavarovana, ima nosilec pravi-
co, da zadevno polprevodni{ko vezje ozna~uje s ~rko T.

8. ~len
Prijave ni mogo~e vlo‘iti po preteku dveh let od datuma

za~etka prvega gospodarskega izkori{~anja topografije.

9. ~len
Postopek za registracijo topografije se za~ne z vlo‘itvijo

zahteve za vpis v register, kateri so prilo‘ene vse predpisane
sestavine (v nadaljnjem besedilu: prijava).

Prijava mora vsebovati naslednje sestavine:
– ime in podpis prijavitelja, ime ustvarjalca, dr‘av-

ljanstvo in stalno prebivali{~e ali sede‘ prijavitelja,
– slikovne vzorce zadevne topografije z navedbo nji-

hovega zaporedja,
– povzetek zna~ilnosti elektronske funkcije ali funkcij

polprevodni{kega vezja, izdelanega po zavarovani topogra-
fiji,

– pisno izjavo o datumu za~etka gospodarskega izko-
ri{~anja, ~e je bila topografija gospodarsko ‘e izkori{~ena.

Z eno prijavo se lahko zahteva varstvo le za eno topo-
grafijo.

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda po-
drobnej{e predpise o vsebini prijave.

10. ~len
V postopku za registracijo in vzdr‘evanje varstva to-

pografije se pla~ujejo pristojbine.
Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim se

dolo~i vi{ina pristojbin iz prej{njega odstavka.

11. ~len
Urad ugotovi, ali prijava izpolnjuje pogoje iz prvega

odstavka 9. ~lena tega zakona za vpis v register topografij.
^e prijava ne izpolnjuje pogojev, se zahteva za vpis

zavrne.
^e prijava le delno izpolnjuje pogoje, urad pozove pri-

javitelja, da v roku dveh mesecev odpravi ugotovljene po-
manjkljivosti. Iz upravi~enih razlogov sme urad na zahtevo
prijavitelja ta rok podalj{ati {e za tri mesece. ̂ e prijavitelj ne
odpravi pomanjkljivosti v dolo~enem roku, se {teje, da je
prijava umaknjena.

Prijava, ki izpolnjuje vse pogoje, se vpi{e v register
topografij, prijavitelju pa se izda listina o vpisu.

Podatki o vpisu se objavijo v uradnem glasilu urada.

12. ~len
Vpis je ni~en, ~e se ugotovi:
– da topografija ni izvirna, ali
– da prijave ni vlo‘ila upravi~ena fizi~na ali pravna

oseba, ali
– da je prijava vlo‘ena po preteku roka iz petega odstav-

ka 7. ~lena ali iz 8. ~lena, ali
– da slikovni vzorci ne omogo~ajo identifikacije topo-

grafije.
Vsaka pravna ali fizi~na oseba lahko vlo‘i to‘bo pri

pristojnem sodi{~u za ugotovitev ni~nosti iz razlogov nave-
denih v prej{njem odstavku.

Pravnomo~na sodba se objavi v uradnem glasilu urada.

13. ~len
Tisti, katerega varstvo je kr{eno, lahko poleg od{kodnine

zahteva, da se tistemu, ki kr{i njegovo pravico, prepove
nadaljnje kr{enje.

Tisti, ki kr{i varstvo zavarovane topografije, je odgo-
voren za {kodo po splo{nih na~elih o povrnitvi {kode.

Za kr{itev pravic, zavarovanih s tem zakonom, se ne
{teje:

– reproduciranje zavarovane topografije za nepridobitne
namene, ali

– reproduciranje zavarovane topografije z namenom,
da se analizira ali ovrednoti njen koncept, postopki, sistemi
in tehnike, ki so vsebovani v topografiji, ter za potrebe izo-
bra‘evanja ali raziskovanja, ali

– gospodarsko izkori{~anje topografije, ki je sicer na-
stala na podlagi analiz in evaluacije zavarovane topografije,
vendar je nova topografija izvirna in rezultat lastnega ustvar-
jalnega napora in ni znana iz vsakdanje rabe v industriji
polprevodnikov.

Dolo~ba prvega odstavka tega ~lena se uporablja tudi za
pravnega naslednika osebe iz prvega odstavka tega ~lena.

14. ~len
Osebi, ki gospodarsko izkori{~a polprevodni{ko vezje

z zavarovano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla
vedeti, da gre za zavarovano topografijo, se ne more pre-
pre~iti gospodarskega izkori{~anja tak{nega polprevodni-
{kega vezja.

Nosilec zavarovane topografije lahko pisno zahteva od
osebe iz prej{njega odstavka nadomestilo za gospodarsko
izkori{~anje zavarovane topografije, ki je odvisno od ob-
sega njenega gospodarskega izkori{~anja. Nadomestilo se
sme zahtevati od datuma, ko se oseba iz prej{njega odstav-
ka seznani oziroma bi ji moralo biti znano, da je topografija
zavarovana.

Nadomestilo iz prej{njega odstavka dolo~ita nosilec za-
varovane topografije in oseba iz prvega odstavka tega ~lena
sporazumno. ^e sporazuma ne dose‘eta, odmeri pla~ilo pri-
stojno sodi{~e.

Dolo~ba prvega odstavka tega ~lena se uporablja tudi za
pravnega naslednika te osebe.

Pravica do gospodarskega izkori{~anja iz prvega odstav-
ka tega ~lena je omejena na uvoz, prodajo ali distribucijo
izdelkov polprevodni{kih vezij ali drugih izdelkov, ki vsebu-
jejo zadevno topografijo in se ta pravica uporablja za topogra-
fijo ali izdelke, ki so bili na razpolago, ko je bila zahteva iz
drugega odstavka tega ~lena sprejeta.

15. ~len
Pravice iz druge alinee prvega odstavka 6. ~lena tega

zakona so iz~rpane, ko je zavarovana topografija ali pol-
prevodni{ko vezje dano na trg s strani nosilca zavarovane
topografije oziroma z njegovim soglasjem.

16. ~len
Po tem zakonu se registrirajo le topografije, ki so bile

ustvarjene po dnevu, ko je ta zakon za~el veljati.

17. ~len
V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo

dolo~be tretjega odstavka 5. ~lena (zastopanje tujcev), prve-
ga odstavka 7. ~lena (tajnost prijav), tretjega odstavka 44.
~lena (potrdilo o prejemu prijave), drugega in tretjega od-
stavka 65. ~lena (vpisovanje podatkov in sprememb v regi-
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ster), 88. in 89. ~lena (ni~nost pravic), 97. ~lena (roki za
vlo‘itev to‘be zaradi kr{itve pravic), 106. in 107. ~lena
(prenos pravic), 108., 110. in 111. ~lena (licenca) in 119.
~lena (zastopanje) zakona o industrijski lastnini (Uradni list
RS, {t. 13/92, 27/93).

18. ~len
Predpisi iz 9. in 10. ~lena tega zakona se izdajo naj-

kasneje v roku {estih mesecev od dneva uveljavitve zakona.

19. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 318-01/93-6/5
Ljubljana, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

Obveznost iz prej{njega odstavka se poravna do 31.
marca teko~ega leta za preteklo leto na podlagi pisnega zah-
tevka zavoda v vi{ini zmanj{anih ali odpisanih prispevkov.”

2. ~len
V drugem odstavku 5. ~lena se ~rta besedilo “v mesecu,

v katerem je pri{lo do elementarne nesre~e”.

3. ~len
V prvem odstavku 7. ~lena se besedilo “ki ga zavod za

pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedi-
lu: zavod) dolo~i”, nadomesti z besedilom “ki velja pri pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju”.

4. ~len
Prvi odstavek 9. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru elementarnih nesre~ zavarovanec vlo`i za-

htevo za odpis ali zmanj{anje prispevkov po tem zakonu pri
pristojni izpostavi Republi{ke uprave za javne prihodke v
roku 15 dni od nastanka {kode.”

Drugi odstavek 9. ~lena se ~rta.

5. ~len
10. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“O zmanj{anju oziroma odpisu prispevkov po tem za-

konu odlo~a izpostava Republi{ke uprave za javne prihodke
na podlagi podatkov o ocenjeni {kodi.

Izpostava Republi{ke uprave za javne prihodke posredu-
jejo zavodu zapisnike o ocenitvi {kode, sezname zavaro-
vancev, katerim so prispevki zmanj{ani ali odpisani ter zneske
zmanj{anih ali odpisanih prispevkov.

Republi{ka uprava za javne prihodke posreduje minis-
trstvu, pristojnem za delo, dru‘ino in socialne zadeve, po-
datke o {tevilu zavarovancev, katerim so prispevki zmanj{ani
ali odpisani in o skupnem znesku zmanj{anih ali odpisanih
prispevkov.”

6. ~len
Kmetom in ~lanom njihovih gospodarstev, ki so za leto

1993 izpolnjevali pogoje za zmanj{anje ali odpis prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi elementarne
nesre~e, pa upravni odbor zavoda predlogov za zmanj{anje
ali odpis prispevkov ni sprejel, lahko izvedejo zmanj{anje ali
odpis prispevkov pristojne izpostave Republi{ke uprave za
javne prihodke.

Obveznosti iz prej{njega odstavka se zavodu poravnajo
v skladu s tretjim odstavkom 1. ~lena tega zakona na podlagi
njegovega pisnega zahtevka do 31. junija 1995.

7. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 433-02/92-7/6
Ljubljana, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

960.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanj{ani ali
odpisani prispevki {tejejo za pla~ane

Razgla{am zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanj{ani ali odpisani
prispevki {tejejo za pla~ane, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 30. marca 1995.

[t. 012-01/95-35
Ljubljana, dne 7. aprila 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM
ZMANJ[ANI ALI ODPISANI PRISPEVKI [TEJEJO

ZA PLA^ANE

1. ~len
V zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanj{ani

ali odpisani prispevki {tejejo za pla~ane (Uradni list RS, {t.
48/92) se za drugim odstavkom 1. ~lena dodata nov tretji in
~etrti odstavek, ki se glasita:

“Zmanj{ane ali odpisane prispevke Zavodu za poko-
jninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zavod) poravna Republika Slovenija iz dr`avnega
prora~una.
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961.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. ~lena in
prvega odstavka 91. ~lena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o merilih in postopku za dajanje

poro{tev Republike Slovenije

Razgla{am zakon o merilih in postopku za dajanje po-
ro{tev Republike Slovenije, ki ga je sprejel Dr‘avni zbor
Republike Slovenije na seji dne 30. marca 1995.

[t. 012-01/95-36
Ljubljana, dne 7. aprila 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

Z A K O N
O MERILIH IN POSTOPKU ZA DAJANJE

PORO[TEV REPUBLIKE SLOVENIJE

1. ~len
Ta zakon dolo~a merila in postopek ter natan~nej{e

pogoje za dajanje poro{tev Republike Slovenije, o katerih
lahko pod pogoji in do vi{ine, dolo~ene z zakonom za
posamezno prora~unsko leto, odlo~a Vlada Republike Slov-
enije (v nadaljevanju: poro{tva).

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vla-
da) odlo~a o dajanju poro{tev za obveznosti z dospelostjo do
enega leta, ki so z zastavno ali drugo pravico ustrezno zavaro-
vane. Poro{tvene obveznosti Republike Slovenije iz izdanih
poro{tev so po vi{ini omejene na najve~ 80 % tistega dela
obveznosti, ki jih upnik ni mogel izterjati na noben drug
zakonit na~in.

Poro{tva se ne morejo dajati za obveznosti dol‘nikov,
do katerih imajo banke terjatve, ki se v skladu z zadnjo
veljavno razvrstitvijo bilan~nih in zunajbilan~nih postavk
razvr{~ajo v skupini D ali E.

Poro{tva se tudi ne morejo dajati za obveznosti
dol‘nikov, s katerimi se nadomestijo ‘e obstoje~e nepla~ane
dospele obveznosti do istih upnikov.

2. ~len
O dajanju poro{tev vlada odlo~a po predlogih mini-

strstev in poobla{~enih organizacij iz drugega odstavka 12.
~lena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji). Pred-
loge za dajanje poro{tev predlagatelji oblikujejo na podlagi
predhodno izvedenega javnega razpisa.

Poobla{~ene organizacije vlagajo predloge za dajanje
poro{tev pri ministrstvih, ki jih dolo~i vlada.

3. ~len
Predlagatelji pripravijo najkasneje v 30 dneh po uve-

ljavitvi zakona za posamezno prora~unsko leto iz prvega
odstavka 1. ~lena tega zakona besedilo javnega razpisa za
pridobitev poro{tev in ga predlo‘ijo vladi v potrditev.

Javni razpis iz prvega odstavka tega ~lena mora vsebo-
vati zlasti:

– razloge za razpis,
– obvezne pogoje poslov, iz katerih izvirajo obvezno-

sti, za katere se dajejo poro{tva,

– obseg in druge pogoje poro{tvene obveznosti dr‘ave,
– naziv predlagatelja in naslov, na katerega se po{ljejo

prijave,
– rok prijave,
– seznam listin in dokazil, ki morajo biti prilo‘ene pri-

javi,
– dolo~itev poobla{~ene organizacije iz drugega odstav-

ka 5. ~lena tega zakona,
– vi{ino provizije, ki se zara~una dol‘niku za poro{tvo

in
– merila, ki bodo upo{tevana pri izbiri prijav na javni

razpis.
Obseg poro{tvene obveznosti (delitev tveganja) se dolo~i

glede na ugodnost pogodbenih pogojev za dol‘nika in dol‘-
nikovo boniteto.

Pri dolo~anju meril za izbiro prijav predlagatelj upo{teva
cilje in naloge ekonomske politike vlade. Pri izbiri prijav na
javni razpis mora predlagatelj zagotoviti prednost kandi-
datom,

– ki s svojim poslovanjem prispevajo k splo{nemu
napredku, okoljevarstvenim izbolj{avam in pove~evanju iz-
voza kvalitetnih izdelkov in storitev na zahtevne trge, kar
lahko izka‘ejo zlasti s posedovanjem certifikata o skladnosti
sistema zagotavljanja kakovosti s standardom ISO 9000 ali
drugimi ustreznimi certifikati o kvaliteti proizvodnje za
posebne namene in za tehnolo{ko zahtevnej{e celote (nuk-
learni, ekolo{ki, vesoljski, ladijski programi, ipd.),

– katerih obveznosti iz kreditnih in drugih pogodb so
ugodne, tako da pogoji za dol‘nika ne odstopajo bistveno od
najugodnej{ih pogojev za tovrstne posle v Republiki Slove-
niji.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije in v dnevnem ~asopisju.

4. ~len
Za izdana poro{tva po tem zakonu dr‘ava zara~unava

provizijo v vi{ini 0,50 % letno od dela glavnice, zavarov-
anega s poro{tvom, ki je prihodek prora~una Republike Slov-
enije.

Postopek za pla~ilo provizije predpi{e minister, pristo-
jen za finance.

5. ~len
Predlagatelji ob predlogu, da se da poro{tvo, podajo

tudi poro~ilo o na~inu upo{tevanja meril in kriterijev iz ~etr-
tega odstavka 3. ~lena tega zakona ter oceno skladnosti pred-
loga s sredstvi, dolo~enimi z zakonom iz prvega odstavka 1.
~lena tega zakona.

^e je predlagatelj ministrstvo, mora pred izbiro prijav
na javni razpis pridobiti mnenje poobla{~ene organizacije o
boniteti udele‘encev razpisa in o kvaliteti ponujenih zavar-
ovanj.

Ministrstvo je dol‘no predlogu vladi, da se da poro{tvo,
prilo‘iti mnenje iz prej{njega odstavka tega ~lena.

^e poobla{~ena organizacija na podlagi listin in doka-
zil, prilo‘enih prijavi na razpis, ne more zanesljivo ugotoviti
bonitete udele‘enca razpisa ali kvalitete ponujenega zavarov-
anja, lahko od udele‘enca razpisa zahteva dodatna dokazila.

^e se pojavi dvom o nepristranosti mnenja poobla{~ene
organizacije, lahko ministrstvo k predlogu vladi, da se da
poro{tvo, prilo‘i tudi mnenje druge strokovno usposobljene
osebe.

6. ~len
V poro{tveni pogodbi mora biti dolo~eno, da je:
– trajanje poro{tvene obveznosti ~asovno omejeno in

da je upnik za ohranitev poro{tvene obveznosti dol‘an obve-
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stiti poroka, da glavni dol‘nik dospele obveznosti ni izpolnil
pred potekom roka iz prvega odstavka 7. ~lena;

– poro{tvena obveznost subsidiarna; upnik lahko uvel-
javlja svojo terjatev do poroka {ele potem, ko je izkoristil vse
druge zakonite mo‘nosti za njeno popla~ilo;

– poro{tvena obveznost omejena po vi{ini.
Poro{tvene pogodbe sklepa oseba, ki jo dolo~i vlada s

sklepom, da se da poro{tvo. ^e vlada za to ne dolo~i druge
osebe, sklepa poro{tvene pogodbe minister, pristojen za finance.

Najkasneje ob sklenitvi poro{tvene pogodbe je predla-
gatelj dol‘an dostaviti ministru, pristojnemu za finance, iz-
vod celotne dokumentacije, ki se nana{a na isti posel.

7. ~len
Za ohranitev poro{tvene obveznosti Republike Sloveni-

je je upnik dol‘an najkasneje v petih delovnih dneh po dospel-
osti obveznosti, za katero je bilo dano poro{tvo, obvestiti
ministrstvo, pristojno za finance, da glavni dol‘nik svoje
obveznosti ni izpolnil.

^e ministrstvo, pristojno za finance, pred potekom roka
iz prej{njega odstavka ne prejme upnikovega pisnega obves-
tila, da dol‘nik svoje dospele obveznosti ni izpolnil (v nad-
aljevanju: obvestilo), poro{tvena obveznost s potekom tega
roka ugasne.

Obvestilu morajo biti prilo‘ene listine, iz katerih sta
razvidna nastanek in dospelost dol‘nikove obveznosti in list-
ine, ki dokazujejo, da dol‘nik ni izpolnil svoje obveznosti,
~eprav ga je upnik k temu pozval.

Listine iz prej{njega odstavka predpi{e vlada na predlog
ministra, pristojnega za finance.

8. ~len
^e ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi listin,

prilo‘enih obvestilu, ne more z gotovostjo ugotoviti izpol-
njevanja pogojev iz tretjega odstavka 7. ~lena tega zakona,
pozove upnika, da pravo~asno obvestilo v roku treh dni dopol-
ni z dodatnimi dokazili.

^e dejstva, na katera se obvestilo nana{a, prenehajo,
mora upnik o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno
za finance.

9. ~len
Upnik lahko uveljavlja pravico do izpolnitve poro{tvene

obveznosti Republike Slovenije, ~e je z obvestilom iz 7.
~lena tega zakona prepre~il ugasnitev porokove obveznosti
in ~e je iz dokumentacije, prilo‘ene zahtevku, razvidno, da je
izkoristil vse zakonite mo‘nosti za izterjavo dolga od
dol‘nika, pa se kljub temu ni uspel popla~ati.

Zahtevku za izpolnitev poro{tvene obveznosti morajo
biti prilo‘eni dokazi o zavarovanjih, ki jih je upnik pridobil
za svojo terjatev, pravnomo~ne sodne odlo~be, ki dokazujejo
neuspe{nost izterjave in izra~un zahtevanega zneska.

10. ~len
Upnik naslovi zahtevek iz prvega odstavka 9. ~lena tega

zakona na ministrstvo, pristojno za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, odlo~i o zahtevku v

petih delovnih dneh od prejema in prizna zahtevek, ~e na
podlagi prilo‘ene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji iz prvega odstavka 9. ~lena tega zakona.

^e ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi, da je iz-
ra~un zahtevanega zneska nepravilen, prizna manj{i znesek.

11. ~len
Ministrstvo, pristojno za finance, po preizkusu pla~a

upniku priznani znesek in poskrbi za izterjavo regresne ter-
jatve od dol‘nika.

Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco oseb,
za katere je izpolnilo poro{tveno obveznost.

12. ~len
Pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem dela po-

obla{~enih organizacij se podrobneje dolo~ijo s pogodbami,
ki jih po predhodnem soglasju vlade sklene minister, pristo-
jen za finance.

Poobla{~ene organizacije so:
– Dru‘ba za zavarovanje in financiranje izvoza Slove-

nije d.d., Ljubljana,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d., Ljubljana,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospo-

darstva,
– Tehnolo{ko razvojni sklad in
– Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in

hranilnic.
Poobla{~ene organizacije so dol‘ne pri izvr{evanju na-

log iz tega zakona ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
in imajo pravico do pla~ila za opravljeno delo, ki pa ne sme
presegati vi{ine iz 4. ~lena tega zakona.

Do sklenitve pogodb iz prvega odstavka tega ~lena
opravlja naloge poobla{~ene organizacije iz drugega odstav-
ka 5. ~lena tega zakona ministrstvo, pristojno za finance.

13. ~len
Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 450-07/94-11/3
Ljubljana, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

962.

