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DRŽAVNI ZBOR
2873. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (ZZRZI)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji 

in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)

Razglašam Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in za-
poslovanju invalidov (ZZRZI), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 21. maja 2004.

Št. 001-22-122/04
Ljubljana, dne 31. maja 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN 
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja pravica do zaposlitvene 
rehabilitacije in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov 
ter določajo druge oblike, ukrepe in vzpodbude za njihovo 
zaposlovanje ter način njihovega financiranja.

(2) Ta zakon določa tudi vrste nadzora ter organe in 
institucije, pristojne za izvajanje tega zakona.

2. člen
(namen zakona)

Namen zakona je povečati zaposljivost invalidov in 
vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na 
trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih 
možnosti.

3. člen
(invalid)

Invalid oziroma invalidka (v nadaljnjem besedilu: inva-
lid) je oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po 
drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojne-
ga organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne 
okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da 
se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje (v 
nadaljnjem besedilu: invalid).

4. člen
(zaposlitvena rehabilitacija)

Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki se izvajajo s 
ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, 
zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo po-
klicno kariero.

5. člen
(prepoved diskriminacije)

Prepovedana je neposredna in posredna diskriminacija 
pri zaposlovanju invalidov, v času trajanja zaposlitve in v zve-
zi s prenehanjem zaposlitve ter v postopkih po tem zakonu.

6. člen
(postopek uveljavljanja pravic)

(1) V postopku uveljavljanja pravic po tem zakonu se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni posto-
pek, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso drugače 
urejena.

(2) Zahtevki, odločbe in pritožbe v postopkih za uveljav-
ljanje pravic po tem zakonu so takse prosti.

7. člen
(uporaba drugih predpisov)

Za delovno pravni položaj ter pravice in obveznosti in-
validov, ki izhajajo iz ureditve po tem zakonu, veljajo splošni 
predpisi na področjih delovnih razmerij, pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu, zaposlo-
vanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter drugih, če 
posamezna vprašanja v tem zakonu niso drugače urejena.

8. člen
(Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo)

(1) Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (v na-
daljnjem besedilu: Inštitut) opravlja naslednje naloge na po-
dročju zaposlitvene rehabilitacije:

– usklajuje in koordinira strokovni razvoj na tem po-
dročju,
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– pripravlja standarde storitev zaposlitvene rehabilita-
cije,

– pripravlja standarde usposabljanj in znanj za strokov-
ne delavce in izvajalce zaposlitvene rehabilitacije,

– pripravi metodologijo za ocenjevanje delovnih rezulta-
tov zaposlenih invalidov in izvaja nadzor na tem področju,

– daje obvezno strokovno mnenje v primeru spora iz 
prvega odstavka 39. člena tega zakona,

– opravlja raziskovalno delo in
– opravlja druge naloge v zvezi z izvajanjem tega za-

kona na podlagi vsakoletnega programa dela.
(2) Naloge iz prvih štirih alinei prejšnjega odstavka se 

izvajajo kot javno pooblastilo. Sredstva za ta namen se za-
gotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

9. člen
(strokovni delavci in sodelavci)

(1) Strokovni delavci oziroma strokovne delavke (v 
nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) na področju zapo-
slitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov so delavci 
z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo 
medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne 
ali druge ustrezne družboslovne usmeritve in znanji s po-
dročja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, 
pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali 
usposabljanjem.

(2) Na področju zaposlitvene rehabilitacije in strokovne 
podpore pri zaposlovanju invalidov sodelujejo tudi strokov-
njaki s področja tehnične ali druge ustrezne usmeritve.

(3) Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zapo-
slitvi lahko nudijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, imajo pa certifikat o 
poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposoblje-
nosti za opravljanje takih del (strokovni sodelavci).

II. PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA

10. člen
(pogoji za pridobitev statusa invalida)

(1) Status invalida po tem zakonu lahko pridobi ose-
ba, ki:

– ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih ozi-
roma nima z odločbo pristojnega organa ugotovljenih trajnih 
posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni ter zato bi-
stveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev,

– je prijavljena kot brezposelna oseba na Zavodu Re-
publike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
Zavod),

– je dopolnila starost 15 let oziroma ni stara več, kot je 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju po-
goj za pridobitev pokojnine za najnižjo pokojninsko dobo in

– izpolnjuje merila, določena s tem zakonom.
(2) Ob izpolnjevanju pogojev iz prve, tretje in četrte ali-

nee prejšnjega odstavka lahko pridobi status invalida po tem 
zakonu tudi oseba, ki je zaposlena.

11. člen
(merila za pridobitev statusa invalida)

Za pridobitev statusa invalida po tem zakonu morajo biti 
pri osebi ugotovljene:

– trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bo-
lezni,

– težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno zapo-
sljivost in

– ovire pri vključevanju v delovno okolje
na način, kot ga opredeljuje mednarodna klasifikacija funkci-
oniranja, invalidnosti in zdravja.

12. člen
(pravilnik)

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zdravje, izda pravilnik, s katerim 
podrobneje opredeli vsebino meril za priznanje statusa inva-
lida iz 11. člena tega zakona, meril za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije iz 14. člena tega zakona in meril 
za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov iz 33. člena 
tega zakona na podlagi mednarodne klasifikacije funkcioni-
ranja, invalidnosti in zdravja.

III. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

13. člen
(pravica do zaposlitvene rehabilitacije)

(1) Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do 
posameznih storitev iz 15. člena tega zakona v obsegu, na 
način in v trajanju, opredeljenem v rehabilitacijskem načrtu.

(2) Invalid lahko uveljavlja pravico do zaposlitvene 
rehabilitacije, če nima pravice do enakih storitev po drugih 
predpisih.

(3) Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije lah-
ko za invalida, ki pridobi pravico do poklicne rehabilitacije 
po drugih predpisih, uveljavlja pristojni izvedenski organ po 
postopku in na način, predpisan za pridobitev pravice do po-
klicne rehabilitacije.

(4) Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije lahko 
za invalida uveljavlja tudi delodajalec. V tem primeru sklene 
z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije iz 18. člena tega za-
kona in invalidom pogodbo o izvajanju storitev zaposlitvene 
rehabilitacije, s katero dogovori medsebojne pravice in ob-
veznosti.

14. člen
(merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije)

Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilita-
cije so:

– vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni 
na posameznika,

– potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot 
delu celostne rehabilitacije pri posamezniku,

– možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo so-
dobnih tehnologij,

– ocena socialnega in delovnega okolja (socialne vloge 
posameznika) in

– druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke.

15. člen
(storitve zaposlitvene rehabilitacije)

Vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije so zlasti:
– svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k 

aktivni vlogi,
– priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, 

delovnih navad in poklicnih interesov,
– pomoči pri sprejemanju lastne invalidnosti in sezna-

njanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
– pomoči pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
– razvijanja socialnih spretnosti in veščin,
– pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zapo-

slitve,
– analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega 

okolja invalida,
– izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delo-

vnega okolja invalida,
– izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za 

delo,
– usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziro-

ma v izbranem poklicu,
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– spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in 
izobraževanju,

– spremljanje invalida na delovnem mestu po zapo-
slitvi,

– sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega 
procesa,

– ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih 
invalidov in

– opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.

16. člen
(pravice in obveznosti invalida v zaposlitveni rehabilitaciji)

Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene reha-
bilitacije, ima naslednje pravice in obveznosti:

– pravico do storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu 
z odločbo in rehabilitacijskim načrtom,

– pravico in obveznost, da v zaposlitveni rehabilitaciji 
aktivno sodeluje,

– pravico do denarnih prejemkov iz 17. člena tega za-
kona,

– druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz načina in 
obsega izvajanja zaposlitvene rehabilitacije.