Na podlagi 100.b ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/
94-95, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni
list RS, {t. 57/94 in 14/95), 12. ~lena zakona o funkcionarjih
v dr‘avnih organih (Uradni list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91,
2/91-I in 4/93) in 4. ~lena zakona o razmerjih pla~ v javnih
zavodih, dr‘avnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, {t. 18/94) je Komisija Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve na 139. seji, dne 6. aprila 1995, sprejela

Z A ^ A S N I  S K L E P
o razvrstitvi ob~in v skupine in dolo~itvi koli~nika za

najvi{je vrednoteno funkcijo v posamezni skupini

I
Ob~ine se za~asno razvrstijo v {est skupin in se dolo~ijo

naslednji koli~niki za najvi{je vrednoteno funkcijo v posa-
mezni skupini:

Skupina Koli~nik
1. skupina
Ljubljana, Maribor 9,0



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1611[t. 21 – 14. IV. 1995

Skupina Koli~nik

2. skupina
Celje, Koper, Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Slovenj Gradec, Ptuj, Velenje 8,5

3. skupina
Bre‘ice, Dom‘ale, Jesenice, Kamnik, Kr{ko,
Slovenska Bistrica, [kofja Loka, @alec 8,0

4. skupina
Ajdov{~ina, Bled, Cerknica, ^rnomelj, Gornja

Radgona,
Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica,
Ivan~na Gorica, Izola, Ko~evje, La{ko, Lenart,
Lendava, Litija, Ljutomer, Logatec, Medvode,

Ormo‘,
Piran, Postojna, Radovljica, Ravne–Prevalje, Rib-

nica
Roga{ka Slatina, Ru{e, Sevnica, Se‘ana,
Slovenske Konjice, [entjur pri Celju, Tomin,

Trbovlje,
Trebnje, Tr‘i~, Vojnik, Vrhnika, Zagorje ob Savi 7,5

5. skupina
Beltinci, Bohinj, Brda, Brezovica, Cankova–-

Ti{ina,
Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, ̂ ren{ovci,
Destrnik–Trnovska vas, Dobrova–Horjul–Polhov

Gradec,
Dravograd, Duplek, Gorenja vas–Poljane,

Gori{nica,
Kanal, Kidri~evo, Kranjska gora, Lo{ka dolina.
Maj{perk, Menge{, Metlika, Moravske Toplice,

Mozirje,
Pesnica, Pivka, Puconci, Ra~e–Fram, Radenci,
Radlje ob Dravi, [en~ur, [entilj, [entjernej,
[kofljica, [marje pri Jel{ah, [o{tanj, Videm, Vi-

pava,
Zre~e, @elezniki 7,0

6. skupina
Borovnica, Bovec, ̂ rna na Koro{kem, Diva~a,
Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Dornava,
Gornji Grad, Gornji Petrovci, Hodo{–[alovci,
Hrpelje-Kozina, Ig, Jur{inci, Kobarid, Kobilje,
Komen, Kozje, Kungota, Kuzma, Ljubno, Lo{ki

potok,
Lu~e, Lukovica, Me‘ica, Miren–Kostanjevica,

Mislinja,
Morav~e, Muta, Naklo, Nazarje, Odranci, Osilnica,
Pod~etrtek, Podvelka–Ribnica, Preddvor, Rade~e,
Roga{evci, Rogatec, Semi~, Star{e, Sveti Jurij,
[kocjan, [martno ob Paki, [tore, Turni{~e,
Velike La{~e, Vitanje, Vodice, Vuzenica, Zavr~,

@iri. 6,5

II

Ta sklep je za~asnega zna~aja, dokler ne bodo znani
podatki o dru‘beni in gospodarski razvitosti ob~in, na podla-
gi katerih bo Komisija Dr‘avnega zbora Republike Slovenije

za volitve, imenovanja in administrativne zadeve sprejela
nov sklep.

III
Vi{ina dela pla~e za delovno uspe{nost za najvi{je vred-

noteno funkcijo zna{a najve~ do 50%.
Vi{ino dela pla~e za delovno uspe{nost dolo~a s statu-

tom ob~ine dolo~eni pristojni organ.

IV
Za~asni sklep za~ne veljati z dnem, ko ga sprejme Ko-

misija Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve, ime-
novanja in administrativne zadeve, uporablja pa se od dneva
uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 14/95).

[t. 020-02/89-2
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.

Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
Tone Anderli~ l. r.

963.

Na podlagi 5. in 6. ~lena zakona o ra~unskem sodi{~u
(Uradni list RS, {t. 48/94) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov mo‘nih kandidatov za ~lana

ra~unskega sodi{~a

Zakon dolo~a:
– za ~lana ra~unskega sodi{~a se lahko imenuje dr‘av-

ljan Republike Slovenije, ki ima najmanj visoko{olsko izo-
brazbo, najmanj 10 let delovnih izku{enj na dru‘boslovnem
ali naravoslovnem podro~ju in kdor v {tirih letih pred imeno-
vanjem ni bil ~lan Vlade Republike Slovenije;

– najmanj tretjina ~lanov ra~unskega sodi{~a mora imeti
naziv poobla{~eni revizor po zakonu o revidiranju (Uradni
list RS, {t. 32/93);

– predlogi morajo biti obrazlo‘eni in prilo‘eno mora
biti pisno soglasje kandidatov, da so kandidaturo pripravljeni
sprejeti.

Predloge za mo‘ne kandidate za ~lana ra~unskega so-
di{~a, skupaj z listinami o izpolnjevanju zakonsko dolo~enih
pogojev, je treba poslati v roku 30 dni po objavi poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Predloge je treba poslati Uradu predsednika republike,
Erjav~eva 17, Ljubljana.

[t. 432-01/94-10
Ljubljana, dne 11. aprila 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.
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964.

Na podlagi dolo~il 3., 4. in 18. do 24. ~lena zakona o
gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 29.
~lena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list
RS, {t. 13/93, 66/93 in 7/94) in 26. ~lena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ’Center za

promocijo turizma Slovenije’ – ’Slovenia Tourism
promotion Center’

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
S to uredbo se ustanovi javni gospodarski zavod (v

nadaljevanju: zavod) za na~rtovanje, organiziranje in izva-
janje informativnih in promocijskih dejavnosti, z namenom
pospe{itve, tr‘enja turisti~nih storitev v dr‘avi in na tujih
trgih ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje s sorod-
nimi organizacijami v svetu.

Zavod, kot javna gospodarska slu‘ba, zagotavlja izva-
janje tistih dejavnosti, ki so pogoj za izvr{evanje nalog na
podro~ju promocije turizma in splo{no turisti~ne informa-
tivne dejavnosti z namenom pospe{evanja tr‘enja turisti~nih
storitev ter splo{ne gospodarske promocije turizma Repub-
like Slovenije.

2. ~len
S to uredbo dolo~ene gospodarske dejavnosti opravlja

zavod kot neprofitne.

3. ~len
Ustanovitelja zavoda sta Republika Slovenija in Gospo-

darska zbornica Slovenije.
Ustanovitelja izvr{ujeta pravice in prevzemata ustano-

viteljske obveznosti v razmerju svojih ustanoviteljskih de-
le‘ev preko upravnega odbora, kot najvi{jega organa uprav-
ljanja zavoda.

4. ~len
S soglasjem ustanoviteljev in s spremembo te uredbe

lahko postanejo soustanovitelji zavoda tudi druge pravne in
fizi~ne osebe.

Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih
ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.

5. ~len
S pogodbo iz 4. ~lena te uredbe dolo~eni ustanoviteljski

dele‘i drugih ustanoviteljev, v razmerju do dele‘a Republike
Slovenije, glede na celoto, v nobenem primeru ne smejo
presegati 49 %.

II. IME IN SEDE@ ZAVODA

6. ~len
Ime zavoda je:
CENTER ZA PROMOCIJO TURIZMA SLOVENIJE,
in
SLOVENIA TOURISM PROMOTION CENTER.
Zavod uporablja obe imeni.
Sestavni del imena sta znak in grafi~na oblika imena,

dolo~eni s statutom zavoda.
Sede‘ zavoda je v Ljubljani, Kotnikova 5.

III. DEJAVNOST ZAVODA

7. ~len
Zavod opravlja na podro~ju turizma naslednje dejavno-

sti:
– pospe{uje turisti~no dejavnost,
– na~rtuje in izvaja marketin{ke in informacijsko-pro-

mocijske dejavnosti,
– organizira in izvaja nastope na sejmih in borzah ter

drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnostih
doma in v tujini,

– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– organizira in izvaja stike z javnostjo,
– skrbi za celotno podobo turizma Slovenije,
– raziskuje in analizira posamezne turisti~ne trge,
– spremlja in analizira podatke o turisti~nem prometu,
– analizira u~inke promocijskih aktivnosti,
– oblikuje mre‘o regionalnih promocijskih slu‘b in

usklajuje njihove aktivnosti,
– ustanavlja turisti~na predstavni{tva v tujini in uskla-

juje ter nadzoruje njihovo delo,
– sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami v

svetu.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za

njegov obstoj in za opravljanje v prej{njem odstavku na-
vedenih dejavnosti.

8. ~len
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s to

uredbo dolo~enega zagotovljenega programa dela, v obliki
dodatnih programov in projektov.

Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje
takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in
fizi~nih oseb, pod pogoji in na na~in dolo~en s posebno
pogodbo.

Posebna pogodba se sklene na podlagi vklju~itve pro-
grama ali projekta v letni program dela zavoda, na podlagi
sklepa upravnega odbora in nakazila ali zagotovila za nakazi-
lo sredstev potrebnih za izvedbo programa ali projekta na
‘iro ra~un zavoda.

9. ~len
Posebna pogodba iz prej{njega ~lena te uredbe vsebuje:

ime in firmo ustanoviteljev in njihov sede‘, opis projekta s
terminskim planom, opredelitev sredstev, potrebnih za izved-
bo programa ali projekta, sestavo projektnega sveta in odgo-
vorne osebe za izvedbo projekta, pravice in odgovornosti
pogodbenih strank, stvarno in krajevno pristojnost sodi{~a za
odlo~anje o morebitnem sporu, ~as trajanja pogodbe ter od-
lo~be o prenehanju in odstopu od pogodbe.

10. ~len
Za izvajanje projekta in spremljanje izvr{evanja pogodbe

se ustanovi poseben projektni svet, ki ga sestavljajo ~lani, ki
jih imenujeta zainteresirana stranka in upravni odbor.

11. ~len
Projektni svet ima lahko najve~ pet ~lanov, ki pri svojih

odlo~itvah odlo~a z ve~ino glasov.
Naloge projektnega sveta zavoda so:
– oblikuje predloge upravnemu odboru glede na~ina,

obsega in vrste ukrepov za izvedbo programa ali projekta,
– predlaga upravnemu odboru ukrepe za u~inkovitej{o

izvedbo projekta,
– sodeluje z direktorjem zavoda pri izbiri strokovnih

izvajalcev projekta,
– odlo~a o drugih ukrepih pomembnih za u~inkovito

delo na projektu.
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IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

12. ~len
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, do-
lo~ene s to uredbo.

Zavod sprejema in izvr{uje vse pravice in obveznosti v
pravnem in poslovnem prometu.

13. ~len
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelja za obveznosti zavoda ne odgovarjata.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV TER
ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

14. ~len
Sredstva za ustanovitev zavoda se zagotovijo z ustano-

vitvenim kapitalom zavoda v vi{ini 3.000.000 SIT.
Ustanoviteljska dele‘a, na podlagi katerih se izvr{ujejo

pravice in prevzemajo obveznosti pri upravljanju zavoda,
zna{ata:

– za Republiko Slovenijo (51 %)
– za Gospodarsko zbornico Slovenije (49 %).

15. ~len
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod zago-

tavlja iz osnovnega kapitala in prispevkov ustanoviteljev, v
razmerju njihovih s to uredbo dolo~enih ustanoviteljskih de-
le‘ev.

^e pride do spremembe ustanoviteljskih dele‘ev, se
ustrezno spremenijo dele‘i prispevkov, dolo~enih s to ured-
bo.

Sredstva za izvr{evanje dejavnosti se zagotavljajo letno
v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega
programa dela zavoda (zagotovljen program dela zavoda),
nakazujejo pa mese~no, ~e s finan~nim na~rtom ni dolo~eno
druga~e.

16. ~len
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko

na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizi~ne
osebe, vendar brez upravljalskih pravic.

Poleg sredstev iz prej{njega ~lena zavod pridobiva sred-
stva za opravljanje dejavnosti tudi iz povra~il za storitve, ki
jih opravlja, sredstev za pospe{evanje tr‘enja in promocijo
turizma Slovenije in drugih doma~ih in mednarodnih virov
ter drugih prihodkov ali lastnih dohodkov.

17. ~len
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev dolo~enih

za izvajanje programa dela zavoda, nadzoruje nadzorni od-
bor, spremlja pa upravni odbor zavoda.

Zavod zagotavlja lo~eno poro~anje o pridobivanju in
uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotov-
ljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega
programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.

Za izvajanje in nadzor projektov, ki ne sodijo v zago-
tovljen program dela zavoda in se izvajajo v okviru dodatnih
programov, se ustanovijo posebni projektni sveti.

Ustanovitelja imata pravico neposrednega vpogleda v
vse finan~ne in ra~unovodske listine ter pravico do prido-
bitve vseh podatkov o finan~nem poslovanju zavoda.

18. ~len
Morebitne prese‘ke prihodkov nad odhodki, sme zavod

uporabljati le za opravljanje in razvoj s to uredbo dolo~enih
dejavnosti.

O na~inu razpolaganja s prese‘kom prihodkov nad od-
hodki odlo~a upravni odbor zavoda, s soglasjem ustano-
viteljev.

19. ~len
O na~inu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi

manjkajo~ih sredstev odlo~a upravni organ zavoda, s soglas-
jem ustanoviteljev.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV
PRI UPRAVLJANJU ZAVODA

20. ~len
Ustanovitelja zavoda izvr{ujeta pravice in obveznosti iz

te uredbe preko upravnega odbora kot najvi{jega organa
upravljanja zavoda.

Naloge upravnega odbora so:
– dolo~a pogoje in oblike izvajanja dejavnosti zavoda

ter zagotavljanja porabe njegovih storitev,
– dolo~a merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema statut zavoda in njegove naknadne statusne

spremembe, odlo~a o prevzemu ustanoviteljskih pravic in
obveznosti ter o spremembi imena ali dejavnosti zavoda,

– sprejema notranjo organizacijo zavoda, daje soglasje
k ustanavljanju organizacijskih enot ter {tevilu in vrsti de-
lovnih mest v zavodu,

– sprejema letni program dela zavoda in njegovo fi-
nan~no ovrednotenje (zagotovljen program dela zavoda) ter
na~in pokrivanja izgube,

– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za za-
poslovanje oseb na vodilna in vodstvena mesta zavoda,

– daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo
1.000.000 SIT glavnice in pogodbeno dogovorjenih obre-
sti,

– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb
za dela ali storitve, katerih vrednost presega 1.000.000
SIT,

– odlo~a o tarifi za storitve zavoda, ki jo dolo~i z letnim
programom dela zavoda,

– daje soglasje k pogodbam iz 4. ~lena te uredbe,
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni

ra~un zavoda,
– odlo~a o spremembi ustanoviteljskih dele‘ev, o nji-

hovem prenosu med ustanovitelji ali na druge osebe in o
sprejemu novih ustanoviteljev,

– predlaga ustanovitev predstavni{tev zavoda v tujini,
– odlo~a o drugih zadevah, dolo~enih z zakonom, to

uredbo in statutom zavoda.

21. ~len
Odlo~itve sprejema upravni odbor na seji z ve~ino gla-

sov. Kadar je glasovanje neodlo~eno, je sprejeta tista od-
lo~itev, za katero je glasoval predsednik upravnega odbora.

Upravni odbor ima 8 ~lanov, ki jih imenuje oziroma
razre{uje Vlada Republike Slovenije na predlog:

– ministra, pristojnega za podro~je turizma 3 ~lane
– Gospodarske zbornice Slovenije 3 ~lane
– delavcev zaposlenih v zavodu 1 ~lana
– ministra, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj

1 ~lana.
Upravni odbor sprejema z dvetretinjsko ve~ino vseh

~lanov odlo~itve o:
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– statutu,
– imenovanju direktorja,
– letnemu programu dela zavoda,
– letnemu finan~nemu na~rtu.
Predsednika upravnega odbora izmed ~lanov upravnega

odbora na njihov predlog imenuje minister, pristojen za pod-
ro~je turizma.

22. ~len
Mandat ~lanov upravnega odbora traja 4 leta in so po

poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Pristojnosti upravnega odbora se natan~neje dolo~ijo s

statutom zavoda.
Na~in dela upravnega odbora se dolo~i s poslovnikom o

delu upravnega odbora zavoda.
Vlada Republike Slovenije lahko razre{i ~lane uprav-

nega odbora, ~e pri svojem delu ne upo{tevajo politike spre-
jete na podro~ju turizma, ~e uporabljajo sredstva zavoda v
nasprotju s cilji zavoda ter iz drugih razlogov opredeljenih s
statutom zavoda, ter po postopku dolo~enim s statutom za-
voda.

23. ~len
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki pred-

stavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.

Direktorja imenuje in razre{uje upravni odbor zavoda s
soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za 4
leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Postopek javnega razpisa, pogoji in na~in imenovanja
in razre{itve direktorja, se natan~neje dolo~ijo s statutom
zavoda.

S statutom zavoda se dolo~ijo tudi pravice, obveznosti
in odgovornosti direktorja zavoda.

24. ~len
Za obravnavanje vpra{anj in predlaganje re{itev s pod-

ro~ja strokovnega in programskega dela, ima zavod strokov-
ni svet.

Strokovni svet je kolegijski organ, ki obravnava strokov-
na vpra{anja s podro~ja dela zavoda, dolo~a strokovne pod-
lage in pripravlja predloge programov dela ter daje strokovna
priporo~ila in mnenja glede opravljanja dejavnosti zavoda.

Strokovni svet ima 10 ~lanov.
V strokovni svet imenujejo po enega ~lana:
– minister, pristojen za podro~je turizma,
– minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj,
– minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano,
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Turisti~na zveza Slovenije,
– Nacionalno turisti~no zdru‘enje Slovenije,
– Dru{tvo oblikovalcev Slovenije,
– predstavniki turisti~nih agencij,
– Univerza v Ljubljani.
Na~in oblikovanja pristojnosti in naloge strokovnega

sveta se natan~neje dolo~ijo s statutom zavoda.

VII. ORGANIZACIJA ZAVODA

25. ~len
Zavod ima lahko za pospe{evanje tr‘enja in promocije

turizma na tujih trgih predstavni{tva v tujini.
Predstavni{tva v tujini delujejo kot organizacijske enote

zavoda.

O za~etku dela, dejavnosti, pooblastilih ter pristojnosti
predstavni{tev v tujini odlo~a upravni odbor zavoda.

26. ~len
Za opravljanje dejavnosti v dr‘avi, zavod lahko obliku-

je posamezne slu‘be ali mre‘o regionalnih promocijskih
slu‘b, ki sodelujejo pri pospe{evanju turisti~ne dejavnosti in
oblikovanju ponudbe turisti~nih storitev ter izvajajo regio-
nalne promocijske aktivnosti.

Regionalne promocijske slu‘be delujejo kot organizacij-
ske enote zavoda.

O oblikovanju slu‘b, mre‘e in drugih dejavnosti iz prve-
ga odstavka tega ~lena ter njihovih pristojnostih in pooblasti-
lih odlo~a upravni odbor.

27. ~len
^e pri ustanavljanju, zagotavljanju sredstev ali drugih

pogojev za delo in opravljanju dejavnosti predstavni{tev v
tujini oziroma regionalnih promocijskih slu‘b, sodelujejo lo-
kalne skupnosti, drugi organi in organizacije, ali osebe za-
sebnega prava, se medsebojne pravice, obveznosti in od-
govornosti uredijo s posebno pogodbo.

28. ~len
Pogoji in postopek za pripravo in za~etek dela pred-

stavni{tva v tujini in organizacijske enote v dr‘avi, se na-
tan~neje dolo~ijo s statutom zavoda.

VIII. NADZOR

29. ~len
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pristojni

dr‘avni organi, poobla{~ene organizacije in nadzorni odbor
zavoda.

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 ~lanov, od katerih
minister, pristojen za podro~je turizma, imenuje enega ~lana,
enega Gospodarska zbornica Slovenije, enega pa ministrstvo,
pristojno za finance.

^lani nadzornega odbora so imenovani za dobo {tirih
let.

Pristojnosti in na~in delovanja ter razloge in postopek
za razre{itev ~lanov nadzornega odbora dolo~a statut zavoda.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

30. ~len
Zavod preneha v primerih in po postopku, dolo~enem z

zakonom.

31. ~len
Ustanovitelji imenujejo upravni odbor zavoda v 30 dneh

od uveljavitve te uredbe.
Upravni odbor sprejme statut zavoda v 30 dneh po

imenovanju ter ga v nadaljnjih 15 dneh predlo‘i v soglasje
ustanoviteljem zavoda.

Vpis zavoda v sodni register mora biti prigla{en najka-
sneje v 15 dneh po izdaji soglasja ustanoviteljev k statutu
zavoda.

32. ~len
V ~asu do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj

za dobo enega leta, Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra, pristojnega za podro~je turizma, imenuje vr{ilca
dol‘nosti direktorja zavoda.
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33. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 332-01/95-3/1-8
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

4. ~len
(okoljevarstveni in drugi pogoji)

Koncesija se lahko podeli koncesionarju iz prej{njega
~lena, ki poleg z zakonom predpisanih pogojev {e:

– zagotovi ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice
do gospodarskega izkori{~anja vodotoka drugih obstoje~ih
uporabnikov,

– zagotovi ukrepe, da se vodni re‘im med gradnjo ne
bo bistveno poslab{al,

– zagotovi ukrepe proti poslab{anju razmer v zvezi s
kakovostjo in koli~ino podtalnice,

– zagotovi izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo
vplivov na poslab{anje kakovosti povr{inskih voda,
poslab{anje vodnega re‘ima in prepre~evanja migracij vod-
nih ‘ivali,

– zagotovi ukrepe za prepre~evanje {kodljivega odla-
ganja gramoza, suspenzij in drugih plavin,

– zagotovi varnost predvidenih objektov in naprav pred
poplavami ter zagotovi, da se dosedanja poplavna varnost na
vplivnem obmo~ju objektov in naprav ne bo zmanj{ala, na
urbaniziranih povr{inah pa bo po mo‘nosti pove~ana,

– zagotovi ekolo{ko sprejemljivi pretok v naravni stru-
gi na odseku predvidenega zmanj{anja pretokov zaradi odvze-
ma vode za gospodarsko izkori{~anje (od odvzemnega objek-
ta do izpusta),

– zagotovi optimalni izkoristek vodnega energetskega
potenciala vodotoka v smislu racionalnega gospodarskega
izkori{~anja naravnega vira in z izbiro racionalne tehnolo-
gije,

– zagotovi, da bo predvideni poseg v okolje projektiran
in izveden tako, da se v najve~ji mo‘ni meri zmanj{a poraba
prostora, snovi in energije v gradnji in obratovanju,

– zagotovi ukrepe za zavarovanje zemlji{~, objektov,
naprav in drugih dobrin pred {kodljivimi posledicami med
gradnjo in obratovanjem hidroelektrarn oziroma zagotovi na-
domestila ali od{kodnine,

– upo{teva urbanisti~ne, arhitektonske in krajinske zna-
~ilnosti pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
pri oblikovanju vodnogospodarskih objektov upo{teva tudi
na~ela sonaravnega urejanja,

– zagotovi javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer bo
to funkcionalno utemeljeno,

– zagotovi ohranjanje biolo{ke raznovrstnosti in avtoh-
tonosti habitatov,

– zagotovi ohranjanje in varovanje naravne in kulturne
dedi{~ine,

– zagotovi ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega
premo‘enja med gradnjo in obratovanjem,

– zagotovi ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo
novega oziroma nadomestitvijo prej{njega stanja okolja po
prenehanju koncesije.