17. člen
(denarni prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije)

(1) Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene 
rehabilitacije, ima pravico do denarnih prejemkov glede na 
vrsto, obseg in čas trajanja storitev, in sicer:

– plačila stroškov javnega prevoza za invalida in nje-
govega spremljevalca oziroma spremljevalko (v nadaljnjem 
besedilu: spremljevalec) v primeru, da ga potrebuje, če je 
invalidu priznana pravica do storitev iz prve, druge, tretje, 
četrte, pete, šeste in desete alinee 15. člena tega zakona,

– plačila stroškov bivanja v višini največ 20% minimal-
ne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije 
izvajajo več dni zaporedoma in če je otežen vsakodnevni 
prihod invalida k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije,

– denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene 
rehabilitacije v višini 30% minimalne plače mesečno, če se 
storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 
100 ur in če invalid ni prejemnik denarnega nadomestila ali 
denarne pomoči po predpisih iz naslova pravic brezposelnih 
oseb ali denarnega nadomestila po predpisih iz naslova in-
validskega zavarovanja.

(2) O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča Zavod.

18. člen
(izvajanje zaposlitvene rehabilitacije)

(1) Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služ-
ba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pri 
čemer se pri vzpostavitvi mreže upošteva število in potrebe 
invalidov glede na vrsto invalidnosti in regionalno pokritost z 
izvajalci storitev.

(2) V mrežo iz prejšnjega odstavka se vključijo javni za-
vodi ter druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, 
predpisane za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. 
Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni zavodi, morajo 
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije pridobiti kon-
cesijo po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).

(3) Zaposlitvena rehabilitacija se financira iz sredstev 
proračuna Republike Slovenije, če je napotitelj Zavod. Cene 
storitev zaposlitvene rehabilitacije določi minister, pristojen 
za invalidsko varstvo.

IV. KONCESIJA ZA IZVAJANJE STORITEV 
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

19. člen
(podelitev koncesije)

(1) Koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabili-
tacije podeli minister, pristojen za invalidsko varstvo.

(2) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, razpiše 
javni natečaj za podelitev koncesije iz prejšnjega odstavka, v 
katerem določi kadrovske, organizacijske, tehnične in druge 
pogoje glede na vrsto, obseg in standarde storitev.

20. člen
(objava javnega natečaja)

(1) Besedilo objave javnega natečaja mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem 

zakonom,
– vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki 

so predmet razpisane koncesije,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje konce-

sija,
– čas trajanja razpisane koncesije,
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o 

sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
ki so predmet koncesije,

– rok za prijavo na razpis,
– merila za izbiro med ponudbami,
– odgovorno osebo za posredovanje informacij v raz-

pisnem roku in
– druge podatke, pomembne za javni natečaj.
(2) Zainteresirani ponudniki lahko v času objave jav-

nega natečaja zahtevajo razpisno dokumentacijo z vsemi 
podatki, ki jim omogočajo izdelati popolno ponudbo.

21. člen
(oddaja ponudb)

(1) Vsak ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z 
eno ponudbo.

(2) Ponudnik lahko tekom razpisnega roka svojo po-
nudbo dopolnjuje ali spreminja.

(3) Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le 
samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva ponudni-
ka, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz nadaljnjega 
ocenjevanja.

22. člen
(ocena ponudb)

(1) Za izvedbo javnega natečaja in pregled ter oceno na 
javni natečaj prispelih ponudb imenuje minister, pristojen za 
invalidsko varstvo, strokovno komisijo.

(2) Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izvede 
odpiranje prispelih ponudb najkasneje v roku 30 dni po po-
teku roka za prijavo na javni natečaj.

(3) Strokovna komisija po zaključenem odpiranju pri-
spelih ponudb pregleda pravočasno prispele ponudbe in po 
potrebi zahteva njihovo dopolnitev. Popolne ponudbe oceni 
v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni od prejema 
popolnih ponudb posreduje ministru, pristojnem za invalidsko 
varstvo, predlog za podelitev koncesij.

23. člen
(odločba o koncesiji)

(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izbranim 
ponudnikom z odločbo podeli koncesijo.