Ukrepi in pogoji iz prej{njega odstavka se podrobneje
dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

5. ~len
(stro{ki koncesionarja)

Koncesionar nosi vse stro{ke v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.

6. ~len
(za~etek in ~as trajanja koncesije)

Koncesija pri~ne veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

Koncesija se podeli za dobo petdeset let.
Koncesija se lahko podalj{a na na~in in pod pogoji,

dolo~enimi v koncesijski pogodbi.

965.

Na podlagi 23. ~lena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, {t. 32/93) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o koncesijah za gospodarsko izkori{~anje vode na

posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tr‘i{ke
Bistrice za proizvodnjo elektri~ne energije

1. ~len
(predmet in obseg koncesije)

S to uredbo Vlada Republike Slovenije dolo~a pogoje
za podeljevanje koncesije za gospodarsko izkori{~anje vodo-
tokov Jezernice in Tr‘i{ke Bistrice (v nadaljevanju: vodo-
toka) na naslednjih odsekih oziroma ob obstoje~ih prodnih
pregradah:
Vodotok Kota zgornje Kota spodnje Bruto potencial

vode (m.n.m.) vode (m.n.m.) (kW)

Jezernica 468,00 425,50 193
Tr‘i{ka Bistrica
– Jama 1 725,00 720,00 54
– Jama 2 700,00 695,00 54
– ^adovlje 600,00 575,00 343
– Retnje II 454,72 450,87 66
– Retnje III 446,85 444,77 36
– Retnje IV 441,15 438,00 48
– Belejev jez 433,15 427,68 236

2. ~len
(dejavnost koncesionarja)

Koncesionar lahko gospodarsko izkori{~a vodotok iz
prej{njega ~lena izklju~no za proizvodnjo elektri~ne ener-
gije.

3. ~len
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveni-

ji, ali da je fizi~na oseba, ki je dr‘avljan Republike Slovenije,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prej{-

njega ~lena.
Koncesija se na posameznem vodotoku lahko podeli eni

ali ve~ fizi~nim osebam kot koncesionarjem hkrati, ~e izpol-
njujejo pogoje iz prej{njega odstavka.

V primerih iz prej{njega odstavka so fizi~ne osebe soli-
darno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in
koncesijske pogodbe.
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7. ~len
(obmo~je, na katero se koncesija nana{a)

Koncesija se nana{a na vodni potencial na vodnem zem-
lji{~u in na obstoje~ih prodnih pregradah vodotokov med
kotama zgornje in spodnje vode mHE iz 1. ~lena te uredbe.

8. ~len
(pla~ilo za koncesijo)

Koncesionar pla~uje za koncesijo enkrat letno znesek,
izra~unan na podlagi bruto potenciala vodotoka izra‘enega v
kW. Letno pla~ilo za koncesijo je enako povpre~ni vrednosti
120 kWh realizirane oddaje energije malih hidroelektrarn v
slovenski elektroenergetski sistem v preteklem letu na en kW
bruto potenciala vodotoka iz 1. ~lena te uredbe in se za~ne
ra~unati z dnem za~etka oddajanja elektri~ne energije v omre‘je.

Za ~as, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
proizvodnjo elektri~ne energije zaradi vi{je sile (katastrofal-
na su{a, potres, povodenj ipd.) se letno pla~ilo za koncesijo
zmanj{a. Na~in dolo~anja zmanj{evanja pla~ila se uredi v
koncesijski pogodbi.

Pla~ilo za koncesijo se med Republiko Slovenijo in
lokalno skupnostjo, na obmo~ju katere je elektrarna, razdeli
v razmerju 40 : 60 v korist lokalne skupnosti, razen na de-
mografsko ogro‘enih obmo~jih, kjer je to razmerje 20 : 80 v
korist lokalne skupnosti.

V primeru, da le‘i obmo~je koncesije v ve~ lokalnih
skupnostih, si le-te del pla~ila za koncesijo, ki jim pripada,
razdelijo skladno s pripadajo~im dele‘em vodnega energet-
skega potenciala.

Na~in obra~unavanja in pla~evanja se podrobneje dolo~i
v koncesijski pogodbi.

Prihodki iz prej{njih odstavkov tega ~lena so vir prora~una
Republike Slovenije oziroma sklada za okolje ob~ine ali ob-
~inskega prora~una, ~e ob~ina sklada za okolje ni ustanovila.

9. ~len
(pravice koncesionarja)

Koncesionar ima:
1. pravico do izklju~nega izkori{~anja tistega dela vod-

nega energetskega potenciala, ki je predmet koncesije,
2. pravice proizvajalca elektri~ne energije zaradi proiz-

vodnje elektri~ne energije na podlagi obnovljivega vira, ki
mu zagotavlja najmanj enakovreden polo‘aj pri oddaji proiz-
vedene elektri~ne energije v slovenski elektroenergetski si-
stem oziroma polo‘aj skladen z veljavno zakonodajo,

3. druge pravice, dolo~ene v koncesijski pogodbi v skla-
du s to uredbo.

10. ~len
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvr{ujejo pristojni
in{pekcijski organi.

11. ~len
(razlogi in na~in prenehanja koncesije)

Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z za-

konom,
2. z odvzemom koncesije,
3. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
4. v drugih primerih, dolo~enih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in na~in prenehanja koncesije se podrobneje ure-

dijo s koncesijsko pogodbo.

12. ~len
(prenos objektov in naprav)

Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju v
posest koncedenta vsi objekti in naprave za zajem in izpust

vode, ki jih je za koncedenta zgradil ali druga~e pridobil
koncesionar.

Na~in prenosa objektov iz prej{njega odstavka v posest
koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.

13. ~len
(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu
z zakonom.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada
Republike Slovenije.

14. ~len
(javni razpis)

Koncesija na vodotokih iz 1. ~lena te uredbe se podeli
na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis izvede Uprava Republike Slovenije za var-
stvo narave.

O izbiri koncesionarja odlo~a Vlada Republike Slove-
nije.

Javni razpis je veljaven tudi v primeru, ~e se nanj prijavi
samo en ponudnik.

15. ~len
(objava in vsebina razpisa)

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora vsebovati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– pri~etki in trajanje koncesije,
– navedbo zahtevanih strokovnih podlag, ki jih zago-

tovi prijavitelj,
– rok za predlo‘itev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor,
– rok v katerem bodo prijavitelji obve{~eni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpi-

som.

16. ~len
(trajanje razpisa)

Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Razpis je neuspe{en, ~e do poteka razpisnega roka ni
predlo‘ena nobena prijava.

Prijava je neveljavna, ~e ne vsebuje vseh v razpisu
dolo~enih sestavin.

^e javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

17. ~len
(veljavnost uredbe)

Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 351-04/94-2/12-8
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1617[t. 21 – 14. IV. 1995

966.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) v zvezi z zakonom o zdravstve-
nem varstvu rastlin (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti uredbe o ustanovitvi mejnih

postaj za varstvo rastlin

1. ~len
Uredba o ustanovitvi mejnih postaj za varstvo rastlin

(Uradni list RS, {t. 45/93) preneha veljati.

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 320-15/93-1/2-8
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek
Predsednik

967.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) v zvezi z zakonom o veteri-
narstvu (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi mejnih

veterinarskih postaj

1. ~len
Odlok o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj (Uradni

list RS, {t. 17/91 in 7/92) preneha veljati.

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 322-04/94-1/2-8
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek
Predsednik

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o proizvodih, ki
spadajo med kmetijsko mehanizacijo, naprave in drugo

opremo, kmetijska orodja za primarno obdelavo
zemlji{~a ter nadomestne dele za to opremo in naprave

1. ~len
Zadnja alinea 4. to~ke 1. ~lena odredbe o proizvodih, ki

spadajo med kmetijsko mehanizacijo, naprave in drugo opre-
mo, kmetijska orodja za primarno obdelavo zemlji{~a ter
nadomestne dele za to opremo in naprave (Uradni list RS, {t.
6/92, 27/92 in 49/93) se dopolni z naslednjim besedilom:

“ter stiskalnice (pre{e) za vino”
[tirinajsta alinea 5. to~ke se dopolni z naslednjim be-

sedilom:
“in stroji za ovijanje okroglih bal v folijo”
Osemnajsta alinea 5. to~ke se spremeni tako, da se

glasi:
“– stroji in naprave za hlajenje vina ter naslednja opre-

ma za polavtomatsko oziroma avtomatsko polnjenje vina:
namakalni stroj; pralni stroj; razku`evalni stroj; sterilna
rotirajo~a miza; polnilni stroj; zapiralni stroj; stroj za etiketi-
ranje steklenic; kapsulirni stroj; ~rpalka za vino; plo{~ni fil-
ter; membranski filter za mikrofiltracije; transportni trakovi;
postaja za pregled opranih steklenic; izplakovalec opranih
steklenic; avtomatski stroji za paletiziranje in depaletiziranje
steklenic, kartonov in PVC nosilk; degor`irni, visokotla~ni
filter (zvonasti) in visokotla~ni jekleni tank z me{alom in
hladilno napravo;”

Druga alinea 7. to~ke se spremeni tako, da se glasi:
“– molzni stroji, cisterne za mleko, ~rpalke in hladilni-

ki za mleko, posnemalniki za mleko in pinje”.

2. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 415-5/1/95

Jo‘e Osterc l. r. Mitja Gaspari l. r.
Minister za kmetijstvo, Minister za finance
gozdarstvo in prehrano

968.

Na podlagi 5. to~ke tarifne {tevilke 3 tarife davka od
prometa proizvodov, ki je sestavni del zakona o prometnem
davku (Uradni list RS, {t. 4/92 in 71/93), izdaja minister,
pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

969.

Na podlagi 21. ~lena zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o vrstah sadilnega materiala

ve~letnih rastlin iz uvoza, katerih zdravstveno stanje se
obvezno spremlja pri kon~nem uporabniku, in o pogojih

za to spremljanje

1
V odredbi o vrstah sadilnega materila ve~letnih rastlin

iz uvoza, katerih zdravstveno stanje se obvezno spremlja pri
kon~nem uporabniku, in o pogojih za to spremljanje (Uradni
list RS, {t. 68/94), se v 3. to~ki pod zaporedno {tevilko 4,
besedilo “Prunus – sadne vrste iz vseh dr`av” nadomesti z
besedilom: “Prunus iz vseh dr`av”.
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2
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 321-13/176/95
Ljubljana, dne 5. aprila 1995.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
dr. Jo‘e Osterc l. r.

970.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izda-
ja na podlagi tretje to~ke 59. ~lena zakona o dajanju zdravil v
promet (Uradni list SFRJ, {t. 43/86) in na podlagi 1. in 4.
~lena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, {t. 1/91-I)

O D L O ^ B O
o tem, da se vzame iz prometa zdravilo

ENTEROFERMENT za uporabo v veterinarski
medicini serija 9941455, ki ga izdeluje RICHTER

PHARMA, WELS, REPUBLIKA AVSTRIJA

1
Iz prometa se vzame zdravilo ENTEROFERMENT za

uporabo v veterinarski medicini, serija 9941455, ki ga proiz-
vaja RICHTER PHARMA, Wels, Republika Avstrija, za
katerega je bilo ugotovljeno, da ne ustreza pogojem,
dolo~enim z zakonom o dajanju zdravil v promet (Uradni list
SFRJ, {t. 43/86) in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.

2
Podjetje in ustanove, pri katerih je zdravilo iz 1. to~ke te

odlo~be, morajo vso njegovo koli~ino, ki je pri njih, vrniti v
osmih dneh po uveljavitvi te odlo~be.

3
Ta odlo~ba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 323-03-500/95-39
Ljubljana, dne 4. aprila 1995.

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

(Uradni list RS, {t. 16/94) in v skladu s 3. ~lenom sklepa o
pogojih dodeljevanja prora~unskih sredstev za financiranje
ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo razisko-
valno dejavnost (Uradni list RS, {t. 17/94), izdaja minister za
znanost in tehnologijo

P R A V I L N I K
o metodologiji za dolo~itev stro{kov, ki se financirajo

kot ustanoviteljske obveznosti

I. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI

1. ~len
(1) Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem

besedilu: ministrstvo) financira ustanoviteljske obveznosti
raziskovalnim organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje, pred-
pisane s sklepom o pogojih dodeljevanja prora~unskih sred-
stev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, {t. 17/94),
pravilnikom o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne de-
javnosti (Uradni list  RS, {t. 65/94) in s tem pravilnikom.

(2) Ustanoviteljske obveznosti se dolo~ajo na na~in in v
obsegu, kot to dolo~a ta pravilnik.

2. ~len
Za raziskovalne organizacije, ki so ob izpolnjevanju

predpisanih pogojev upravi~ene do financiranja na podlagi
tega pravilnika, se {tejejo zavodi in enote, opredeljeni v
1. ~lenu sklepa o pogojih dodeljevanja prora~unskih sredstev
za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, {t. 17/94).

II. KALKULATIVNI ELEMENTI ZA DOLO^ITEV
STRO[KOV

3. ~len
Kalkulativni elementi za dolo~itev stro{kov izhajajo iz

normativov in standardov za dolo~anje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega programa in so dolo~eni v
skladu z metodologijo za dolo~itev cene raziskovalne ure v
sklepu o normativih in standardih za dolo~anje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list
RS, {t. 16/94).

4. ~len
(1) Kalkulativni elementi za dolo~itev povpre~ne struk-

ture stro{kov so izra~unani na podlagi sklepa o normativih in
standardih za dolo~anje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa (Uradni list RS, {t. 16/94) in upo-
{tevaje strukturo stro{kov za cenovne kategorije A, B, C in D
in dejanske porabe stro{kov po posameznih vedah v letu
1994.

(2) Kalkulativni elementi za dolo~itev povpre~ne struk-
ture stro{kov po vedah in odstotkih so:

I. NARAVOSLOVJE %

1. Pla~e izvajalcev in prispevki 36,6
2. Stro{ki upravljanja in vodenja 6,3
3. Stro{ki za zagotavljanje osnovnih delovnih

pogojev 16,8
4. Amortizacija in razvojni sklad 13,3
5. Neposredni materialni in nematerialni

stro{ki in storitve 27,0

971.

Na podlagi 36. ~lena in tretje to~ke 27. ~lena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, {t. 8/91) ter prvega
odstavka 29. ~lena zakona o upravi (Uradni list RS, {t. 67/94)
ter ~etrte to~ke sklepa o normativih in standardih za dolo~anje
sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
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II. TEHNIKA %

1. Pla~e izvajalcev in prispevki 38,0
2. Stro{ki upravljanja in vodenja 6,5
3. Stro{ki za zagotavljanje osnovnih delovnih

pogojev 16,7
4. Amortizacija in razvojni sklad 12,6
5. Neposredni materialni in nematerialni

stro{ki in storitve 26,2

III. BIOTEHNIKA %

1. Pla~e izvajalcev in prispevki 38,4
2. Stro{ki upravljanja in vodenja 6,6
3. Stro{ki za zagotavljanje osnovnih delovnih

pogojev 16,6
4. Amortizacija in razvojni sklad 12,5
5. Neposredni materialni in nematerialni

stro{ki in storitve 25,9

IV. MEDICINA %

1. Pla~e izvajalcev in prispevki 37,3
2. Stro{ki upravljanja in vodenja 6,4
3. Stro{ki za zagotavljanje osnovnih delovnih

pogojev 16,8
4. Amortizacija in razvojni sklad 12,9
5. Neposredni materialni in nematerialni

stro{ki in storitve 26,6

V. HUMANISTIKA %

1. Pla~e izvajalcev in prispevki 48,1
2. Stro{ki upravljanja in vodenja 6,9
3. Stro{ki za zagotavljanje osnovnih delovnih

pogojev 14,8
4. Amortizacija in razvojni sklad 8,1
5. Neposredni materialni in nematerialni

stro{ki in storitve 22,1

VI. DRU@BOSLOVJE %

1. Pla~e izvajalcev in prispevki 47,0
2. Stro{ki upravljanja in vodenja 7,0
3. Stro{ki za zagotavljanje osnovnih delovnih

pogojev 15,2
4. Amortizacija in razvojni sklad 8,4
5. Neposredni materialni in nematerialni

stro{ki in storitve 22,4

5. ~len
Financiranje ustanoviteljskih obveznosti, ki se prizna

na podlagi tega pravilnika, se izra~una tako, da se za dolo~itev
sredstev iz kalkulativnih elementov iz 4. ~lena tega pravilni-
ka prizna:

– za kalkulativni element pod drugo to~ko (stro{ki up-
ravljanja in vodenja) - 100 %

– za kalkulativni element pod tretjo to~ko (stro{ki za
zagotavljanje osnovnih pogojev dela) - 100 %

– za kalkulativni element pod ~etrto to~ko (amortizaci-
ja, razvojni sklad) - 25 %

III. DOLO^ITEV SREDSTEV IN FINANCIRANJE

6. ~len
(1) Raziskovalna organizacija iz 2. ~lena tega pravilnika

se uvrsti v vede iz 4. ~lena tega pravilnika upo{tevaje
odstotek, dolo~en za kalkulativne elemente za posamezno
vedo v 4. ~lenu tega pravilnika, in upo{tevaje obseg prihod-

kov iz projektov v posamezni vedi v preteklem koledarskem
letu.

(2) Uvrstitev raziskovalne organizacije v posamezno
vedo vsako leto s sklepom o dodelitvi sredstev za financira-
nje ustanoviteljskih obveznosti dolo~i minister za znanost in
tehnologijo.

7. ~len
Sredstva ustanoviteljskih obveznosti, ki pripadajo

raziskovalni organizaciji, so enaka odstotnemu dele‘u,
izra~unanemu na podlagi 4., 5. in 6. ~lena tega pravilnika, v
celotnem prihodku od raziskovalne dejavnosti raziskovalne
organizacije v preteklem koledarskem letu.

8. ~len
(1) Raziskovalna organizacija, ki je v skladu s 6. ~lenom

tega pravilnika uvr{~ena v vedi humanistika ali dru‘boslovje,
lahko odlo~i, da stro{ke iz kalkulativnega elementa pod prvo
to~ko drugega odstavka 4. ~lena tega pravilnika (pla~e izva-
jalcev in prispevki) vklju~i v ustanoviteljske obveznosti, ven-
dar le za izvajalce z nazivom “znanstveni svetnik” in “vi{ji
znanstveni sodelavec” in pod pogojem, da sodelujejo v raz-
iskovalnem projektu, ki se financira v okviru nacionalnega
raziskovalnega programa.

(2) Razvrstitev izvajalcev oziroma raziskovalcev v znan-
stvene nazive opravi raziskovalna organizacija po svojem
internem aktu in v skladu s pravilnikom o uporabi kvanti-
tativnih kriterijev za razvr{~anje v znanstvene, strokovno-
raziskovalne in razvojne nazive (Uradni list RS, {t. 75/94).

(3) Izvajalcev, ki so v skladu s tem ~lenom vklju~eni v
financiranje ustanoviteljskih obveznosti in v teko~em letu
kon~ajo projekt ter ne pridobijo novega, raziskovalna orga-
nizacija ne more vklju~iti v financiranje ustanoviteljskih ob-
veznosti v prihodnjem letu.

(4) Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti
v obsegu, dolo~enem v prvem odstavku tega ~lena tega pravil-
nika, so strogo namenska in jih raziskovalna organizacija
sme uporabiti izklju~no za pla~e in prispevke izvajalcev, ki
jih je upravi~eno vklju~ila v financiranje.

(5) Izpla~ilo iz prej{njega odstavka ima v teko~em me-
secu v okviru predpisov s podro~ja pla~ilnega prometa pred-
nost pred vsemi drugimi izpla~ili.

9. ~len
(1) Vklju~itev stro{kov iz prve, druge in tretje to~ke

drugega odstavka 4. ~lena v ustanoviteljske obveznosti se
vra~una pri ceni raziskovalne ure tako, da se ta del stro{kov
od{teje.

(2) Sredstva iz tretje alinee 5. ~lena se ne vra~unajo v
ceno raziskovalne ure in so strogo namenska ter se usmerijo v
razvojni sklad raziskovalne organizacije, uporabijo pa se
lahko le za:

– financiranje infrastrukture in raziskovalne opreme
– za usposabljanje raziskovalnih kadrov
– za pokritje stro{kov za pripravo projektov in medna-

rodno sodelovanje.

10. ~len
(1) Raziskovalni organizaciji, ki je visoko{olski zavod,

se pokrivajo ustanoviteljske obveznosti za raziskovalno de-
javnost po drugi in tretji to~ki drugega odstavka 4. ~lena tega
pravilnika na na~in iz prvega odstavka 9. ~lena tega pravilni-
ka, ~e jim teh stro{kov ne pokriva ministrstvo, pristojno za
{olstvo.

(2) Raziskovalna organizacija iz prvega odstavka tega
~lena mora vlogi za financiranje prilo‘iti ustrezno potrdilo
ministrstva, pristojnega za {olstvo.
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(3) Raziskovalna organizacija iz prvega odstavka tega
~lena se odlo~i, ali bo sredstva iz kalkulativnih elementov iz
druge in tretje to~ke drugega odstavka 4. ~lena tega pravilnika,
ki se po tem pravilniku priznajo kot ustanoviteljske obveznos-
ti, pridobival kot polno ceno raziskovalne ure ali pa v obliki
financiranja ustanoviteljskih obveznosti v obsegu raziskovaln-
ih projektov, ki jih financira ministrstvo za teko~e leto.

11. ~len
(1) Raziskovalni organizaciji, ki je medicinska klinika,

se pokrivajo ustanoviteljske obveznosti za raziskovalno de-
javnost po drugi in tretji to~ki drugega odstavka 4. ~lena tega
pravilnika, ~e jim teh stro{kov ne pokriva ministrstvo, pri-
stojno za zdravstvo.