(2) Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe.
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24. člen
(pogodba o koncesiji)

Na podlagi dokončne odločbe koncedent najkasneje 
v roku 30 dni od vročitve odločbe ponudi koncesionarju v 
podpis koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojno 
koncesijsko razmerje, zlasti pa:

– vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki 
so predmet koncesije,

– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– način financiranja storitev zaposlitvene rehabilitacije,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja konce-

dentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov storitev za-

poslitvene rehabilitacije,
– sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja 

koncesije,
– način nadzora nad izvajanjem koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma 

koncesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– obveznosti koncesionarja ob prenehanju koncesijske-

ga razmerja in
– druge določbe, pomembne za izvajanje storitev zapo-

slitvene rehabilitacije, ki so predmet koncesije.

25. člen
(prenehanje koncesije)

(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, lahko z od-
ločbo odvzame koncesijo, če:

– koncesionar brez utemeljenega razloga ne podpiše 
koncesijske pogodbe v roku, ki je določen v odločbi o po-
delitvi koncesije,

– poteče čas, za katerega je bila podeljena koncesija,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s pred-

pisi in določbami koncesijske pogodbe ali
– koncesionar ne odpravi pri nadzoru ugotovljenih po-

manjkljivosti in kršitev.
(2) Koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog 

za odvzem koncesije in mu določi primeren rok za odpravo 
pomanjkljivosti in kršitev.

(3) Če koncesionar v določenem roku ne odpravi po-
manjkljivosti in kršitev, mu koncedent z odločbo odvzame 
koncesijo za opravljanje storitev zaposlitvene rehabilitacije.

(4) Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe.

V. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA IN 
PRAVICE DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

26. člen
(vloga za uveljavljanje pravic)

(1) Pravico do priznanja statusa invalida po tem zakonu 
in pravico do zaposlitvene rehabilitacije lahko uveljavlja ose-
ba pri Zavodu. O priznanju statusa invalida po tem zakonu 
in pravici do zaposlitvene rehabilitacije lahko Zavod odloči v 
istem postopku.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka priloži oseba zdravniški 
izvid z mnenjem osebnega zdravnika ali zdravnika po pred-
pisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
in drugo dokumentacijo, s katero dokazuje trajne posledice 
telesne ali duševne okvare ali bolezni.

(3) Invalid, ki mu je bila izdana odločba o invalidnosti 
po drugih predpisih, priloži vlogi za uveljavljanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije tudi dokončno odločbo.

27. člen
(odločanje o pravicah)

(1) Zavod odloča o priznanju statusa invalida, o pravici 
do zaposlitvene rehabilitacije in o drugih pravicah, ki iz nje iz-

hajajo, ter o zaposljivosti invalida v skladu z 34. členom tega 
zakona, opravlja pa tudi druge strokovne naloge, določene 
s tem zakonom.

(2) Organe, pristojne za odločanje o pravicah iz prejš-
njega odstavka, določa statut Zavoda.

28. člen
(rehabilitacijske komisije)

(1) V postopku priznanja statusa invalida po tem zakonu 
in v postopku uveljavljanja pravice do zaposlitvene rehabilita-
cije mora Zavod pridobiti mnenje rehabilitacijske komisije.

(2) Rehabilitacijske komisije izdajajo mnenja v postop-
kih na prvi in drugi stopnji. Imenuje jih minister, pristojen za 
invalidsko varstvo.

(3) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) 
rehabilitacijske komisije, ki je sodeloval pri izdaji mnenja v 
postopku na prvi stopnji, ne more biti član rehabilitacijske 
komisije, ki o isti zadevi daje mnenje na drugi stopnji.

(4) Stroški dela rehabilitacijskih komisij se krijejo iz 
proračuna Republike Slovenije.

29. člen
(sestava rehabilitacijskih komisij)

Rehabilitacijske komisije na prvi in drugi stopnji delujejo 
v sestavi petih članov, in sicer:

– predsednika – zdravnika specialista medicine dela,
– enega člana – strokovnjaka s področja invalidskega 

varstva z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izob-
razbo pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge 
družboslovne usmeritve,

– enega člana – strokovnjaka s področja zaposlovanja 
in trga dela z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,

– enega člana – strokovnjaka s specifičnih področij 
glede na telesno oziroma duševno okvaro ali bolezen ob-
ravnavane osebe in

– enega člana – z lastno izkušnjo invalidnosti na pred-
log invalidske organizacije.