(2) Raziskovalna organizacija iz prvega odstavka tega
~lena mora vlogi za financiranje prilo‘iti ustrezno potrdilo
ministrstva, pristojnega za zdravstvo.

12. ~len
Raziskovalna organizacija, ki je enota visoko{olskega

zavoda oziroma medicinske klinike, je upravi~ena do finan-
ciranja v skladu z 9. ~lenom tega pravilnika, ~e:

– ima pooblastila v pravnem prometu za sklenitev
pogodbe in za samostojno prijavo na razpis v okviru nacio-
nalnega raziskovalnega programa ter poobla{~enca, ki jo za-
stopa in vodi raziskovalno organizacijo;

– ji samostojni obra~un omogo~a trimese~no izkazova-
nje prihodkov in odhodkov enote po subjektih in namenih
(periodi~ni obra~un) ter letni obra~un enote v skladu z ra~u-
novodskimi predpisi;

– je v enoti za polni delovni ~as sistemiziranih in za-
sedenih vsaj pet delovnih mest za raziskovalno delo, od tega
najmanj eno z nazivom “znanstveni svetnik” in eno z na-
zivom “vi{ji znanstveni sodelavec”

– ~e je izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 10 ~lena
oziroma drugega odstavka 11. ~lena tega pravilnika.

13. ~len
V primeru, da sredstva, potrebna za ustanoviteljski dele‘

dr‘ave, presegajo razpolo‘ljiva oziroma zagotovljena sred-
stva ministrstva v prora~unu RS, se linearno zni‘ajo ustano-
viteljski dele‘i za teko~e obdobje.

IV. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV IN
NADZOR

14. ~len
(1) Raziskovalne organizacije iz 2. ~lena tega pravilnika

so dol‘ne vsako leto do 15. decembra ministrstvu predlo‘iti
vlogo za financiranje v naslednjem letu.

(2) Vlogi je treba prilo‘iti listine iz 4. ~lena sklepa o
pogojih dodeljevanja prora~unskih sredstev za financiranje
ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo razisko-
valno dejavnost (Uradni list RS, {t. 17/94).

(3) Vlogi iz prej{njega odstavka je treba prilo‘iti {e:
– program dela in finan~ni na~rt,
– poro~ilo o ocenjevanju kakovosti in
– druge podatke, ki jih zahteva ta pravilnik.
(4) Vlogo predlo‘i direktor oziroma predstojnik razisko-

valne organizacije.
15. ~len

(1) Novoustanovljena raziskovalna organizacija mora
vlogi prilo‘iti listine iz prej{njega ~lena tega pravilnika, ra-
zen listine iz druge alinee tretjega odstavka. Finan~ni na~rt
mora temeljiti na izkazanem {tevilu ur raziskovalnega dela,
na~rtovanega v obdobju, na katerega se nana{a financiranje
ustanoviteljskih obveznosti.

(2) Ministrstvo dolo~i obseg sredstev za delovanje razi-
skovalne organizacije za leto, v katerem je bila raziskovalna
organizacija ustanovljena (od ustanovitve do 31. decembra)
in za prvo naslednje leto po ustanovitvi, na podlagi tega
pravilnika ter odlo~itve ministrstva.

(3) Raziskovalna organizacija, ki je enota visoko{ol-
skega zavoda, je upravi~ena do sredstev po tem pravilniku
praviloma od 1. januarja po ustanovitvi.

16. ~len
(1) ^e vloga za dodelitev sredstev za ustanoviteljske

obveznosti nima potrebnih podatkov, dokazil ali listin iz
prej{njega ~lena, ministrstvo opozori raziskovalno organiza-
cijo, da vlogo dopolni oziroma predlo‘i manjkajo~e listine.

(2) ^e predlagatelj pomanjkljivosti v dolo~enem roku
ne odpravi, se {teje, da prijava ni vlo‘ena. Predlo‘ena doku-
mentacija se vrne predlagatelju.

17. ~len
(1) Na podlagi sklepa o vi{ini sredstev za pokrivanje

ustanoviteljskih obveznosti skleneta ministrstvo in razisko-
valna organizacija pogodbo, s katero se dolo~ijo:

– medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
– na~in pla~evanja (praviloma dvanajstine)
– mo‘nost revalorizacije sredstev.
(2) V pogodbi se posebej dolo~i namembnost sredstev.
(3) ^e raziskovalna organizacija zmanj{a porabo sred-

stev glede na kalkulativni element v 4. ~lenu tega pravilnika,
lahko tako spro{~ena sredstva porabi v skladu z drugim od-
stavkom 9. ~lena tega pravilnika.

18. ~len
Raziskovalna organizacija je dol‘na ministrstvu poslati

poro~ilo o porabi sredstev v preteklem letu do 1. februarja
teko~ega leta. To poro~ilo je pogoj za nadaljnje izpla~evanje
sredstev za ustanoviteljske obveznosti.

19. ~len
^e raziskovalni organizaciji del ustanoviteljskih ob-

veznosti pokriva drugo ministrstvo, se ta del od{teje od zne-
ska, ki ga v skladu s tem pravilnikom dodeljuje Ministrstvo
za znanost in tehnologijo.

V. PREHODNE DOLO^BE

20. ~len
Raziskovalna organizacija mora do konca aprila 1995

poslati vlogo ter potrebno dokumentacijo za odobritev sred-
stev za ustanoviteljske obveznosti.

21. ~len
Dolo~bi 10. in 11. ~lena tega pravilnika se za~neta

izvajati s 1. 1. 1996.

22. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

[t. 83/95
Ljubljana, dne 5. aprila 1995.

prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo
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972.

Na podlagi 84. ~lena zakona o ra~unovodstvu (Uradni
list SFRJ, {t. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. ~lenom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, {t. 1/91-I) Zavod Republike Slovenije za statistiko ob-
javlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1995

1. Mese~ni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih, marca 1995 v primerjavi s februarjem 1995,
je bil 0,007.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proiz-
vajalcih od za~etka leta do marca 1995 je bil 0,024.

3. Koeficient povpre~ne mese~ne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od za~etka leta do marca 1995 je
bil 0,008.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proiz-
vajalcih, marca 1995 v primerjavi z istim mesecem prej{njega
leta, je bil 0,166.

5. Mese~ni koeficient rasti cen na drobno, marca 1995
v primerjavi s februarjem 1995, je bil 0,005.

6. Koeficient rasti cen na drobno od za~etka leta do
marca 1995 je bil 0,025.

7. Koeficient povpre~ne mese~ne rasti cen na drobno
od za~etka leta do marca 1995 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen na drobno, marca 1995 v primer-
javi z istim mesecem prej{njega leta, je bil 0,166.

9. Koeficient povpre~ne rasti cen ‘ivljenjskih potreb{~in
od za~etka leta do marca 1995 v primerjavi s povpre~jem leta
1994 je bil 0,111.

[t. 052-07-15/95
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.

Toma‘ Banovec l. r.
Direktor

Zavoda Republike Slovenije
za statistiko

dopolnitev zakona v letu 1989, dolo~ala, da imajo star{i, ki
ne ‘ivijo skupaj z otrokom, pravico do osebnih stikov z njim,
razen ~e pristojni organ glede na koristi otroka ne odlo~i
druga~e. Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona je ta
pravica dana tistemu od star{ev, ki ne ‘ivi skupaj z otrokom,
tisti od star{ev, pri katerem otrok ‘ivi, pa je dol‘an navedene
stike omogo~iti. Pobudnica meni, da ureditev, ki pravico do
stikov opredeljuje kot pravico star{ev in ne kot pravico otroka,
ni v skladu z ustavo in Konvencijo Zdru‘enih narodov o
otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, {t. 15/90).

Odbor Dr‘avnega zbora za zdravstvo, delo, dru‘ino in
socialno politiko meni, da izpodbijani 106. ~len zakona o
zakonski zvezi in dru‘inskih razmerjih (v nadaljevanju:
ZZZDR) ni v nasprotju s Konvencijo in torej tudi ne s 153.
~lenom ustave, ki dolo~a, da morajo biti pravni akti v skladu
tudi z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratifici-
ral Dr‘avni zbor. Nobena zakonska dolo~ba ne more prisiliti
roditelja, da bi imel stike z otrokom, ~e jih no~e imeti. Zato
tudi Konvencija ne sankcionira neizvajanja tretje to~ke 9.
~lena. Prav tako pa zakon s svojo dolo~bo ne postavlja nobene
formalne ovire za izvr{evanje otrokove pravice do osebnih
stikov s tistim roditeljem, s katerim ne ‘ivi. Enako menita
tudi Sekretariat Dr‘avnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve in Vlada.

B)
Ustavno sodi{~e je pobudo sprejelo in glede na izpol-

njene pogoje iz ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o us-
tavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94, v nadaljevanju:
ZUstS) nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

Po 56. ~lenu ustave u‘ivajo otroci ~lovekove pravice in
temeljne svobo{~ine v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.
Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim,
socialnim, telesnim, du{evnim ali drugim izkori{~anjem in
zlorabljanjem. Konvencijo o otrokovih pravicah so dr‘ave
sklenile med drugim tudi zavedajo~ se, da mora otrok za poln
in skladen razvoj svoje osebnosti odra{~ati v dru‘inskem
okolju, v vzdu{ju sre~e, ljubezni in razumevanja, in mene~,
da mora biti povsem pripravljen na samostojno ‘ivljenje v
dru‘bi in vzgojen v duhu idealov, razgla{enih v ustavni listini
OZN, in {e posebej v duhu miru, dostojanstva, strpnosti,
svobode, enakosti in solidarnosti. Konvencija ureja otrokove
pravice, ki se nana{ajo na njegov osebnostni status, neod-
tujljive pravice, civilne in politi~ne pravice ter ekonomske,
socialne in kulturne pravice. Otrok je po tej konvenciji obrav-
navan kot subjekt pravic, torej kot nosilec samostojnih, avto-
nomnih pravic, ki naj zagotovijo njegovo vsestransko var-
stvo. Gre za nov pristop k obravnavanju otrokovih pravic, ki
ga bodo dr‘ave podpisnice uveljavile z ustreznimi zakono-
dajnimi, upravnimi in drugimi ukrepi. Konvencija v 3. ~lenu
zavezuje, naj bodo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki
otrokove koristi glavno vodilo. Otroku naj zagotovijo tak{no
varstvo in skrb, kakr{no je potrebno za njegovo blaginjo,
upo{tevaje pravice in dol‘nosti star{ev, ki so zakonsko odgo-
vorni za otroka. Dr‘ave naj zajam~ijo, da otrok ne bo proti
volji star{ev lo~en od njih. Dr‘ave podpisnice bodo spo{tovale
pravico otroka, ki je lo~en od enega ali od obeh star{ev, da
redno vzdr‘uje osebne stike in neposredno zvezo z obema,
razen ~e je to v nasprotju z njegovimi koristmi (9. ~len).

Iz navedenega prikaza Konvencije v zvezi z obrav-
navanim vpra{anjem sledi, da dr‘ave podpisnice ne smejo
dolo~ati ovir, ki bi star{em in otroku zmanj{evale mo‘nost
osebnega stika, oziroma da morajo tak{ne ovire odpraviti, ~e
obstajajo. Izpodbijanemu 106. ~lenu ZZZDR ni mogo~e
o~itati, da bi stike oviral. Nasprotno, s poudarkom na pravici
enega in dol‘nosti drugega star{a jih k stikom prav spodbuja.

973.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo Valentine Uran Dreo, ki jo zastopa mati
Majda Dreo iz Maribora, na seji dne 9. 3. 1995

o d l o ~ i l o:
Dolo~ba 106. ~lena zakona o zakonski zvezi in dru-

‘inskih razmerjih (Uradni list SRS, {t. 15/76, 1/89) ni v
neskladju z ustavo.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
Pobudnica daje po svoji materi pobudo za oceno us-

tavnosti dolo~be, ki je v besedilu, veljavnem do sprememb in
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Izmikanje enega od star{ev je problem, ki zahteva druga~en
pristop re{evanja, saj otrok svojega upravi~enja ne more
prisilno uveljaviti. Siljenje star{a k osebnim stikom, kadar
star{u ni do otroka, bi otroku lahko sploh ne bilo v korist.

Velja poudariti, da je tako po 54. ~lenu ustave kot po 18.
~lenu obravnavane konvencije in 102. in 103. ~lena ZZZDR
glavna odgovornost za vzdr‘evanje, izobra‘evanje in vzgajanje
otroka nalo‘ena star{em. Te dol‘nosti star{ev so z otrokovega
stali{~a njegove pravice. Razmerje med pravicami star{ev in
pravicami otroka v primeru kolizije pravic otroka in pravic
star{ev v konvenciji ni posebej opredeljeno. To omogo~a in
zahteva, da se vsak konkretni primer obravnava na na~in, ki v
najve~ji mo‘ni meri upo{teva otrokove najve~je koristi. Zakons-
ka ureditev razmerij med star{i in otroki je, v celoti gledano, ‘e
naravnana v izvajanje vodilne misli konvencije o varovanju
koristi otroka. V Sloveniji pa bo v skladu z Resolucijo o temeljih
oblikovanja dru‘inske politike (Uradni list RS, {t. 40/93) vz-
postavljen tudi poseben varuh otroka in njegovih pravic.

Izpodbijana ureditev 106. ~lena ZZZDR torej ni v ne-
skladju s 14., 54. in 153. ~lenom ustave in dolo~bami Kon-
vencije o otrokovih pravicah, zlasti ne s tretjim odstavkom 9.
~lena, katerega vsebino je v svoji vlogi citirala pobudnica.

C)
Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi prve-

ga odstavka 21. ~lena in ~etrtega odstavka 26. ~lena ZUstS v
sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter
Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
[inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo s sedmimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Krivic in
Zupan~i~, ki sta dala odklonilni lo~eni mnenji.

[t. U-I-53/93-11
Ljubljana, dne 9. marca 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

974.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo gospodarske dru‘be Nissan Adria d.o.o.,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetni{ka pisarna Jadek - Pensa iz
Ljubljane, na seji dne 30. 3. 1995

o d l o ~ i l o:
Dolo~ba 18. ~lena navodila o ugotavljanju razlike in

vpla~il po dogovoru o politiki pla~ v gospodarstvu za leto
1994 (Uradni list RS, {t. 32/94 in 37/94) se odpravi v delu,
kjer dolo~a obveznosti za mesec maj 1994.

O b r a z l o ‘ i t e v
Pobudnik navaja, da izpodbijana dolo~ba navodila delu-

je retroaktivno. Zakon o izvajanju dogovora o politiki pla~ v
gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, {t. 30/94) je bil

objavljen 3. 6. 1994 in je stopil v veljavo naslednji dan po
objavi. V tem zakonu so v 3. ~lenu dolo~ene obveznosti
vpla~il v prora~un Republike Slovenije, ki se uporabljajo za
izvajanje programov na podro~ju zaposlovanja. Izpodbijano
navodilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slo-
venije dne 10. 6. 1994 in je stopilo v veljavo z dnem objave.
S popravkom navodila (Uradni list RS, {t. 37/94) je bil vnesen
nov, izpodbijani 18. ~len, ki je dolo~il, da obveznost vpla~il
nastane ‘e z mesecem majem 1994. Popravek je bil objavljen
24. 6. 1994. Pobudnik navaja, da je s tem uveljavljena retro-
aktivna obveznost zavezancev, kar je v nasprotju s 155. ~le-
nom ustave, in predlaga odpravo tistega dela 18. ~lena
navodil, ki se nana{a na izpla~ilo pla~ za mesec maj 1994.

Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve navaja,
da so predstavniki delodajalcev, delojemalcev in vlade pod-
pisali 25. 4. 1994 dogovor o politiki pla~ v gospodarstvu za
leto 1994 (Uradni list RS, {t. 23/94). V tem aktu je bilo
dogovorjeno, da morajo zavezanci vpla~ati v namenska sred-
stva za zaposlovanje ustrezen del razlike med izpla~animi in
neobdav~enimi sredstvi na akontacije pla~, ~e so izpla~ana
sredstva vi{ja od neobdav~enih. Na podlagi tega dogovora je
vlada predlagala Dr‘avnemu zboru ‘e omenjeni zakon, kate-
rega namen je bil zagotoviti izvajanje dogovora. Pri tiskanju
navodil v Uradnem listu je pri{lo do pomot, zato je mi-
nistrstvo objavilo popravek. Namen popravka je bil dolo~itev
vpla~ilnega ra~una. Ministrstvo {e poudarja, da je bil zakon
le formalen na~in za izvajanje dogovora in je bil ta uveljav-
ljen z dnem podpisa dogovora, to je od 25. aprila 1994 dalje.
Navodilo naj bi bilo v bistvu namenjeno le kot tehni~ni
pripomo~ek agenciji za pla~ilni promet, nadziranje in in-
formiranje.

Kakr{nakoli obvezna vpla~evanja v prora~un imajo
pravno naravo dav~nih obveznosti. V obravnavanem primeru
so dolo~ene osnove in stopnje obveznosti, kar je zna~ilnost
davkov. Po dolo~bi 147. ~lena ustave se le z zakonom pred-
pisujejo davki, carine in druge dajatve. Zato je nesprejem-
ljivo stali{~e ministrstva, da je bil temelj sprejet v dogovoru
delodajalcev, delojemalcev in vlade. Vse to so bila lahko le
pripravljalna ravnanja dolo~enih subjektov za sprejem zako-
na. Obveznost lahko nastopi le z zakonom, ki je bil objavljen
3. 6. 1994 in je stopil v veljavo naslednji dan po objavi.
Navodilo ne more dolo~ati nobenih elementov, ki spadajo v
zakonsko materijo opredelitve davkov. Navodilo je torej v
nasprotju z ustavo, ker je poseglo v materijo, ki je pridr‘ana
zakonu, in je bilo potrebno ta del izpodbijane dolo~be odpra-
viti ‘e iz tega razloga. Pritrditi je potrebno pobudniku, da je
dolo~itev obveznosti za nazaj, v nasprotju s 155. ~lenom
ustave, saj se z dav~nimi obveznostmi pose‘e v obstoje~o
pridobljeno pravico razpolaganja z dohodkom. Skladno s
povedanim je bilo potrebno odpraviti tisti del dolo~be 18.
~lena, ki uveljavlja vpla~evanje obveznosti ‘e za mesec maj
1994, torej pred objavo in uveljavitvijo zakona o izvajanju
dogovora o politiki pla~ v gospodarstvu za leto 1994.

Ustavno sodi{~e je to odlo~bo sprejelo na podlagi 45.
~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94) v
sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter
Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
[inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo soglasno.

[t. U-I-181/94-7
Ljubljana, dne 30. marca 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.
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ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

BOHINJ

975.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Bohinj na 4. seji dne 14. 3. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P  I.

1. ~len
S tem statutarnim sklepom se za~asno do sprejema sta-

tuta Ob~ine Bohinj, uredijo zadeve statutarne narave, ki so
potrebne za nemoteno delovanje ob~ine v prehodnem obdob-
ju do sprejema ob~inskega statuta.

2. ~len
Sede‘ Ob~ine Bohinj je v Bohinjski Bistrici, Triglavska

c. 35, Bohinjska Bistrica.
Ob~ina Bohinj obsega obmo~ja naselij, ki jih navaja

zakon o ustanovitvi ob~in ter dolo~itvi njihovih obmo~ij
(Uradni list RS, {t. 60/94). Obmo~je Ob~ine Bohinj obsega
naslednje katastrske ob~ine: k. o. Nomenj, k. o. Gorju{e, k. o.
Bohinjska ̂ e{njica, k. o. Bohinjska Srednja vas, k. o. Studor,
k. o. Savica, k. o. Bohinjska Bistrica, k. o. Nem{ki rovt.

3. ~len
Do dolo~itve ‘iga v statutu Ob~ine Bohinj, organi ob~ine

uporabljajo za~asna ‘iga, ki sta okrogle oblike z naslednjo
vsebino:

– Ob~ina Bohinj, Bohinjska Bistrica, ‘upan
– Ob~ina Bohinj, Bohinjska Bistrica, ob~inski svet.

4. ~len
S tem statutarnim sklepom se podalj{a do sprejema

novih, smiselna uporaba in veljavnost predpisov Skup{~ine
ob~ine Radovljica in njenih organov ob uporabi veljavnih
zakonov Republike Slovenije.

5. ~len
Obstoje~e krajevne skupnosti in njihovi organi nadalju-

jejo z delom do 31. 12. 1995. S statutom predvidene skupno-
sti pri~nejo z delom 1. 1. 1996. Do 31. 12. 1995 se izvedejo
priprave na predvidene spremembe teh skupnosti v skladu s
prejetim statutom Ob~ine Bohinj.

6. ~len
Financiranje Ob~ine Bohinj bo potekalo v skladu z za-

konom o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) ter
navodilom za odprtje ra~unov novih ob~in {t. 403-14/94 z
dne 19. 12. 1994.

7. ~len
Statutarni sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS, uporablja pa se takoj.
S tem preneha veljati statutarni sklep, ki ga je Ob~inski

svet ob~ine Bohinj sprejel na 1. seji dne 22. 12. 1994 in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, {t. 2/95 dne 13. 1. 1995.

[t. 001-1/95-2
Bohinj, dne 14. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Bohinj
Jo‘e Cvetek l. r.

976.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18  in Uradni list RS,
{t. 57/94) ter na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 14/95), je Ob~inski svet ob~ine Bohinj na 4. seji
dne 14. 3. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P  II.

1. ~len
Ob~inski svet z za~asnim statutarnim sklepom do spre-

jetja statuta opredeli svoje delo z ustanovitvijo za~asnih de-
lovnih teles (komisij), nadzornega odbora in ureja organiza-
cijo ter delovno podro~je ob~inske uprave.

2. ~len
Svet Ob~ine Bohinj je najvi{ji organ odlo~anja o vseh

zadevah v okviru pravic in dol‘nosti Ob~ine Bohinj.

3. ~len
Ob~inski svet ustanovi delovna telesa (komisije). ̂ lane

komisij imenuje izmed ~lanov ob~inskega sveta in tudi izmed
ob~anov. Naziv in sestavo teles dolo~i s posebnim aktom.

Ob~inska uprava

4. ~len
Ob~inski svet ustanovi pet~lanski nadzor odbor. ^lane

nadzornega odbora imenuje izmed ob~anov.

5. ~len
Za opravljanje nalog ob~ine in delovanje njenih orga-

nov ima Ob~ina Bohinj svojo upravo. Organizacijo in delovno
podro~je uprave dolo~i ob~inski svet z odlokom na predlog
‘upana.

6. ~len
Ob~inska uprava je organizirana enovito in izvaja vse

naloge iz ob~inske pristojnosti in druge naloge, ki jih prevze-
ma ob~ina.

7. ~len
V okviru ob~inske uprave ima ob~ina organizirano ko-

munalno redarstvo. Delovno podro~je in na~in izvajanja na-
log opredeli ob~ina z odlokom.

8. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan oziroma tajnik ob~ine, ki

ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine so ob~inski funkcio-

narji.

9. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan oziroma tajnik ob~ine, ki

ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski svet.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu, tajnik ob~ine pa ‘upanu.
Za podpisovanje dolo~enih aktov poslovanja, vodenja

upravnih nalog in drugih zadev iz pristojnosti ob~inske up-
rave lahko ‘upan oziroma tajnik ob~ine pooblasti drugega
delavca v ob~inski upravi.
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10. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
@upan imenuje v skladu z na~rtom delovnih mest in

sprejeto sistemizacijo ob~inske uprave vi{je upravne delavce,
upravne in strokovno tehni~ne delavce.

11. ~len
Tajnik ob~ine, vi{ji upravni, upravni in strokovno teh-

ni~ni delavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z za-
konom ter na~rtom delovnih mest in pravilnikom o nagra-
jevanju dolo~i ‘upan.

12. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan.
Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,

kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

13. ~len
V aktu o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske

uprave se opredelijo posamezni delavci, ki so poobla{~eni za
vodenje postopkov in odlo~anje o upravnih stvareh.

14. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih, dolo~enih z zakonom.

Ob~inska uprava vodi evidenco o upravnih stvareh v
skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

15. ~len
Zakon o splo{nem upravnem postopku dolo~a izlo~it-

vene razloge, zaradi katerih funkcionar ali uradna oseba ne
smejo voditi postopka ali odlo~ati o posameznih upravnih
stvareh.

O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika in drugih upravnih oseb odlo~a ‘upan.

16. ~len
Sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se takoj.

[t. 001-1/95-3
Bohinj, dne 14. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Bohinj
Jo‘e Cvetek l. r.

O D L O K
o sprejetju prostorskih sestavin dolgoro~nega in

srednjero~nega plana za obmo~je Ob~ine ^ren{ovci

1. ~len
Sprejmejo se prostorske sestavine srednjero~nega in

dolgoro~nega plana za obmo~je Ob~ine ̂ ren{ovci s prostor-
sko kartografskim pregledom, ki ga je Skup{~ina ob~ine Len-
dava sprejela za biv{e obmo~je Ob~ine Lendava in sicer:
dolgoro~ni plan ob~ine Lendava (Uradne objave, {t. 13/87),
dru‘beni plan ob~ine Lendava (Uradne objave, {t. 21/87) ter
spremembe in dopolnitve dolgoro~nega in srednjero~nega
plana ob~ine Lendava (Uradni list RS, {t. 57/92). Sprejeta so
tista skupna posami~na dolo~ila, ki se nana{ajo na obmo~je
Ob~ine ̂ ren{ovci.

2. ~len
Teritorij Ob~ine ^ren{ovci zajema naslednje k. o.:

^ren{ovci, Trnje, @i‘ki, Velika Polana, Mala Polana, Gornja
Bistrica, Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica, Brezovica.

3. ~len
Sestavni deli prostorskega planskega dokumenta so:
1. tekstualni del
2. kartografski del v merilu 1 : 25.000
3. kartografski del v merilu 1 : 5.000
Tekstualni in kartografski del v merilu 1 : 25.000 sta

skupna za Ob~ino Lendava, Kobilje, Turni{~e, Odranci in
^ren{ovci, pri ~emer velja opredelitev iz 1. ~lena tega odloka.

Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5.000 se nana{a
izklju~no na obmo~je Ob~ine ̂ ren{ovci.

4. ~len
1. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 25.000 pri-

kazuje zasnove:
– urbanega obmo~ja
– primarnega obmo~ja
– vodnogospodarskih ureditev
– prometnega omre‘ja
– oskrbe z vodo in razmestitve ~istilnih naprav
– PTT omre‘je
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine in
– usmeritve za na~ine urejanja prostora s prostorsko

izvedbenimi akti.
2. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5.000 pri-

kazuje:
– kmetijsko zemlji{~e, trajno namenjeno kmetijski

proizvodnji,
– drugo kmetijsko zemlji{~e,
– lesno proizvodni gozd,
– lesno proizvodni gozd,
– varovalni gozd,
– ureditveno obmo~je naselij in drugo ureditveno

obmo~je za poselitev,
– stavbno zemlji{~e razpr{ene gradnje,
– obmo~je potokov, rek in cest,
– obmo~je za pridobitev gramoza,
– opu{~ene gramoznice,
– obmo~je pokopali{~a,
– o‘je in {ir{e obmo~je varovalnega vodnega vira,
– {iritev ureditvenih obmo~ij za poselitev.

5. ~len
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija

sta stalno na vpogled ob~anom na sede‘u Ob~ine ^ren{ovci
in v upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in

^REN[OVCI

977.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 2. ~lena
statutarnega sklepa Ob~ine ^ren{ovci (Uradni list RS, {t.
8/95) je Ob~inski svet ob~ine ^ren{ovci na 3. seji z dne 9. 3.
1995 sprejel
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prostor, ki opravlja upravne naloge za Ob~ino ^ren{ovci v
zvezi z urejanjem prostora.

6. ~len
Ta odlok za~ne veljati z objavo v Uradnem listu Repub-

like Slovenije.

[t. 1/95
^ren{ovci, dne 9. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine

^ren{ovci
Danijel Kolenko l. r.

978.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
^ren{ovci, na 2. seji dne 30. 1. 1995 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A R N E G A  S K L E P A

1
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni ozi-

roma dopolni statutarni sklep, ki ga je Ob~inski svet ob~ine
^ren{ovci sprejel na 1. seji dne 20. 12. 1994.

2
Dolo~ilo 4. ~lena statutarnega sklepa se spremeni tako,

da glasi:
“Ob~ina ^ren{ovci ima pe~at okrogle oblike z grbom

ob~ine na sredini pe~ata ter besedilom: “OB^INA
^REN[OVCI” na obodu pe~ata. Grb ob~ine dolo~i ob~inski
svet s posebnim sklepom.”

3
Dolo~ilo 6. ~lena statutarnega sklepa se dopolni z novim

odstavkom, katerega besedilo glasi:
“Teko~e izvajanje strokovnih opravil za delo ob~inskega

sveta poteka v skladu s sklepom o za~asni organizaciji in
sistemizaciji uprave Ob~ine ̂ ren{ovci.”

4
Te spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa veljajo

takoj, ko jih sprejme ob~inski svet in se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije.

[t. 05-55-2/95
^ren{ovci, dne 10. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine

^ren{ovci
Daniel Kolenko l. r.

^RNOMELJ

979.

Na podlagi 17. ~lena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, {t. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93) in skladno z

dolo~bami zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t.
81/94) je Ob~inski svet ob~ine ^rnomelj ne seji dne 30. 3.
1995 sprejel

O D L O K
o podalj{anju za~asnega financiranja javne porabe v

Ob~ini ^rnomelj v letu 1995

1. ~len
Potrebe dr‘avnih organov in drugih porabnikov sred-

stev javne porabe v Ob~ini ^rnomelj se v letu 1995 do
sprejetja prora~una Ob~ine ^rnomelj za leto 1995, toda na-
jdalj do 30. 6. 1995 za~asno financirajo po dvanajstinah
predvidene dovoljene porabe za leto 1994.

2. ~len
Izdatki, izvr{eni po tem odloku so sestavni del prora~una

Ob~ine ^rnomelj za leto 1995 in se morajo izkazati v njego-
vem zaklju~nem ra~unu.

3. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1995.

[t. 401-3/94
^rnomelj, dne 31. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

980.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni  list  RS, {t.  72/93, 57/94 in 14/95) in 29. ter 63. ~lena
zakona o  uresni~evanju javnega interesa na podro~ju kulture
(Uradni  list  RS,  {t. 75/94) je Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj
na seji dne  30. 3. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi javne infrastrukture na podro~ju kulture

kakor sledi:

I
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje  nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine ^rnomelj, ki so
bile na dan  17. 12. 1994 v upravljanju javnih zavodov na
podro~ju kulture:

1. Kulturni dom ̂ rnomelj,
ki je v upravljanju ZIK ^rnomelj, parcelna {t. 197, k.o.

^rnomelj, ZKV {t. 235, v izmeri 675 m2.
2. Rojstna hi{a Otona @upan~i~a v Vinici,
ki je v lasti Belokranjskega muzeja Metlika in Ob~ine

^rnomelj, parcelna {t. 7/1, k.o. Vinica, ZKV {t. 718, v izmeri
302 m2.

Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi  oprema v zgoraj navedenih nepremi~ninah, ki slu‘i
kulturnim  dejavnostim.

II
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje  nepremi~nine na obmo~ju ob~ine ^rnomelj, ki so
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bile na dan 17. 12. 1994 dru‘bena oziroma javna lastnina in
so namenjene opravljan ju kulturne dejavnosti:

1. Kulturni dom v Adle{i~ih,
ki je v lasti KS Adle{i~i, parc. {t. 4699, k.o. Adle{i~i,

ZKV {t. 689, v izmeri 354 m2.
2. [peli~eva hi{a v ^rnomlju, Ulica Mirana Jarca 20,
ki je v lasti Ob~ine ^rnomelj, parc. {t. 22/8, k.o. ^rno-

melj, ZKV {t. 27, v izmeri 83 m2.
3. Mladinski kulturni klub ̂ rnomelj,
ki se nahaja v kleti stavbe Okrajnega sodi{~a ̂ rnomelj,

lastnik je Ob~ina ̂ rnomelj, parc. {t. 3/2, k.o. ̂ rnomelj, ZKV
{t. 1019.

4. Kulturni dom v Dragatu{u,
ki je v lasti Ob~ine ^rnomelj in KZ ^rnomelj, parc. {t.

75 in parc. {t. 292, ZKV 173, in sicer dvorana za prireditve s
pripadajo~imi skupnimi prostori.

5. Gasilski dom v Vinici,
ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega dru{tva Vinica,

parc. {t. 28/6, ZKV 204, in sicer dvorana za prireditve s
pripadajo~imi skupnimi prostori.

6. Kulturni dom na Preloki,
ki je v lasti Gasilskega dru{tva Preloka, parc. {t. 242 in

332, ZKV 786, in sicer dvorana za prireditve s pripadajo~imi
skupnimi prostori.

7. Gasilski dom v Tribu~ah,
ki je v lasti Prostovoljnega gasilskega dru{tva Tribu~e,

parc. {t. 37, ZKV 281, in sicer dvorana za prireditve s
pripadajo~imi skupnimi prostori.

8. Gasilski dom na Butoraju,
ki je v lasti Gasilskega dru{tva Butoraj, in sicer dvorana

za prireditve s pripadajo~imi skupnimi prostori.
9. Gasilski dom v Gribljah,
ki je v lasti Gasilskega dru{tva Griblje, parc. {t. 73/2 in

142, ZKV 513, in sicer dvorana za prireditve s pripadajo~imi
skupnimi prostori.

10. Gasilski dom v Dobli~ih
ki je v lasti Gasilskega dru{tva Dobli~e, parc. {t. 141/1,

ZKV 925, in sicer dvorana za prireditve s pripadajo~imi
skupnimi prostori.

Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi  oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki slu‘ijo za oprav-
ljanje  kulturne dejavnosti.

Nepremi~nine iz I. in II. to~ke tega sklepa se kot javna
infrastruktura na podro~ju kulture zaznamuje v zemlji{ki
knjigi.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in pri~ne  veljati osmi dan po objavi.

[t. 611-002/95
^rnomelj, dne 31. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

S K L E P
o popre~ni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemlji{~a in
popre~nih stro{kih komunalnega opremljanja stavbnih

zemlji{~ v ob~ini ^rnomelj v letu 1995

1. ~len
Popre~na gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske

povr{ine na dan 31. december 1994 zna{a 86.0000 SIT.

2. ~len
Cena m2 stavbnega zemlji{~a se dolo~i v odstotku od

popre~ne gradbene cene iz 1. ~lena sklepa in zna{a:
a) za obmo~je ̂ rnomlja, Vojne vasi, Ko~evja pri ̂ rnom-

lju in Svibnika 0,8 % ali 688 SIT/m2

b) za ostala obmo~ja v ob~ini 0,6 % ali 516 SIT/m2

3. ~len
Popre~ni stro{ki komunalnega opremljanja stavbnih

zemlji{~ na obmo~ju Ob~ine ^rnomelj na dan 31. december
1994 so dolo~eni v odstotku od popre~ne gradbene cene iz 1.
~lena sklepa in zna{ajo:

a) za individualne komunalne naprave 3,6 % ali 3.096
SIT/m2 koristne stanovanjske povr{ine

b) za kolektivne naprave 4,4 % ali 3.7840 SIT/m2 ko-
ristne stanovanjske povr{ine.

4. ~len
Cene, dolo~ene v 1., 2. in 3. ~lenu tega sklepa se med

letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske grad-
nje, ki ga mese~no objavlja GZS – Sekcija za gradbeni{tvo in
IGM.

5. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 462-1/95
^rnomelj, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

981.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) ter dolo~il 24. ~lena
statuta Ob~ine ^rnomelj (Uradni list RS, {t. 3/93 in 37/93) v
zvezi s sklepom Ob~inskega sveta ob~ine ^rnomelj {t.
012-2/94 z dne 23. 12. 1994 (Uradni list RS, {t. 2/95), je
Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj na seji dne 30. 3. 1995 sprejel

982.

Na podlagi 61. ~lena zakona o stavbnih zemlji{~ih (Urad-
ni list SRS, {t. 18/84) in zadnjega odstavka 2. ~lena odloka o
spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemlji{~a (SDL, {t. 3/88) v zvezi s sklepom
Ob~inskega sveta ob~ine ̂ rnomelj, {t. 012-2/94 z dne 23. 12.
1994 (Uradni list RS, {t. 2/95) je Ob~inski svet ob~ine
^rnomelj na seji dne 30. 3. 1995 sprejel

S K L E P
o valorizaciji vi{ine nadomestila za uporabo stavbnega

zemlji{~a za leto 1995

1. ~len
A) ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJI[^E

STANOVANJSKE POVR[INE:
1. cona: mesto ̂ rnomelj 5,00 SIT/m2/mesec
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2. cona: naselje Vojna vas, Ko~evje
pri ̂ rnomlju, Kani‘arica in
Svibnik 4,00 SIT/m2/mesec

3. cona: naselje Vinica 3,00 SIT/m2/mesec

POSLOVNE POVR[INE:
1. cona: ^rnomelj z ulicami: Staneta

Rozmana, Kolodvorska, Pod
lipo, Mirana Jarca in Na utrdbah 7,50 SIT/m2/mesec

2. cona: ostale ulice v ^rnomlju 6,00 SIT/m2/mesec
3. cona: naselje Vojna vas,

Ko~evje pri ̂ rnomlju, Kani‘arica, Svibnik
in Vinica 4,50 SIT/m2/mesec

Od nepokritih poslovnih povr{in
(skladi{~a na prostem, parkiri{~a...)
in od poslovnih povr{in za dru‘bene
dejavnosti se pla~uje nadomestilo
v vi{ini 30 % zgoraj dolo~ene
odmere.

B) NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJI[^E

Mesto ̂ rnomelj in naselje Vojna vas,
Ko~evje pri ̂ rnomlju, Kani‘arica,
Svibnik 1,50 SIT/m2/mesec

2. ~len
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

valorizaciji vi{ine nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji{~a za leto 1994 (Uradni list RS, {t. 21/94).

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. 12.
1994 dalje.

[t. 462-1/95
^rnomelj, dne 30. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine

^rnomelj
Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

2. ~len
Dolo~ilo 4. ~lena statutarnega sklepa se spremeni tako,

da se glasi:
Do dolo~itve pe~ata ob~ine s statutom, se uporablja

pe~at, ki je okrogle oblike, premera 3 cm z navedbo vsebine
na zgornjem delu pe~ata “OB^INA GORNJI GRAD” ter
grbom Gornjega Grada v sredini pe~ata.

3. ~len
Te spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa veljajo

takoj, ko jih sprejme ob~inski svet in se objavijo v Uradnem
listu RS.

Gornji Grad, dne 13. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Gornji Grad
Jakob Fila~ l. r.

GORNJI GRAD

983.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Gornji Grad na seji dne 10. 3. 1995 sprejel

S P R E M E M B E  S T A T U T A R N E G A
S K L E P A

1. ~len
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni ozi-

roma dopolni statutarni sklep, ki ga je Ob~inski svet ob~ine
Gornji Grad sprejel na 2. seji dne 27. 1. 1995.

HRPELJE-KOZINA

984.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US, 45/94 – odlo~ba US
in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine Hrpelje-
Kozina na 3. seji dne 3. 3. 1995 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
STATUTARNEGA SKLEPA

ob~ine Hrpelje-Kozina

1. ~len
Prvi odstavek 2. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Hr-

pelje-Kozina se spremeni tako, da glasi:
“Ob~ina Hrpelje-Kozina ima pe~at okrogle oblike, na

obodu je izpisano ime: “Ob~ina Hrpelje-Kozina”.”

2. ~len
Prvi odstavek 5. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Hr-

pelje-Kozina se dopolni tako, da glasi:
“@upan je izvoljen na neposrednih volitvah in opravlja

funkcijo poklicno ali nepoklicno.”

3. ~len
Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa se objavi-

jo v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa za~nejo z
dnem, ko jih z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov sprejme
ob~inski svet.

[t. 41
Hrpelje-Kozina, dne 3. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Hrpelje-Kozina
Vitomir Po~kaj l. r.
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KO^EVJE

985.

Na podlagi 17. ~lena zakona o ravnanju z odpadki (Urad-
ni list SRS, {t. 8/78) in 5. ~lena za~asnega statutarnega akta
Ob~ine Ko~evje (Uradni list RS, {t. 12/95), je Ob~inski svet
ob~ine Ko~evje na 4. seji dne 4. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju z odpadki

na obmo~ju Ob~ine Ko~evje

1. ~len
Odlok o ravnanju z odpadki na obmo~ju Ob~ine Ko~evje

(Uradni list SRS, {t. 13/88, 40/89 in 10/91) se v 2. ~lenu
dopolni in spremeni tako, da se spremenjeni in dopolnjeni
glasi:

Zbiranje in odva‘anje komunalnih odpadkov iz stano-
vanj, industrijskih objektov, javnih zgradb, dvori{~, parki-
ri{~, parkov in drugih virov, na obmo~ju mesta Ko~evje in z
naseljenih obmo~ij KS Rudnik–[alka vas, KS Stara Cerkev,
KS Ivan Omerza-Livold, KS Ko~evska Reka, KS Kostel in
KS Poljanska dolina je obvezno.

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Ko~evje, dne 4. aprila 1995.
Predsednik

Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

986.

Na podlagi 99. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94, 14/95) in 5. ~lena za~asnega statutarnega akta
Ob~ine Ko~evje (Uradni list RS, {t. 12/95) je Ob~inski svet
ob~ine Ko~evje na 4. seji dne 4. aprila 1995 sprejel

S K L E P
o podalj{anju veljavnosti za~asnega statutarnega akta

Ob~ine Ko~evje

I
Veljavnost za~asnega statutarnega akta Ob~ine Ko~evje

{t. 013-2/95-1/1 objavljen v Uradnem listu RS, {t. 12/95 se
podalj{a do sprejema statuta Ob~ine Ko~evje oziroma do 30.
aprila 1995.

II
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. aprila 1995 dalje.

[t. 013-2/95-1/1
Ko~evje, dne 4. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Ko~evje
Alojz Ko{ir l. r.

KOMEN

987.

Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. ~lena za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94)
je Ob~inski svet ob~ine Komen na seji dne 12. januarja 1995
sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

1
Do sprejetja novih predpisov Ob~ine Komen veljajo vsi

dosedanji predpisi biv{e Ob~ine Se‘ana, ki niso v nasprotju z
zakonom.

2
Ta statutarni sklep se sprejme z dvetretjinsko ve~ino

vseh ~lanov ob~inskega sveta in za~ne veljati z dnem objave
v Uradnem listu RS.

Komen, dne 12. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Komen
Ivan @vokelj l. r.

KUZMA

988.

Na podlagi 1. ~lena ustavnega zakona za izvedbo ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91) in 40. ~lena
zakona o cestah (Uradni list SRS, {t. 2/88) je Ob~inski svet
ob~ine Kuzma na seji dne 6. 3. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi vi{ine letnih povra~il za uporabo cest za

kmetijske traktorje v Ob~ini Kuzma

1. ~len
Uporabniki cest pla~ujejo za kmetijske traktorje letna

povra~ila – za dobo 12 mesecev za uporabo cest, glede na
mo~ motorja, v naslednjih vi{inah:

– do 18 KW (do 25 KM) 2.000 SIT
– nad 18 KW do 28 KW (od 26 do 40 KM) 3.100 SIT
– nad 28 KW do 46 KW (od 41 do 63 KM) 3.800 SIT
– nad 46 KW do 60 KW (od 64 do 82 KM) 4.700 SIT
– nad 60 KW (nad 82 KM) 5.900 SIT

2. ~len
Sredstva povra~il iz 1. ~lena tega sklepa zbirajo kra-

jevne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.

3. ~len
Sredstva pridobljena iz povra~il za uporabo cest za kme-

tijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se uporab-
ljajo za redno vzdr‘evanje in varstvo cest, ki so v upravljanju
krajevnih skupnosti.

Vsak lastnik traktorja je dol‘an v skladu z zakonom o
cestah predpisano povra~ilo za uporabo cest pla~evati. Ko-
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likor ne pla~a v dolo~enem roku, se ga izterja po veljavnih
predpisih.

4. ~len
Vi{ina povra~il se med letom usklajuje s sklepom ob-

~inskega sveta v skladu z dvigom pristojbin za ostala motor-
na vozila.