30. člen
(mnenje rehabilitacijske komisije)

Rehabilitacijska komisija izda mnenje v skladu z merili, 
predpisanimi s pravilnikom iz 12. člena tega zakona. Pri tem 
upošteva podatke o telesni ali duševni okvari ali bolezni, 
podatke o izobrazbi, usposobljenosti in delovnih izkušnjah, 
morebitni rehabilitacijski obravnavi in druge podatke, ki lahko 
vplivajo na priznanje statusa invalida in na vrsto, obseg in 
trajanje zaposlitvene rehabilitacije.

31. člen
(predhodno rehabilitacijsko mnenje)

Pred izdajo mnenja iz prejšnjega člena lahko rehabilita-
cijska komisija pridobi mnenje o ravni invalidovih sposobno-
sti, znanj, delovnih navad in interesov, ki ga izdela izvajalec 
zaposlitvene rehabilitacije iz 18. člena tega zakona.

32. člen
(rehabilitacijski načrt)

(1) Na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije izdela 
rehabilitacijski svetovalec oziroma rehabilitacijska svetovalka 
(v nadaljnjem besedilu: rehabilitacijski svetovalec) Zavoda 
v sodelovanju z invalidom rehabilitacijski načrt, ki določa 
vrsto, obseg, način in trajanje izvajanja storitev zaposlitvene 
rehabilitacije.

(2) Rehabilitacijski načrt se med izvajanjem rehabilita-
cije lahko dopolnjuje ali spreminja.
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33. člen
(ocena zaposlitvenih možnosti)

(1) Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji izdela 
oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti na podlagi me-
sečnih poročil in končne evalvacije izvajalca zaposlitvene 
rehabilitacije iz 18. člena tega zakona. Iz ocene mora biti 
razvidno predvsem, ali je invalid zaposljiv v običajnem delo-
vnem okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, za katera dela 
je usposobljen in kakšne podporne storitve ali prilagoditve 
potrebuje na delovnem mestu.

(2) Kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega 
mesta in delovnega okolja invalid ne more dosegati delovnih 
rezultatov v višini vsaj ene tretjine zaposlenega na običajnem 
delovnem mestu, se v oceni zaposlitvenih možnosti oceni, da 
zaradi invalidnosti ni zaposljiv.

(3) Zavod na podlagi ocene iz prvega odstavka tega 
člena invalidu zagotavlja pomoč pri iskanju zaposlitve na 
ustreznih delovnih mestih v običajnem delovnem okolju, v 
invalidskih podjetjih, podporni ali zaščitni zaposlitvi oziroma 
pri vključitvi v programe aktivne politike zaposlovanja.

34. člen
(odločba o zaposljivosti)

(1) V primeru, da Zavod na podlagi ocene iz prejšnjega 
člena ugotovi, da invalid zaradi invalidnosti ni zaposljiv ali da 
se lahko zaposli le v zaščitni ali podporni zaposlitvi, izda o 
tem odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba.

(2) Zavod lahko na vlogo invalida izda odločbo o zapo-
sljivosti invalida v zaščitni ali podporni zaposlitvi na podlagi 
ocene zaposlitvenih možnosti iz prejšnjega člena tudi v pri-
meru iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona ali po za-
ključeni poklicni rehabilitaciji po drugih predpisih.

(3) Invalid oziroma delodajalec lahko na podlagi ocene 
doseganja delovnih rezultatov po metodologiji iz tretjega 
odstavka 69. člena tega zakona ali vloge za novo oceno za-
poslitvenih možnosti iz prejšnjega člena zaprosi za ponovno 
odločanje o zaposljivosti.

VI. PROGRAMI SOCIALNE VKLJUČENOSTI

35. člen
(programi socialne vključenosti)

(1) Programi socialne vključenosti so socialni programi, 
namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposo-
bnosti. V programe se vključujejo invalidi, ki zaradi invalid-
nosti niso zaposljivi, kar Zavod po zaključeni zaposlitveni 
rehabilitaciji ugotovi z odločbo o zaposljivosti iz prejšnjega 
člena.