5. ~len
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Kuzma, dne 6. marca 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

– Ob~ina Lendava 546.413,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci 243.608,00
– Ob~ina Turni{~e 145.876,00
– Ob~ina Odranci  71.698,00
– Ob~ina Kobilje  25.517,83

4. ~len
Realizacija plana prihodkov in odhodkov prora~una Ob-

~ine Lendava za leto 1994 z splo{nim in posebnim delom je
sestavni del tega odloka.

5. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki pristojbin za zdrav-

stveno varstvo ‘ivali za leto 1994 v vi{ini 952.712.34 SIT se
razdeli na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Lendava 503.890,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci 224.650,00
– Ob~ina Turni{~e 134.523,00
– Ob~ina Odranci  66.118,00
– Ob~ina Kobilje  23.531,34

6. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sredstev za ljudsko

obrambo za leto 1994 v vi{ini 15.153,97 SIT se razdeli na
nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Lendava 8.015,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci 3.573,00
– Ob~ina Turni{~e 2.140,00
– Ob~ina Odranci 1.052,00
– Ob~ina Kobilje  373,97

7. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki Rezervnega sklada pro-

ra~una Ob~ine Lendava za leto 1994 v vi{ini 122.616,50 SIT
se razdeli na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Lendava 64.852,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci 28.913,00
– Ob~ina Turni{~e 17.313,00
– Ob~ina Odranci  8.510,00
– Ob~ina Kobilje  3.028,50

8. ~len
Neporabljena sredstva naravnih nesre~ v Ob~ini Lenda-

va v vi{ini 2,030.293,45 SIT ter sredstva za odpravo posledic
neurja s to~o v vi{ini 1,643,20 SIT se razdelijo na nove
ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Lendava 1,074.691,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci  479.130,00
– Ob~ina Turni{~e  286.910,00
– Ob~ina Odranci  141.016,00
– Ob~ina Kobilje  50.189,65

9. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki pri upravnem organu

Ob~ine Lendava za leto 1994 v vi{ini 568.004,27 SIT se
razdeli na nove ob~ine v vi{ini:

– Ob~ina Lendava 300.417,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci 133.935,00
– Ob~ina Turni{~e  80.202,00
– Ob~ina Odranci  39.420,00
– Ob~ina Kobilje  14.030,27

10. ~len
Neporabljena sredstva za~asnega depozita ob~ine Len-

dava za leto 1994 v vi{ini 973.943,48 SIT se razdelijo na
nove ob~ine v vi{ini:

LENDAVA

989.

Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet ob~ine Lendava na seji
dne 16. 3. 1995, Ob~inski svet ob~ine ^ren{ovci na seji dne
27. 3. 1995, Ob~inski svet ob~ine Turni{~e na seji dne 27. 2.
1995, Ob~inski svet ob~ine Odranci na seji dne 27. 2. 1995
ter Ob~inski svet ob~ine Kobilje na seji dne 2. 3. 1995
sprejeli

O D L O K
o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Lendava za leto

1994

1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Lendava

za leto 1994, ki obsega:
1. skupne prihodke po bilanci

pora~una 1.147,590.707,41
2. skupne prihodke po bilanci

prora~una 1.117,223.594,58
3. prese‘ek prihodkov nad odhodki

prora~una iz naslova finan~ne izravnave 29,334.000,00
4. prese‘ek izravnave prihodkov nad

odhodki prora~una iz drugih naslovov 1.033.112,83

2. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki prora~una Ob~ine Len-

dava iz naslova preve~ nakazane finan~ne izravnave za leto
1994 v vi{ini 29.334.000 SIT se razdeli na nove ob~ine v
vi{ini:

– Ob~ina Lendava 15,515.000,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci 6,917.000,00
– Ob~ina Turni{~e 4,142.000,00
– Ob~ina Odranci 2,036.000,00
– Ob~ina Kobilje 724.000,00

3. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki prora~una Ob~ine Len-

dava iz drugih naslovov v vi{ini 1,033.112,83 SIT se razdeli
na nove ob~ine v vi{ini:
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– Ob~ina Lendava 515.119,00
– Ob~ina ̂ ren{ovci 229.656,00
– Ob~ina Turni{~e 137.521,00
– Ob~ina Odranci  67.592,00
– Ob~ina Kobilje  24.055,48

11. ~len
Neporabljena republi{ka sredstva za demografsko ogro-

‘ena obmo~ja za izgradnjo kanalizacije in ~istilne naprave v
naseljih Lako{, Gaberje, Kapca, Kot in Hotiza v vi{ini
14,579.388,20 SIT se prenesejo na ob~ino Lendava.

12. ~len
Po sprejetju tega odloka se zaprejo vsi ‘iro ra~uni biv{e

ob~ine Lendava in sicer:
1. @R prora~una ob~ine Lendava 51920-630-10035
2. Podpartija @R prora~una ob~ine

Lendava 51920-630-3010035
3. Podpartija @R prora~una ob~ine

Lendava 51920-630-4010035
4. Podpartija @R prora~una ob~ine

Lendava 51920-630-5010035
5. @R upravnega organa ob~ine

Lendava 51920-637-50321
6. Podpartija @R upravnega

organa ob~ine Lendava 51920-637-9050321
7. @R za~asnega depozita ob~ine

Lendava 51920-697-45132
8. @R rezervnega sklada prora-

~una ob~ine Lendava 51920-750-10035
9. @R sredstev naravnih nesre~ v

ob~ini Lendava 51920-655-27193
10. @R solidarnostnih sredstev za

odpravo posledic neurja 51920-789-90574
11. @R Geodetske uprave ob~ine

Lendava 51920-845-95411
Sredstva na teh ra~unih na dan zaprtja ‘iro ra~unov se

prenesejo na skupni lo~eni ‘iro ra~un ob~ine Lendava {tevil-
ka 51920-630- 076134 ter se upo{tevajo pri delitveni bilanci
za leto 1995.

13. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 40100-0002/95
Lendava, dne 27. marca 1995.

@upan
Ob~ine Lendava
Jo‘ef Kocon l. r.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^ren{ovci

Daniel Kolenko l. r.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Turni{~e

Edvard [pilak l. r.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Odranci

Jo‘e Mau~ec l. r.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

LJUBLJANA [I[KA

990.

Na podlagi 3. in 65. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o
samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) in v skladu s
statutom KS Trnovec–Topol je delni zbor krajanov naselja
Topol pri Medvodah dne 19. 3. 1995 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo samoprispevka v delu

KS Trnovec–Topol naselje Topol pri Medvodah, razen hi{nih
{t. 26 in 27.

2. ~len
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ob-

novo, rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest
Topol kri‘i{~e–cerkev Sv. Katarina, Topol kri‘i{~e–Dobje v
dol‘ini 3500 m.

3. ~len
Referendum bo dne 23. 4. 1995 v prostorih O[ Topol,

Topol pri Medvodah 17, od 7. do 19. ure.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1.

5. 1995 do 30. 4. 1998.

5. ~len
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno

zbrati 14,000.000 SIT. Vsa sredstva bodo zbrana s samopris-
pevkom.

6. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali ~lani posameznih gos-

podinjstev z rednimi prihodki po posameznih hi{ah, ki se
nahajajo v evidenci KS Trnovec–Topol v naselju Topol pri
Medvodah in lastniki nepremi~nin (vikendov, hi{ in drugih
objektov) ali njihovi pravni nasledniki, ki tu nimajo stalnega
bivali{~a.

Seznam zavezancev je potrdil zbor krajanov 19. 3. 1995
in bo javno izobe{en.

Zavezanci bodo pla~evali samoprispevek po naslednjih
merilih:

– v gospodinjstvu, kjer so ve~ kot trije ~lani z rednimi
prihodki, se {tejeta dva gospodinjstva,

– samoprispevek se pla~uje v 36 zaporednih mese~nih
obrokih po 5.000 SIT,

– posamezni obroki zapadejo v pla~ilo do konca
teko~ega meseca.

7. ~len
Samoprispevek se uvede tudi v delu, materialu, v prevo-

zu in drugih storitvah za tista gospodinjstva, za katera je
glede na namen uvedbe in mo‘nosti ustrezneje. Za ta gospo-
dinjstva veljajo naslednja merila:

– opravljeno delo se obra~unava po opravljenih urah.
Material se obra~unava po tr‘ni ceni, ki velja na trgu, prevoz
in ostale storitve se obra~unavajo na podlagi veljavnih cen in
tarif,

– seznam gospodinjstev, za katere se uvede samopri-
spevek po merilih iz 1. odstavka tega ~lena vodita svet KS
Trnovec–Topol in gradbeni odbor,
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– dolo~itev vrednosti ure in nadzor nad opravljenimi
urami je v pristojnosti gradbenega odbora za ureditev cest.

8. ~len
Vsem zavezancem iz prvega odstavka 6. ~lena tega

sklepa se obra~unava in odteguje samoprispevek na osnovi
izstavljenih polo‘nic tajni{tva KS Trnovec–Topol.

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
‘iro ra~unu.

9. ~len
Zavezanci so dol‘ni poravnati zapadlo obveznost v roku,

ki je dolo~en v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi
obrestmi po veljavnih predpisih.

Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o
davkih ob~anov preko davkoizterjevalca.

10. ~len
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet

KS Trnovec–Topol in gradbeni odbor za ureditev cest. Grad-
beni odbor, ki je odgovoren za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dol‘an po kon~anem
zbiranju samoprispevka dati poro~ilo zboru krajanov tega
obmo~ja o vi{ini in porabi teh sredstev.

11. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani v tem

delu KS, ki so vpisani v splo{nem volilnem imeniku ter
lastniki nepremi~nin, ki tukaj nimajo stalnega bivali{~a.

12. ~len
Referendum vodi volilna komisija KS Trnovec–Topol,

pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in
dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

13. ~len
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glas-

ovnico, na kateri je naslednje besedilo

KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC–TOPOL

GLASOVNICA
na referendumu dne 23. aprila 1995, o uvedbi krajevnega

samoprispevka za dobo od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1998 v naselju
Topol pri Medvodah za financiranje naslednjega programa:

Rakonstrukcija in asfaltiranje cest:
Topol–Cerkev Sv. Katarina;
Topol kri‘i{~e–Dobje;

GLASUJEM
ZA PROTI

(pe~at)

Glasujte tako, da obkro‘ite besedo ZA, ~e se strinjate z
uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkro‘ite bese-
do PROTI, ~e se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

14. ~len
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Trnovec–

Topol.

15. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski krajevnega samoprispev-

ka od{tevajo od osnove za dohodnino (9. ~len zakona o
dohodnini, Uradni list RS, {t. 71/93).

16. ~len
Pla~ila samoprispevka so opravi~eni zavezanci po

dolo~ilih 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).

Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti zave-
zanci po dolo~ilih tretjega odstavka 12. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85).

17. ~len
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom dolo~eno, se smisel-

no uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, {t. 35/85 in 48/86).

18. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v

Uradnem listu Republike Slovenije, ter za~ne veljati z dnevom
sprejema.

Predsednik sveta
KS Trnovec–Topol

Brane Tehovnik l.r.

991.

Na podlagi 3. in 65. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), 3. ~lena zakona o
samoprispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) in v skladu s
statutom KS Trnovec–Topol je delni zbor krajanov naselja
Tehovec pri Medvodah dne 24. 3. 1995 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo samoprispevka v delu

KS Trnovec–Topol naselje Tehovec pri Medvodah.

2. ~len
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ob-

novo, rekonstrukcijo in asfaltiranje krajevne ceste Tehovec–
Studen~ice.

3. ~len
Referendum bo 23. 4. 1995 v prostorih O[ Topol, Topol

pri Medvodah 17, od 7. do 19. ure.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1.

5. 1995 do 30. 4. 1998.

5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali ob~ani s stalnim

bivali{~em na Tehovcu z rednim virom dohodka in lastniki
nepremi~nin (vikendov, hi{ in drugih objektov), ki tu nimajo
stalnega bivali{~a.

Samoprispevek se pla~uje v 36 zaporednih mese~nih
obrokih po 3 % neto prihodkov povpre~ja prej{njega leta.
Posamezni obroki zapadejo v pla~ilo do konca teko~ega
meseca.

6. ~len
Samoprispevek se uvede tudi v delu, materialu, prevozu

in drugih storitvah. Opravljeno delo se obra~unava po oprav-
ljenih urah. Material se obra~unava po tr‘ni ceni, ki velja na
trgu, prevoz in ostale storitve pa na podlagi veljavnih cen in
tarif.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1632 [t. 21 – 14. IV. 1995

Seznam zavezancev za katere se uvede samoprispevek
po merilih iz prvega odstavka tega ~lena vodi gradbeni od-
bor, ki tudi dolo~a vrednost ure in nadzor nad opravljenimi
urami.

7. ~len
Vsem zavezancem iz prvega odstavka 6. ~lena tega

sklepa se obra~unava in odteguje samoprispevek na osnovi
izstavljenih polo‘nic. Sredstva samoprispevka se bodo zbira-
la na posebnem ‘iro ra~unu.

8. ~len
Zavezanci so dol‘ni poravnati zapadlo obveznost v roku,

ki je dolo~en v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi
obrestmi po veljavnih predpisih.

Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o
davkih ob~anov preko davkoizterjevalca.

9. ~len
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral grad-

beni odbor za ureditev cest. Gradbeni odbor, ki je odgovoren
za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samo-
prispevka, je dol‘an po kon~anem zbiranju samoprispevka
dati poro~ilo zboru krajanov tega obmo~ja o vi{ini in porabi
teh sredstev.

10. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani v tem

delu KS, ki so vpisani v splo{nem volilnem imeniku ter
lastniki nepremi~nin, ki tukaj nimajo stalnega bivali{~a.

11. ~len
Referendum vodi volilna komisija KS Trnovec–Topol,

pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in
dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

12. ~len
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glas-

ovnico, na kateri je naslednje besedilo

KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC–TOPOL

GLASOVNICA
na referendumu dne 23. aprila 1995, o uvedbi krajevnega

samoprispevka za dobo od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1998 v naselju
Tehovec pri Medvodah za financiranje rekonstrukcije in as-
faltiranje ceste Tehovec–Studen~ice.

GLASUJEM
ZA PROTI

(pe~at)

Glastujte tako, da obkro‘ite besedo ZA, ~e se strinjate z
uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo PROTI,
~e se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.

13. ~len
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Trnovec–

Topol.

14. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski krajevnega samoprispev-

ka od{tevajo od osnove za dohodnino (9. ~len zakona o
dohodnini, Uradni list RS, {t. 71/93).

15. ~len
Pla~ila samoprispevka so opravi~eni zavezanci po

dolo~ilih 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).

Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti zave-
zanci po dolo~ilih tretjega odstavka 12. ~lena zakona o samo-
prispevku (Uradni list SRS, {t. 35/85).

16. ~len
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom dolo~eno, se smi-

selno uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85 in 48/86).

17. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v

Uradnem listu Republike Slovenije, ter za~ne veljati z dnevom
sprejema.

Predsednik sveta
KS Trnovec–Topol

Brane Tehovnik l. r.

LO[KA DOLINA

992.

Na podlagi 29. ~lena v zvezi s 64. ~lenom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93 in 75/94) je
Ob~inski svet ob~ine Lo{ka dolina na 2. seji dne 10. 2. 1995
sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
Ob~ine Lo{ka dolina

1
Ta statutarni sklep ureja delovanje ob~ine Lo{ka dolina

do sprejema statuta.

2
Sede‘ ob~ine Lo{ka dolina je v Starem trgu pri Lo‘u, C.

Notranjskega odreda {t. 13.
Ob~ina Lo{ka dolina ima ‘ig okrogle oblike, premera

35 mm.
Ob kro‘nici zgoraj je napis OB^INA LO[KA DOLI-

NA, spodaj pa STARI TRG PRI LO@U.
V sredini je zgodovinski grb mesta Lo‘ iz leta 1477,

pod grbom pa napis:
– prvi ‘ig: {tevilka 1
– drugi: {tevilka 2
– tretji: {tevilka 3
– ~etrti: @UPAN
– peti: SVET OB^INE.

3
Do sprejema organizacije in na~rta delovnih mest ob~ina

Lo{ka dolina uporablja storitve biv{e uprave ob~ine Cerknica
in upravne enote Cerknica.

4
Do sprejema prora~una obeh ob~in za leto 1995 s sred-

stvi na lo~enem ra~unu ob~ine Cerknica razpolagata ‘upana
ob~in Lo{ka dolina in Cerknica.

@upan lahko pooblasti predsednika ob~inskega sveta za
razpolaganje s sredstvi na lo~enem ra~unu v ~asu njegove
odsotnosti.
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Na~in uresni~evanja pravic ‘upanov iz prvega odstavka
se uredi s posebnim aktom.

5
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejela skup{~ina ob~ine

Cerknica in njeni organi, ostanejo v veljavi, dokler ob~ina
Lo{ka dolina ne sprejme novih ali jih razveljavi.

6
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lo{ka dolina
Stane Korenjak l. r.

sklepe in konkretne pravne akte, kateri se nana{ajo na pod-
ro~je delovanja lokalne skupnosti na celotnem obmo~ju nove
Ob~ine Lu~e in katere je sprejela Ob~ina Mozirje do 31. 12.
1994, kolikor le-te niso v nasprotju z zakoni in ~e ni s tem
sklepom dolo~eno druga~e.

II. NALOGE OB^INE

7. ~len
Ob~ina Lu~e po svojih organih samostojno ureja in

opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem
statutarnim sklepom in zakoni, razen ~e ni izrecno opre-
deljeno, da dolo~ene lokalne zadeve javnega pomena iz pri-
stojnosti ob~ine Lu~e za~asno opravljajo upravni organi ob-
~ine Mozirje.

Ob~ina Lu~e po svojih organih zlasti:
1. Na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema prostorske plane;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob-

~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. Pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva,

osnovnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene
invalide in ostarele;

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijo, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;

– razvoj {porta in rekreacije.
3. Na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno

dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi.'
4. S svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in od-

borov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na pod-

ro~ju osnovnega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kul-
ture, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dejavnosti;

– zagotavlja subvencije in teko~i transferij v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska de-
javnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge
dejavnosti);

– zagotavlja sredstva za po‘arno varnost in mrli{ko
ogledne slu‘be.

5. Vzdr‘uje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte.

LU^E

993.

Na podlagi 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93) je Ob~inski svet ob~ine Lu~e na seji dne
22. 2. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem sklepom se za~asno, do sprejema statuta, dolo~a:
– organizacija in delovanje ob~ine,
– oblikovanje in pristojnosti ob~inskih organov,
– premo‘enjsko pravne zadeve,
– organizacija ob~inske uprave in javnih slu‘b,
– druga vpra{anja skupnega pomena ob~ine.

2. ~len
Ob~ina Lu~e je ustanovljena z zakonom o ustanovitvi

ob~in ter dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94,
69/94) na svoji konstitutivni seji dne 23. 12. 1994 je prevzela
vse pristojnosti s podro~ja lokalne uprave na obmo~ju seda-
nje Ob~ine Lu~e, prej Ob~ine Mozirje.

3. ~len
Ob~ina Lu~e posluje pod imenom: Ob~ina Lu~e.
Sede‘ ob~ine je v Lu~ah 106.

4. ~len
Ob~ina Lu~e ima dva za~asna pe~ata, okrogle oblike,

premera 3 cm, z vsebino:
Republika Slovenija, Ob~ina Lu~e.

5. ~len
Do sprejema statuta Ob~ine Lu~e, ob~ina prevzema vse

naloge in obveznosti Krajevne skupnosti Lu~e in Krajevne
skupnosti Sol~ava vendar Sol~avi ostane status krajevne skup-
nosti, kot pravnega subjekta.

6. ~len
Z dnem 1. 1. 1995 Ob~ina Lu~e prevzema pravno konti-

nuiteto za vse pravno veljavne sprejete akte – odloke, odredbe,
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6. S svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– zagotavlja opravljanje pokopali{ke, pogrebne in

mrli{ke slu‘be;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~.
7. Zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami.
8. Pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja;
– sredstva za delovanje in razvoj ob~ine.
9. Sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina.

10. Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za{~ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno slu‘bo na primerni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost,
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje na-

ravne krajine,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter po-

mo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

8. ~len
Ob~ina Lu~e se dogovori z Ob~ino Mozirje, da bo

Ob~ina Mozirje za~asno – do sprejema statuta, za Ob~ino
Lu~e opravljala naslednje naloge:

– urejanje prostora,
– pridobivanje gradbene in lokacijske dokumentacije.
Dogovor med Ob~ino Lu~e in Mozirje o za~asnem

opravljanju posameznih del s podro~ja upravnih zadev
javnega pomena bo sestavni del tega statutarnega sklepa.

III. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

9. ~len
Do uveljavitve statuta ob~ine in drugih ob~inskih pred-

pisov se za odlo~anje glede premo‘enja in njenega finan-
ciranja neposredno uporabljajo obstoje~e zakonske dolo~be.

10. ~len
Do sprejema prora~una za leto 1995 v vseh ob~inah na

obmo~ju prej{nje Ob~ine Mozirje, s sredstvi na lo~enem
ra~unu Ob~ine Mozirje razpolagajo ‘upani ob~in: Lu~e,
Mozirje, Nazarje, Ljubno in Gornji Grad.

IV. ORGANI OB^INE

11. ~len
Organi Ob~ine Lu~e so:
– ob~inski svet
– ‘upan
– ob~inski odbori
– nadzorni odbor.

12. ~len
Funkcija ‘upana je profesionalna.

13. ~len
Do sprejema statuta se uporabljajo vsa dolo~ila za~as-

nega poslovnika, ki urejuje izvolitev sveta in sekretarja sveta.
Sekretarka ob~inskega sveta opravlja in organizira stro-

kovna in administrativna dela za svet ter pomaga predsed-
niku sveta pri pripravah in vodenju sej. Opravlja druge na-
loge po nalogu ‘upana in predsednika svetnikov. Sekretarja
imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana.

Do sprejetja akta o sistematizaciji, opravlja dela sekre-
tarja ob~inskega sveta v. d. sekretarke Anica Podlesnik. Delo
sekretarja se opravlja profesionalno.

14. ~len
Nadzorni odbor ob~ine {teje tri ~lane.

15. ~len
Do sprejema statuta ob~ine izdaja posami~ne akte iz

izvirne pristojnosti ‘upan.

V. OB^INSKA UPRAVA

16. ~len
Do sprejema statuta se na predlog ‘upana dolo~i za~asna

organizacija uprave.

17. ~len
Ob~inska uprava je za~asno sestavljena: ‘upan in admi-

nistrativni sodelavec.

18. ~len
@upan v ob~inski upravi za~asno opravlja in ureja vse

zadeve javnega pomena.

19. ~len
Administrativni sodelavec za~asno opravlja:
– administrativno tehni~na in strojepisna dela,
– sprejema in odpremlja po{to,
– vodi vpisnik in ostale evidence,
– arhivira,
– vodi evidenco avansov,
– spremlja pripravo in nabavo pisarni{kega materiala,
– kopira in razmno‘uje kartografsko in ostalo gradivo,
– sodeluje na sejah sveta in pi{e zapisnike,
– pi{e in odpo{ilja gradiva za seje sveta in pi{e za-

pisnike na sejah sveta in drugih ob~inskih organih.
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20. ~len
Do sprejema zakona, kateri bo urejal podro~je za orga-

nizacijo in delo organov ob~ine in ob~inske uprave, se za te
organe uporablja zakon, ki ureja polo‘aj delavcev v dr‘avnih
organih (zakon o delavcih v dr‘avnih organih), glede pla~ pa
zakon o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in
organih lokalnih skupnosti ter uredba o skupnih temeljih za
notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v up-
ravnih organih.

VI. PREHODNA IN KON^NA DOLO^BA

21. ~len
Ta za~asni statutarni sklep velja do sprejema statuta

Ob~ine Lu~e, veljati za~ne naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

Lu~e, dne 22. februarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lu~e
Alojz Seli{nik l. r.

II. FIRMA IN SEDE@

3. ~len
Javno podjetje posluje s firmo “Javno podjetje Komu-

nala Metlika d.o.o.”
Skraj{ano ime firme je: “Komunala Metlika d.o.o.”

4. ~len
Sede‘ javnega podjetja je v Metliki, Ulica XV. bri-

gade 2.

5. ~len
Javno podjetje ima pe~at pravokotne oblike z grafi~nim

simbolom, znakom firme in napisom “Komunala Metlika
d.o.o.”.

III. DEJAVNOST

6. ~len
Javno podjetje opravlja naslednje gospodarske javne

slu‘be:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pa-

davinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba

naselij s po‘arno vodo v javni rabi.
Zaradi racionalnej{ega in ekonomi~nej{ega izvajanja go-

spodarskih javnih slu‘b lahko opravlja podjetje {e naslednje
naloge:

1. strokovna priprava programa in na~rtovanje razvoja,
2. izvajanje investicijskih poslov, zlasti priprava pred-

investicijskih programov, investicijskih programov, naro~anje
tehni~ne dokumentacije, izvedba razpisov za izbiro izvajal-
cev in nadzor pri novogradnjah komunalnih objektov in na-
prav ter drugo v skladu z letnim planom in programom
javnega podjetja,

3. urejanje pokopali{~ in oddajanje prostorov za grobove
v najem,

4. urejanje javnih parkiri{~,
5. urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu ter v vseh

krajevnih sredi{~ih,
6. plakatiranje in obve{~anje,
7. gradbena in monta‘erska dela pri gradnji in vzdr-

‘evanju infrastrukturnega omre‘ja, priklju~kov ter objektov
in naprav potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih slu‘b.

Podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti, opravlja {e
naloge po javnih pooblastilih, danih z odloki, ki urejajo pod-
ro~je posamezne gospodarske javne slu‘be (evidence, soglas-
ja, mnenja, kataster ipd.) in v manj{em obsegu tudi druge
dejavnosti, ki so namenjene bolj{emu in popolnej{emu oprav-
ljanju gospodarskih javnih slu‘b.

IV. USTANOVITELJ

7. ~len
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je ob~ina

Metlika (v nadaljnjem besedilu: ob~ina).
Ustanoviteljske pravice izvr{uje Ob~inski svet ob~ine

Metlika.

8. ~len
Ustanovitelj samostojno odlo~a, v skladu z zakonom, o

naslednjih zadevah:

METLIKA

994.

Na podlagi 25., 28. in 75. ~lena zakona o gospodarskih
javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 10. ~lena odloka o
gospodarskih javnih slu‘bah v ob~ini Metlika (Uradni list
RS, {t.  22/94) in 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t.  72/93; 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a
RS, 45/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS in Uradni list RS,
{t. 57/94), je Ob~inski svet ob~ine Metlika na seji dne 23. 2.
1995 sprejel

O D L O K
o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se uskladi organizacija in upravljanje

Javnega podjetja Komunala Metlika p.o., ki ga je ustanovila
Skup{~ina ob~ine Metlika z odlokom o organiziranju Javnega
podjetja Komunala Metlika (Skup{~inski Dolenjski list, {t.
21/89), z zakonom o gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni
list RS, {t. 32/93) in odlokom o javnih gospodarskih slu‘bah
v ob~ini Metlika (Uradni list RS, {t. 22/94).

2. ~len
Javno podjetje Komunala Metlika p.o., ki je vpisano v

sodni register pri Temeljnem sodi{~u v Novem mestu, enota
v Novem mestu pod {t. reg. vlo‘ka 1-270/00, se preoblikuje v
javno podjetje, organizirano kot dru‘ba z omejeno odgovor-
nostjo, za opravljanje gospodarskih javnih slu‘b v ob~ini (v
nadaljnjem besedilu: javno podjetje).
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– sprejema statut javnega podjetja,
– posebnih pogojih za izvajanje dejavnosti javnega pod-

jetja ter o zagotavljanju in uporabi javnih dobrin,
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha, o raz-

delitvi dobi~ka in o poslovnem poro~ilu direktorja,
– delitvi osnovne vloge,
– pove~anju osnovne vloge ob raz{iritvi poslovanja jav-

nega podjetja ali njenem zni‘anju iz gospodarskih razlogov,
– postavitvi in odpoklicu direktorja javnega podjetja,
– drugih zadevah, za katere tako dolo~ata zakon o go-

spodarskih javnih slu‘bah in zakon o gospodarskih dru‘bah.

V. OSNOVNI KAPITAL

9. ~len
Osnovni kapital javnega podjetja zna{a 252,847.000 SIT

po stanju na dan 31. 12. 1992. Ta osnovni kapital zagotavlja s
svojim osnovnim vlo‘kom v enaki vi{ini ob~ina Metlika.

Osnovni vlo‘ek predstavlja vrednost premo‘enja, to je
premi~ne in nepremi~ne stvari in poslovna sredstva, ki so last
ob~ine in so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

Poslovni dele‘ na podlagi osnovnega vlo‘ka pripada
ob~ini.

Ob~ina dovoli, da se na vlo‘enih stvarnih vlo‘kih vknji‘i
lastninska pravica ali druga ustrezna pravica na ime javnega
podjetja.

10. ~len
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju gospodar-

skih javnih slu‘b (infrastrukturni objekti), ki jih upravlja
javno podjetje, so vklju~eni v osnovni kapital javnega pod-
jetja.

Uporabo teh objektov in naprav za opravljanje go-
spodarskih javnih slu‘b, urejajo splo{ni predpisi in odloki
ob~inskega sveta ob~ine, ki urejajo posamezno gospodarsko
javno slu‘bo.

VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA

11. ~len
Organi javnega podjetja so:
– nadzorni svet,
– direktor.

12. ~len
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega pod-

jetja. ̂ lane nadzornega sveta imenuje ustanovitelj.
Nadzorni svet {teje 5 ~lanov, z mandatno dobo 4 leta.

Nadzorni svet izvoli imed svojih ~lanov predsednika in
namestnika predsednika. Soupravljanje delavcev v nadzornem
svetu se uredi v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (Uradni list RS, {t. 42/93), s statutom javnega
podjetja.

13. ~len
Sklic organov javnega podjetja, odlo~anje, pravice in

obveznosti ter druga vpra{anja, pomembna za delovanje
javnega podjetja, opredeljuje statut javnega podjetja.

14. ~len
Direktorja javnega podjetja imenuje in razre{uje us-

tanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod
pogoji, na na~in in po postopku, dolo~enim s statutom javnega
podjetja.

Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je po poteku
mandata lahko ponovno imenovana.

VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA
PODJETJA

15. ~len
Javno podjetje predstavlja in zastopa direktor neome-

jeno. Podrobneje se predstavljanje in zastopanje javnega pod-
jetja opredeli s statutom javnega podjetja.

VIII. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE

16. ~len
Direktor javnega podjetja je predlagatelj poslovne poli-

tike na podlagi strate{ko-razvojnih ciljev in nalog, ki jih
dolo~a in usklajuje ustanovitelj.

Poslovno politiko sprejema ustanovitelj, direktor jav-
nega podjetja pa ima pooblastila za njeno izvajanje, spreje-
manje ukrepov in za uveljavljanje vseh oblik odgovornosti.

IX. JAVNA POOBLASTILA

17. ~len
Javno podjetje izvaja javna pooblastila, ki so mu dana z

odloki in drugimi splo{nimi akti, ki urejajo posamezno go-
spodarsko javno slu‘bo.

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

18. ~len
Premo‘enje javnega podjetja, razen objektov in naprav

namenjenih izvajanju gospodarskih javnih slu‘b (infrastruk-
turni objekti in naprave), je v pravnem prometu.

19. ~len
Javno podjetje ne sme brez soglasja ustanovitelja skle-

pati poslov ali sprejemati odlo~itev, ki se nana{ajo na:
– pravni promet z nepremi~ninami, ki so bile na javno

podjetje prene{ene kot osnovni vlo‘ek,
– izdajanje vrednostnih papirjev,
– zadol‘evanje, ki presega 10 % osnovnega kapitala

javnega podjetja.

20. ~len
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim

premo‘enjem, ki je v pravnem prometu.

XI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA
PODJETJA

21. ~len
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih

virov:
1. s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje,
2. s cenami storitev,
3. iz prispevkov, davkov in taks, ki jih v ta namen

predpi{e ob~inski svet v skladu z zakonom,
4. iz namenskih sredstev prora~una ob~ine,
5. iz drugih virov.
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XII. DOBI^EK IN IZGUBA

22. ~len
Ugotavljanje dobi~ka poteka skladno s predpisi in s

sprejeto poslovno politiko.

23. ~len
Izgubo javnega podjetja, ki bi nastala zaradi sprejetih

odlo~itev ustanovitelja, pokriva ustanovitelj.

XIII. SPLO[NI AKTI

24. ~len
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega

podjetja, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija
in delovanje javnega podjetja, delovanje in odlo~anje orga-
nov in druga vpra{anja.

Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru
svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splo{ne akte.

Statut in splo{ni akti iz prvega in drugega odstavka tega
~lena ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.

XIV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

25. ~len
Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o. ustanovljeno s

tem odlokom, je pravni naslednik Javnega podjetja Komuna-
la Metlika p.o. Ta odlok je isto~asno akt o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Metlika d.o.o.

26. ~len
Javno podjetje mora prilagoditi svojo organiziranost v

6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.

27. ~len
Do izvolitve nadzornega sveta javnega podjetja skladno

s tem odlokom, opravlja funkcijo nadzornega sveta nadzorni
odbor sedanjega javnega podjetja.

28. ~len
Za v.d. direktorja javnega podjetja se imenuje sedanji

direktor Javnega podjetja Komunala p.o.
V.d. direktorja javnega podjetja mora poskrbeti za regi-

stracijo javnega podjetja in zagotoviti organiziranost javnega
podjetja po dolo~ilih tega odloka v 6 mesecih od dneva
uveljavitve odloka.

29. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo delovati or-

gani Javnega podjetja Komunala Metlika p.o.

30. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o

organiziranju Javnega podjetja Komunala Metlika (Skup-
{~inski Dolenjski list, {t. 21/89).

Do uskladitve splo{nih aktov Javnega podjetja Komu-
nala Metlika p.o. s tem odlokom, se uporabljajo dolo~be do
sedaj veljavnih splo{nih aktov podjetja, kolikor niso v na-
sprotju z dolo~bami tega odloka.

31. ~len
Ta odlok pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 352-2/83
Metlika, dne 23. februarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Metlika
Jo‘e Mihel~i~ l. r.

MORAVSKE TOPLICE

995.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) Ob~inski svet ob~ine
Moravske Toplice kot najvi{ji organ odlo~anja sprejema

S T A T U T A R N I  S K L E P

1. ~len
Do sprejetja statuta ob~ine v skladu z 99. ~lenom zako-

na o lokalni samoupravi Ob~ina Moravske Toplice kot prav-
na naslednica dosedanje Ob~ine Murska Sobota s tem statutar-
nim sklepom dolo~a na podlagi 21. ~lena zakona lokalne
samouprave (v nadaljnjem besedilu: ZLS) urejanje zadev s
podro~ja varovanja okolja in urejanje prostora kot svojo iz-
virno pristojnost.

2. ~len
Do dokon~ne ureditve nalog ob~ine iz njene neposredne

pristojnosti v posameznih splo{nih aktih, se uporabljajo v
Ob~ini Moravske Toplice kot pravni naslednici Ob~ine Mur-
ska Sobota vsi dosedanji splo{ni akti, ki so v skladu z zakoni
in so veljali na obmo~ju dosedanje ob~ine pred 1. 1. 1995 in
niso v neposrednem nasprotju z vlogo oziroma interesi Ob~ine
Moravske Toplice. Ob~ina opredeli roke za uskladitev teh
aktov v statutu ob~ine.

3. ~len
V skladu s prvim odstavkom 33. ~lena ZLS ‘upan ob-

~ine:
– zastopa ob~ino v okviru odnosa z dr‘avno upravo v

sosvetu na~elnika upravne enote (39. ~len ZOU),
– zastopa ob~ino v urejanju pravnega nasledstva oziro-

ma premo‘enjsko-pravnih medsebojnih razmerjih med prav-
nimi naslednicami Ob~ine Murska Sobota (100. ~len ZLS),

– zastopa ob~ino v svetu ‘upanov ob~in pravnih nasled-
nic dosedanje Ob~ine Murska Sobota,

– zastopa ob~ino v urejanju teko~ega dela javnih lokal-
nih slu‘b (komunala, po‘arna dejavnost, za{~ita in re{evanje
oziroma drugo...), javnih zavodov (zdravstvo, sociala, {ol-
stvo, vzgoja, kultura in {port), sklada stavbnih zemlji{~ dose-
danje Ob~ine Murska Sobota in stanovanjskega fonda-pravnih
subjektov, katerih poslovanje je bilo organizirano na teritori-
ju dosedanje Ob~ine Murska Sobota, razen v zadevah, ki so
po zakonu v pristojnosti ob~inskega sveta (ustanoviteljstvo
in promet z nepremi~ninami).

4. ~len
V skladu z 49. ~lenom in na podlagi prvega odstavka

50. ~lena ZLS ‘upan ob~ine predlo‘i ob~inskemu svetu na~rt
organizacije oziroma funkcioniranja samostojne uprave ob-
~ine oziroma skupne uprave zainteresiranih ob~in, pravnih
naslednic dosedanje Ob~ine Murska Sobota.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1638 [t. 21 – 14. IV. 1995

5. ~len
Z vsebino tega statutarnega sklepa, ki bo objavljen v

Uradnem listu Republike Slovenije, se obvesti Slu‘bo vlade
RS za reformo lokalne samouprave, Notranje ministrstvo RS
pristojno za upravo in upravno enoto Murska Sobota.

6. ~len
Sede‘ Ob~ine Moravske Toplice je: Moravske Toplice,

Kranj~eva 12.

7. ~len
Ob~ina uporablja pe~at okrogle oblike z dr‘avnim grbom

v sredini in napisom REPUBLIKA SLOVENIJA, OB^INA
MORAVSKE TOPLICE in pe~at z dvojezi~nim besedilom
enake vsebine in oblike.

8. ~len
Ta statutarni sklep za~ne veljati petnajsti dan po objavi,

uporablja pa se od dneva sprejetja dalje.

Moravske Toplice, dne 6. februarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
[tefan Kuhar l. r.

POD^ETRTEK

996.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/94; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) in 10. ~lena za~asnega
poslovnika ob~inskega sveta (z dne 20. 12. 1994, spremenjen
in dopolnjen 23. 1. 1995) je Ob~inski svet ob~ine Pod~etrtek
na 2. seji dne 23. 1. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

I
Do sprejema ustreznih predpisov nove Ob~ine

Pod~etrtek se v Ob~ini Pod~etrtek smiselno uporabljajo kot
ob~inski predpisi tisti predpisi biv{e Ob~ine [marje pri Jel{ah,
ki so veljali do uveljavitve tega sklepa.

II
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek

Marko Stadler l. r.

997.

Na podlagi 50. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94), ter 10. ~lena za~asnega poslovnika
Ob~inskega sveta ob~ine Pod~etrtek, je Ob~inski svet ob~ine
Pod~etrtek na 3. seji dne 4. 3. 1995 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za

uporabo stavbnega zemlji{~a v letu 1995

Usklajena vrednost to~ke za izra~un nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemlji{~a v letu 1995 zna{a 0,084 SIT.

Vrednost to~ke iz tega ~lena se uporablja od 1. januarja
1995 dalje.

Ta sklep pri~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek

Marko Stadler l. r.

SEMI^

998.

Na podlagi 36. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Semi~ na 1. seji dne 23. 12. 1994 sprejel

Z A ^ A S N I  P O S L O V N I K
ob~inskega sveta

1. ~len
S tem za~asnim poslovnikom se ureja konstituiranje na

prvih volitvah izvoljenega ob~inskega sveta (v nadaljnjem
besedilu: svet) in njegovo delo v ~asu, dokler ne bo sprejet
poslovnik sveta.

2. ~len
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih

ve~ kot polovica mandatov ~lanov sveta.

3. ~len
Prvo sejo vodi do izvolitve predsednika sveta njegov

najstarej{i ~lan. Na njegov predlog lahko svet odlo~i, da prvo
sejo vodi drug ~lan sveta.

4. ~len
Svet najprej sprejme za~asni poslovnik.
Po sprejemu za~asnega poslovnika svet imenuje komi-

sijo za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in dva ~lana.
Kandidate za predsednika in ~lane komisije lahko pred-

laga vsak ~lan sveta.

5. ~len
Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

se predlo‘i poro~ilo ob~inske volilne komisije o izidu vo-
litev, potrdila o izvolitvi ~lanov sveta in ‘upana ter morebitne
prito‘be kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma
list kandidatov.

Mandate ~lanov sveta in ‘upana potrdi svet na predlog
komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, po-
tem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o
vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Svet skupaj odlo~i o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odlo~a posebej.
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^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.

[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu
odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature
oziroma liste kandidatov.

6. ~len
Po potrditvi mandatov ~lanov sveta in ‘upana, svet iz-

voli predsednika in podpredsednika sveta. Kandidate za pred-
sednika in podpredsednika sveta mora predlagati ~etrtina
~lanov sveta. Predlog kandidature se vlo‘i pismeno na seji.

Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata (ime
in priimek, rojstni podatki, poklic, bivali{~e, zaposlitev ter
obrazlo‘itev). Iz predloga mora biti razvidno tudi kdo so
predlagatelji.

Predlogu mora biti prilo‘eno tudi pisno soglasje kandi-
data, da sprejema kandidaturo.

Predlog kandidature se vro~i predsedujo~emu komisije
za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki ugotovi
skladnost kandidature z dolo~bami tega poslovnika in ~e ni
pomanjkljivosti kandidaturo tudi razglasi.

7. ~len
Glasovanje je javno, razen ~e svet z ve~ino glasov na-

vzo~ih ~lanov sklene, da se glasuje tajno.

8. ~len
Po kon~ani razglasitvi kandidature in ~e je kandidatov

ve~, predsedujo~i dolo~i ‘rebanje za vrstni red kandidatov, ki
ga organizira tako, da pokli~e kandidate, da izvle~ejo ovojni-
co, v kateri je {tevilka njegovega vrstnega reda za glasova-
nje, ~e bo svet predhodno dolo~il, da bo glasovanje javno
oziroma vrstnega reda na glasovnici, ~e bo svet z ve~ino
glasov navzo~ih ~lanov odlo~il, da se glasuje tajno.

9. ~len
^e se je svet odlo~il za tajno glasovanje, predsedujo~i

odredi odmor za pripravo glasovnic, prostor za glasovanje in
glasovalne skrinjice.

10. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da se glasovnice, glasovalne

skrinjice in prostor za glasovanje pripravljeni, ponovno pre-
veri navzo~nost ~lanov sveta na seji.

Ko ugotovi, da se na seji lahko veljavno sklepa (pri-
sotna mora biti ve~ina vseh ~lanov sveta) razlo‘i namen
volitev, objavi za~etek glasovanja ter pojasni na~in glasova-
nja.

11. ~len
Predsedujo~i pokli~e vsakega ~lana in mu izro~i gla-

sovnico, na kateri so napisani kandidati za vsako od funkcij,
ki se voli.

12. ~len
^lan sveta glasuje tako, da pred kandidatom, za katere-

ga ‘eli glasovati, obkro‘i zaporedno {tevilko. Za vsako od
funkcij se glasuje le za enega kandidata.

Ko ~lan sveta izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno
skrinjico.

13. ~len
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-

go~e ugotoviti za katerega kandidata je ~lan sveta glasoval,
sta neveljavni.

Neveljavna je tudi glasovnica, ~e je ~lan sveta glasoval
za ve~ kandidatov kot je potrebno za izvolitev.

14. ~len
Ko vsi ~lani oddajo vse glasovnice, predsedujo~i komi-

sije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ob pomo~i
dveh ~lanov zaklju~i glasovanje in preide na ugotovitev izida
glasovanj.

Do ugotovitve izida glasovanja odredi odmor.

15. ~len
Izid glasovanja se ugotovi tako:
– da se najprej ugotovi, koliko ~lanov sveta je bilo

navzo~ih na seji,
– da se ugotovi, koliko ~lanov sveta je prejelo gla-

sovnice,
– da se ugotovi, koliko glasovnic je bilo oddanih,
– da se ugotovi, koliko glasovnic so dobili posamezni

kandidati,
– da se ugotovi, koliko glasovnic je bilo neveljavnih,
– da se ugotovi, ali in kateri od kandidatov je izvoljen.
Izid glasovanja razglasi predsedujo~i komisije za man-

datna vpra{anja, volitve in imenovanja.