(2) Programe socialne vključenosti izvajajo izvajalci, 
izbrani na javnem razpisu, ki ga objavi ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo, in v katerem določi pogoje za izvajanje 
programov. Javni razpis se izvede v skladu s predpisi o iz-
vrševanju proračuna.

(3) Z izbranimi izvajalci iz prejšnjega odstavka ministr-
stvo, pristojno za invalidsko varstvo, sklene večletno pogod-
bo o izvajanju programov socialne vključenosti, financiranje 
pa se dogovori z letno pogodbo.

(4) Programi socialne vključenosti se sofinancirajo iz 
proračuna Republike Slovenije.

VII. ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

36. člen
(izenačevanje v zaposlitvi)

(1) Invalidi se zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, 
v invalidskih podjetjih ter v podporni in zaščitni zaposlitvi na 
delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim.

(2) Delodajalec, ki sklepa pogodbo o zaposlitvi z invali-
dom za dela, za katera je bil invalid pri istem delodajalcu že 
zaposlen, v novi pogodbi o zaposlitvi ne sme invalidu določiti 
poskusnega dela, saj se šteje, da ima invalid znanja in spo-
sobnosti, ki so potrebna za opravljanje tega dela.

(3) Če se invalidu v času trajanja delovnega razmerja 
stanje njegove invalidnosti poslabša v primerjavi s stanjem 
invalidnosti ob sklenitvi delovnega razmerja, se takšno po-
slabšanje ob izpolnjevanju drugih pogojev šteje kot okolišči-
na, na podlagi katere se invalidu priznajo enake pravice, kot 
se po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
in po predpisih o delovnih razmerjih priznajo delovnim inva-
lidom.

37. člen
(primerna delovna mesta za invalide)

(1) Delodajalci v letnem poslovnem načrtu, v sistemi-
zaciji oziroma v razvidu delovnih mest izdelajo načrt zapo-
slovanja invalidov, v katerem predvidijo delovna mesta, ki so 
primerna za zaposlitev invalidov in druge ukrepe za ravnanje 
z invalidnostjo na delovnem mestu.

(2) Primerna delovna mesta za invalide so zlasti delo-
vna mesta, opremljena z informacijsko, komunikacijsko in z 
drugo podporno tehnologijo, na katerih invalidnost ni ovira za 
enakovredno opravljanje dela. Primerna delovna mesta za 
invalide so tudi delovna mesta, na katerih je mogoče enako-
vredno opravljanje dela s prilagoditvijo delovnega časa po-
trebam zaposlenega invalida ob upoštevanju specifičnosti, ki 
izhajajo iz njihove invalidnosti. Prilagoditev delovnega časa 
je potrebno urediti v pogodbi o zaposlitvi.

(3) Kot primerno delovno mesto se lahko šteje tudi delo 
na domu in delo na daljavo.

(4) Delo na daljavo je način dela, kadar se delo v celoti 
ali delno opravlja izven sedeža oziroma poslovnih enot delo-
dajalca, največkrat na domu ali v telecentrih, pri čemer invalid 
uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

38. člen
(pravica do sorazmernega dela nadomestil)

(1) Invalid, ki prejema nadomestilo iz naslova invalid-
nosti oziroma brezposelnosti in se zaposli za krajši delovni 
čas od polnega, zadrži pravico do prejemanja sorazmernega 
dela tega nadomestila.

(2) Višino in čas prejemanja sorazmernega dela nado-
mestil iz prejšnjega odstavka določi izplačevalec nadomestil 
po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

39. člen
(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu)

(1) Delodajalec ne sme invalidu redno odpovedati 
pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti, če ne dosega 
pričakovanih rezultatov in invalid teh rezultatov ne dosega 
zaradi invalidnosti.

(2) Invalidu iz prejšnjega odstavka je delodajalec dolžan 
ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas za dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in uspo-
sobljenosti ter so v skladu z njegovo delovno zmožnostjo.