16. ~len
Predsednik in podpredsednik sveta sta izvoljena z ve~ino

glasov vseh ~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju noben
kandidat ne dobi potrebne ve~ine (ve~ino vseh ~lanov sveta),
se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o
tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila
najve~ glasov.

^e tudi v ponovnem glasovanju noben od kandidatov ni
izvoljen, se ponovi kandidacijski postopek in glasuje o kan-
didatih na drugi seji.

17. ~len
Svet imenuje sekretarja sveta na predlog komisije za

mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Sekretar sveta opravlja in organizira strokovno in ad-

ministrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri
pripravi in vodenju sej.

18. ~len
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika se svetu

predstavi ‘upan.

19. ~len
Po predstavitvi ‘upana svet imenuje komisijo za pripra-

vo statuta ob~ine in poslovnika sveta na predlog komisije za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.

20. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo praviloma zadnji teden v me-

secu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vro~en
~lanom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.

Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red
redne seje, mora biti vro~eno ~lanom sveta s sklicem seje.

Izredna seja se skli~e za odobravanje in odlo~anje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo
za izredno sejo mora biti vro~eno ~lanom sveta s sklicem
izredne seje.

Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta
mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj ~etrtine ~lanov
sveta ali na zahtevo ‘upana.

21. ~len
Svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a ve~ina ~lanov.

Odlo~itve sprejema z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov, ~e ni z
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zakonom, statutom ob~ine ali poslovnikom sveta dolo~ena
druga~na ve~ina.

Statut ob~ine sprejema svet z dvetretjinsko ve~ino vseh
~lanov, poslovnik pa z dvetretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov.

22. ~len
Ta za~asni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika

sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po
sprejemu statuta ob~ine.

[t. 013-1/94
Semi~, dne 23. decembra 1994.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Semi~
Anton Malen{ek, dipl. in‘. l. r.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

999.

Na podlagi 1. in 4. to~ke 5. ~lena v zvezi s 1. ~lenom
zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in ‘ivil (Uradni list RS, {t. 29/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih

proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebno
dajatev

1. ~len
V uredbi o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov,

za katere se ob uvozu pla~uje posebna dajatev (Uradni list
RS, {t. 45/93, 52/93, 54/93, 60/93, 6/94, 8/94, 14/94, 23/94,
30/94, 35/94, 53/94, 54/94, 63/94, 68/94, 78/94, 10/95) se v
1. ~lenu vi{ina posebne dajatve v koloni 5 za naslednje kme-
tijske proizvode in ‘ivila nadomesti z naslednjimi vi{inami:

Tarifna Tarifna Poimenovanje [ifra tarifne Vi{ina posebne dajatve
{tevilka oznaka postavke SIT/kg

1 2 3 4 5

01.02 @ive ‘ivali, vrste goved:
0102.901 – – – biki 01 02 90104 36,20
0102.902 – – – voli 01 02 90201 36,20
0102.903 – – – krave 01 02 90309 21,90
0102.905 – – – junci in junice,

pitani (nad 280 do 450 kg) 01 02 90503 36,20
0102.906 – – – junci in junice,

drugi 01 02 90600 36,20
0102.909 drugo 01 02 90902 36,20

01.03 Pra{i~i, ‘ivi:
0103.91 – – mase pod 50 kg:
0103.912 – – – mesnati, klavni 01 03 91202 30,60
0103.913 – – – mastni, klavni 01 03 91318 30,60
0103.919 – – – drugo 01 03 91903 32,40
0103.92 – – mase 50 kg in ve~:
0103.922 – – – mesnati, klavni 01 03 92209 26,00
0103.923 – – – mastni, klavni 01 03 92306 26,00
0103.929 – – – drugo 01 03 92918 34,70

02.01 Meso, goveje, sve‘e ali
ohlajeno:

0201.10 – Trupi in polovice:
0201.101 – – – tele~je 02 01 10104 186,30
0201.102 – – – jun~je 02 01 10201 186,30
0201.103 – – – goveje 02 01 10309 186,30
0201.109 – – – drugo 02 01 10902 186,30
0201.20 – Drugi kosi s kostmi:
0201.201 – – – tele~je 02 01 20118 194,00
0201.202 – – – jun~je:
0201.2021 – – – – kompenzirane ~etrti 02 01 20215 194,00
0201.2022 – – – – sprednje ~etrti 02 01 20223 155,20
0201.2023 – – – – zadnje ~etrti 02 01 20231 232,80
0201.2029 – – – – drugo 02 01 20290 232,80
0201.203 – – – goveje:
0201.2031 – – – – kompenzirane ~etrti 02 01 20312 194,00
0201.2032 – – – – sprednje ~etrti 02 01 20320 155,20
0201.2033 – – – – zadnje ~etrti 02 01 20339 232,80
0201.2039 – – – – drugo 02 01 20398 232,80
0201.209 – – – drugo 02 01 20908 232,80
0201.30 – Brez kosti:
0201.301 – – – tele~je 02 01 30105 249,90
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1 2 3 4 5

0201.302 – – – jun~je:
0201.3021 – – – – kompenzirane ~etrti 02 01 30210 249,90
0201.3022 – – – – sprednje ~etrti 02 01 30229 200,10
0201.3023 – – – – zadnje ~etrti 02 01 30237 300,30
0201.3029 – – – – drugo 02 01 30296 300,30
0201.303 – – – goveje:
0201.3031 – – – – kompenzirane ~etrti 02 01 30318 249,90
0201.3032 – – – – sprednje ~etrti 02 01 30326 200,10
0201.3033 – – – – zadnje ~etrti 02 01 30334 300,30
0201.3039 – – – – drugo 02 01 30393 300,30
0201.309 – – – drugo 02 01 30903 300,30

02.02 Meso goveje, zmrznjeno:
0202.10 – Trupi in polovice:
0202.101 – – – tele~je 02 02 10109 156,90
0202.102 – – – jun~je 02 02 10206 156,90
0202.103 – – – goveje 02 02 10303 156,90
0202.109 – – – drugo 02 02 10907 156,90
0202.20 – Drugi kosi s kostmi:
0202.201 – – – tele~je 02 02 20104 171,00
0202.202 – – – jun~je:
0202.2021 – – – – kompenzirane ~etrti 02 02 20287 171,00
0202.2022 – – – – sprednje ~etrti 02 02 20228 136,80
0202.2023 – – – – zadnje ~etrti 02 02 20236 205,30
0202.2029 – – – – drugo 02 02 20295 205,30
0202.203 – – – goveji:
0202.2031 – – – – kompenzirane ~etrti 02 02 20317 171,00
0202.2032 – – – – sprednje ~etrti 02 02 20325 136,80
0202.2033 – – – – zadnje ~etrti 02 02 20333 205,30
0202.2039 – – – – druge 02 02 20392 205,30
0202.209 – – – drugo 02 02 20902 205,30
0202.30 – Brez kosti
0202.301 – – – tele~je 02 02 30118 219,60
0202.302 – – – jun~je:
0202.3021 – – – – kompenzirane ~etrti 02 02 30215 219,60
0202.3022 – – – – sprednje ~etrti 02 02 30223 175,70
0202.3023 – – – – zadnje ~etrti 02 02 30231 263,50
0202.3029 – – – – drugo 02 02 30290 263,50
0202.303 – – – goveje:
0202.3031 – – – – kompenzirane ~etrti 02 02 30312 219,60
0202.3032 – – – – sprednje ~etrti 02 02 30320 175,70
0202.3033 – – – – zadnje ~etrti 02 02 30339 263,50
0202.3039 – – – – druge 02 02 30398 263,50
0202.309 – – – drugo 02 02 30908 263,50

02.03 Meso svinjsko, sve‘e,
ohlajeno ali zmrznjeno:

0203.1 – Sve‘e ali ohlajeno:
0203.11 – – trupi in polovice 02 03 11002 57,10
0203.12 – – stegna, ple~eta in

njihovi kosi, s kostmi 02 03 12009 77,20
0203.19 – – drugo 02 03 19003 92,70
0203.2 – Zmrznjeno:
0203.21 – – trupi in polovice 02 03 21008 50,10
0203.22 – – stegna, ple~eta in

njihovi kosi, s kostmi 02 03 22004 72,50
0203.29 – – drugo 02 03 29009 82,00

04.07 0407.00 Perutninska in pti~ja jajca,
v lupini, sve‘a, konzervirana
ali kuhana:

0407.005 – – – Koko{ja jajca, druga 04 07 00501 28,10
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04.08 Perutninska in pti~ja jajca brez lupine
in jaj~ni rumenjaki, sve‘a, su{ena, kuhana
v vodi ali sopari, oblikovana, zmrznjena
ali kako druga~e konservirana, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

0408.1 – Rumenjaki:
0408.11 – – su{eni 04 08 11001 127,40
0408.19 – – drugi 04 08 19002 46,60
0408.9 – Drugo:
0408.91 – – su{eno 04 08 91005 121,70
0408.99 – – drugo 04 08 99006 30,00

08.08 Jabolka, hru{ke in kutine, sve‘e:
0808.10 – Jabolka 08 08 10008 12,30

ex. industrijska jabolka 0,00

U R E D B O
o dolo~itvi najvi{jih cen telefonskih storitev

1. ~len
S to uredbo se dolo~ijo najvi{je cene telefonske na-

ro~nine in cene telefonskega pogovora v mednarodnem tele-
fonskem prometu.

2. ~len
Najvi{ja cena telefonske naro~nine po tej uredbi je cena,

ki je dolo~ena najve~ do ravni:
– za glavni naro~ni{ki telefon do 872 SIT,
– za naro~ni{ki telefon, ki je povezan preko dvojnega

priklju~ka do 698 SIT.

3. ~len
Cena pogovora v mednarodnem telefonskem prometu je

odvisna od posameznih obmo~ij v mednarodnem telefon-
skem prometu.

Cena pogovora v mednarodnem telefonskem prometu je
vezana na vrednost zlatega franka, ki je dolo~ena na ravni
55 SIT.

Vrednost zlatega franka se izra~unava na osnovi raz-
merja SDR (Special Drawing Rights, ki je obra~unska enota
Mednarodnega monetarnega sklada in se uporablja za medna-
rodni obra~un PTT prometa) in srednje vrednosti ameri{kega
dolarja po te~aju Banke Slovenije. Za prera~un SDR v zlate
franke se upo{teva koeficient 3,061, dolo~en s priporo~ilom
TSB (CCITT).

4. ~len
V mednarodnem telefonskem prometu so {tiri obmo~ja

z naslednjimi ~asovnimi intervali:
I. obmo~je – 1,8 zl. franka/minuto – ~asovni interval

1,81 sek/imp.
II. obmo~je – 2,2 zl. franka/minuto – ~asovni interval

1,48 sek/imp.
III. obmo~je – 3,8 zl. franka/minuto – ~asovni interval

0,86 sek/imp.
IV. obmo~je – 5,3 zl. franka/minuto – ~asovni interval

0,62 sek/imp.
I. obmo~je: Avstrija, Hrva{ka, Italija, Mad‘arska, San

Marino, Vatikan.
II. obmo~je: Albanija, Andora, Azori, Belgija, Beloru-

sija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, ^e{ka, ^rna gora,
Danska, Fersko oto~je, Finska, Francija, Gibraltar, Gr~ija,
Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madeira, Makedonija,

1000.

Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dolo~itvi najvi{jih cen premij za obvezno zavarovanje

avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

1. ~len
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske

odgovornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s
predpisi in uporabljale na tr‘i{~u na dan 15. 4. 1995 se
dolo~ijo kot najvi{je.

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-04/93-1/4-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1001.

Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 424-05/93-6/20-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1643[t. 21 – 14. IV. 1995

Malta, Monaco, Nem~ija, Nizozemska, Norve{ka, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slova{ka, Srbija, [panija, [vedska,
[vica, Tur~ija, Ukrajina, Velika Britanija in Severna Irska.

III. obmo~je: Al‘irija, Aljaska, Armenija, Avstralija,
Azerbajd‘an, Ciper, Estonija, Francoska Gvajana, Grenlandi-
ja, Gruzija, Guadelupe, Havaji, Islandija, Kanada, Katar,
Kazahstan, Kirgizistan, Libija, Martinique, Moldavija, Nova
Zelandija, Reunion, Rusija, St. Pierre in Miquelon,
Tad‘ikistan, Tunizija, Turkmenistan, Uzbekistan, Zdru‘eni
arabski emirati, Zdru‘ene dr‘ave Amerike.

IV. obmo~je: Afganistan, Ameri{ka Samoa, Angola,
Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Avstral. eks. Terit,
Bahami, Bahrein, Banglade{, Barbados, Belize, Benin, Ber-
muda, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Brunej, Burkina Faso,
Burundi, Cookovi otoki, ^ad, ^ile, D‘ibuti, Devi{ki otoki
(Brit.), Devi{ki otoki (ZDA), Dominika, Dominikanska Re-
publika, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Eti-
opija, Falklandski otoki, Fid‘i, Filipini, Francoska Polinezija,
Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Guam, Gvajana, Gvatema-
la, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Hongkong,
Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Japonska, Jemen
(Arab. Rep.), Jemen (NDR), Jordanija, Ju‘na Koreja,
Ju‘noafri{ka republika, Kajmanski otoki, Kambod‘a, Kame-
run, Kapverdski otoki, Kenija, Kiribati, Kitajska, Kolumbija,
Komori, Kongo, Koreja (DLR), Kostarika, Kuba, Kuvajt,
Laos, Lesoto, Libanon, Liberija, Macau, Madagaskar, Malavi,
Maldivi, Malezija, Mali, Mariani, Maroko, Marshallovi otoki,
Mauritius, Mavretanija, Mehika, Mikronezija, Mjanmar,
Mongolija, Montserrat, Mozambik, Nambija, Nauru, Nepal,
Niger, Nigerija, Nikaragva, Niue, Nizozemski Antili, Nova
Kaledonija, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nova
Gvineja, Paragvaj, Peru, Portoriko, Ruanda, Ryukyu, Salo-
monovi otoki, Salvador, Sao Tome in Principe, Saudska Ara-
bija, Sej{eli, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sirija,
Slonoko{~ena obala, Somalija, Srednjeafri{ka republika, Sri
Lanka, St. Helena in Ascension, St. Kitts in Nevis, St. Lucija,
St. Vincent in Grenadine, Sudan, Surinam, Svazi, Tajska,
Tajvan, Tanzanija, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad in Toba-
go, Turks in Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugvaj, Vanuatu,
Venezuela, Vietnam, Wallis in Futuna, Zahodna Samoa, Zair,
Zambija, Zanzibar, Zimbabve.

Cene pogovorov v maloobmejnem prometu se oblikuje-
jo na osnovi posebnih pogodb.

5. ~len
V mednarodnem avtomatskem telefonskem prometu

se dolo~a cena pogovora z najve~ dvema decimalnima me-
stoma.

6. ~len
Izven ~asa ve~je prometne obremenitve, vsak dan od 19.

do 7. ure se podalj{ajo ~asovni intervali za 25 %.

7. ~len
Dolo~be 2. ~lena uredbe veljajo od 1. maja 1995.

8. ~len
Ta uredba pri~ne veljati s 15. aprilom 1995.

[t. 380-05/93-10/28-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1002.

Na podlagi 4. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E
k cenam osnovnih telefonskih storitev

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k cenam  os-

novnih telefonskih storitev najve~ do ravni:

Storitev Cena v SIT

Telefonski impulz
– Naro~ni{ki telefon 2,99
– Iz avtomatske javne telefonske govorilnice 5,29

II
Telefonski impulz je ~asovni interval, ki je odvisen od

posameznih obmo~ij (con) v krajevnem in medkrajevnem
telefonskem prometu.

V notranjem telefonskem prometu veljajo naslednji  ~a-
sovni intervali:

– krajevni promet, vklju~no ~asovni interval
s prometom kon~ne centrale istega vozli{~a 300 sek.

– promet med vozli{~i iste omre‘ne ~asovni interval
skupine 60 sek.

– promet med centralami razli~nih ~asovni interval
omre‘nih skupin 40 sek.

^asovni intervali se podalj{ajo za 100 % izven ~asa
ve~je prometne obremenitve, in sicer:

v delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah,  dr‘avnih
praznikih in z zakonom dela prostih dneh pa od 00. do 24. ure.

III
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati v prvi

to~ki soglasja k cenam PTT storitev (Uradni list RS, {t.
78/94) cena storitev za telefonski impulz (naro~ni{ki  telefon
in iz avtomatske javne telefonske govorilnice) in  druga to~ka
soglasja.

IV
Soglasje pri~ne veljati s 15. aprilom 1995.

 [t. 380-05/93-10/27-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

 dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

DR@AVNI ZBOR
957. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona

o veterinarstvu 1585
958. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 1585
959. Zakon o varstvu topografije polprevodni{kih

vezij 1606
960. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona

o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanj{ani
ali odpisani prispevki {tejejo za pla~ane 1608

961. Zakon o merilih in postopku za dajanje
poro{tev Republike Slovenije 1609

962. Za~asni sklep o razvrstitvi ob~in v skupine in
dolo~itvi koli~nika za najvi{je vrednoteno
funkcijo v posamezni skupini 1610

Stran

VSEBINA
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
SLOVENIJE

963. Poziv za zbiranje predlogov mo‘nih kan-
didatov za ~lana ra~unskega sodi{~a 1611

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

964. Uredba o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda ’Center za promocijo turizma Slovenije’
– ’Slovenia Tourism promotion Center’ 1612

965. Uredba o koncesijah za gospodarsko izko-
ri{~anje vode na posameznih odsekih vodo-
tokov Jezernice in Tr‘i{ke Bistrice za pro-
izvodnjo elektri~ne energije 1615

966. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o
ustanovitvi mejhnih postaj za varstvo rastlin 1617

967. Uredba o prenehanju veljavnosti odloka o
ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj 1617

999. Uredba o spremembi uredbe o dolo~itvi
kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov, za katere
se ob uvozu pla~uje posebno dajatev 1640

1000. Uredba o dolo~itvi najvi{jih cen premij za
obvezno zavarovanje avtomobilske odgovor-
nosti osebnih vozil 1642

1001. Uredba o dolo~itvi najvi{jih cen telefonskih
storitev 1642

1002. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih sto-
ritev 1643

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI
IN ZAVODI

968. Odredba o spremembah in dopolnitvah od-
redbe o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko
mehanizacijo, naprave in drugo opremo,
kmetijska orodja za primarno obdelavo zem-
lji{~a ter nadomestne dele za to opremo in
naprave 1617

969. Odredba o spremembi odredbe o vrstah sa-
dilnega materiala ve~letnih rastlin iz uvoza,
katerih zdravstveno stanje se obvezno sprem-
lja pri kon~nem uporabniku, in o pogojih za
to spremljanje 1617

970. Odlo~ba o tem, da se vzame iz prometa zdra-
vilo ENTEROFERMENT za uporabo v vete-
rinarski medicini serija 9941455, ki ga
izdeluje RICHTER PHARMA, WELS, RE-
PUBLIKA AVSTRIJA 1618

971. Pravilnik o metodologiji za dolo~itev stro{kov,
ki se financirajo kot ustanoviteljske obvez-
nosti 1618

972. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
marec 1995 1621

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE

973. Odlo~ba o ugotovitvi, da dolo~ba 106. ~lena
zakona o zakonski zvezi in dru‘inskih raz-
merjih ni v neskladju z ustavo 1621

Stran Stran
974. Odlo~ba o odpravi dela 18. ~lena navodila o

ugotavljanju razlike in vpla~il po dogovoru o
politiki pla~ v gospodarstvu za leto 1994 1622

ORGANI IN ORGANIZACIJE
V OB^INI

975. Statutarni sklep I. Ob~ine Bohinj 1623
976. Statutarni sklep II. Ob~ine Bohinj 1623
977. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgo-

ro~nega in srednjero~nega plana za obmo~je
Ob~ine ̂ ren{ovci 1624

978. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa
Ob~ine ̂ ren{ovci 1625

979. Odlok o podalj{anju za~asnega financiranja
javne porabe v Ob~ini ^rnomelj v letu 1995 1625

980. Sklep o dolo~itvi javne infrastrukture na pod-
ro~ju kulture (^rnomelj) 1625

981. Sklep o povpre~ni gradbeni ceni, cenah stavb-
nega zemlji{~a in povpre~nih stro{kih komu-
nalnega opremljanja stavbnih zemlji{~ v Ob-
~ini ^rnomelj v letu 1995 1626

982. Sklep o valorizaciji vi{ine nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemlji{~a za leto 1995 (^rno-
melj) 1626

983. Spremembe statutarnega sklepa Ob~ine Gor-
nji Grad 1627

984. Spremembe in dopolnitve statutarnega sklepa
Ob~ine Hrpelje-Kozina 1627

985. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ravnanju z odpadki na obmo~ju Ob~ine  Ko-
~evje 1628

986. Sklep o podalj{anju veljavnosti za~asnega sta-
tutarnega akta Ob~ine Ko~evje 1628

987. Statutarni sklep Ob~ine Komen 1628
988. Sklep o dolo~itvi vi{ine letnih povra~il za

uporabo cest za kmetijske traktorje v Ob~ini
Kuzma 1628

989. Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob-
~ine Lendava za leto 1994 1629

990. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka v KS Topol pri Medvodah
(Ljubljana [i{ka) 1630

991. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka v KS Tehovec pri Medvodah
(Ljubljana [i{ka) 1631

992. Statutarni sklep Ob~ine Lo{ka dolina 1632
993. Statutarni sklep Ob~ine Lu~e 1633
994. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Ko-

munala Metlika 1635
995. Statutarni sklep Ob~ine Moravske Toplice 1637
996. Statutarni sklep Ob~ine Pod~etrtek 1638
997. Sklep o uskladitvi vrednosti to~ke za izra~un

nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a
v letu 1995 (Pod~etrtek) 1638

998. Za~asni poslovnik ob~inskega sveta (Semi~) 1638

Izdaja ̂ asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna Tone Tom{i~ v Ljubljani – Akontacija naro~nine za
leto 1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)