(3) Če delodajalec invalidu ne more ponuditi pogodbe iz 
prejšnjega odstavka, mu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi 
iz poslovnega razloga, o čemer odloči komisija za ugotovitev 
podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi po predpisih o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju.

(4) Stroški dela komisije iz prejšnjega odstavka se za 
invalide, ki niso delovni invalidi, krijejo iz sredstev Sklada za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: 
Sklad).
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40. člen
(način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu)

(1) Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o 
zaposlitvi, če mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki 
ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in 
delovni zmožnosti v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in 
tem zakonom, ali mu na podlagi sporazuma z drugim delo-
dajalcem zagotovi, da mu drugi delodajalec ponudi sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu 
pri njem.

(2) Če je invalidu pri drugem delodajalcu ponujena 
v podpis pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas v smislu 
prejšnjega odstavka, oziroma invalid ne sprejme ponudbe 
sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, nima 
pravice do odpravnine in nima pravice do nadomestila za čas 
brezposelnosti po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti.

1. Zaščitna zaposlitev

41. člen
(zaščitna zaposlitev)

(1) Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delo-
vnem mestu in v delovnem okolju, prilagojenem delovnim 
sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na obi-
čajnem delovnem mestu (v nadaljnjem besedilu: zaščiteno 
delovno mesto).

(2) Zaščitena delovna mesta se določijo s splošnim 
aktom delodajalca, ki običajno delovno mesto razdeli na več 
funkcionalno povezanih delovnih mest, na katera zaposluje 
invalide, za katere je Zavod z odločbo iz 34. člena tega za-
kona ugotovil, da se zaradi svoje invalidnosti lahko zaposlijo 
le na zaščitenih delovnih mestih.

(3) Delodajalci, ki nimajo s splošnim aktom določenih 
pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem 
mestu, morajo zaščitena delovna mesta določiti v izjavi o 
varnosti.

(4) Zaščitena delovna mesta zagotavljajo predvsem 
zaposlitveni centri, lahko pa tudi drugi delodajalci, ki določijo 
zaščitena delovna mesta na način iz tega člena.

(5) Tudi opravljanje dela invalida na domu je lahko opre-
deljeno kot zaščiteno delovno mesto.

42. člen
(pravice invalida v zaščitni zaposlitvi)

(1) Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi 
na zaščitenem delovnem mestu, v kateri se poleg obveznih 
sestavin v skladu s predpisi o delovnih razmerjih opredelijo 
tudi način in obseg izvajanja strokovne pomoči in spremljanja 
invalida na delovnem mestu oziroma druge storitve glede na 
ugotovljene potrebe invalida.

(2) Na podlagi sklenjene pogodbe iz prejšnjega od-
stavka ima invalid pravico do subvencije plače v skladu s 
tem zakonom.

43. člen
(zaposlitveni center)

(1) Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi 
zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delo-
vnih mestih in izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične 
in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalid-
sko varstvo. Občine skrbijo za vzpodbujanje ustanavljanja 
zaposlitvenih centrov na svojem območju.

(2) Zaposlitveni center s splošnim aktom opredeli števi-
lo zaščitenih delovnih mest za invalide. Opredeli tudi število 
delovnih mest za strokovne delavce in sodelavce iz 9. člena 
tega zakona, ki se financirajo iz javnih sredstev.

(3) Invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih me-
stih, zagotavlja zaposlitveni center delo na svojem sedežu, 
v svojih poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih poslovnih 
pogodb pa občasno lahko tudi pri poslovnih partnerjih. Za-
poslitveni center mora zagotavljati programe, ki vsem zapo-
slenim invalidom zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in 
vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja.

44. člen
(izpolnjevanje pogojev)

(1) Izpolnjevanje pogojev za delovanje zaposlitvenega 
centra ugotavlja strokovna komisija iz 56. člena tega zakona. 
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo ugotovi, ali 
so izpolnjeni pogoji za delovanje zaposlitvenega centra.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
(3) Na podlagi dokončne odločbe se zaposlitveni center 

vpiše v razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo.

45. člen
(vpliv na sprejemanje odločitev)

(1) Zaposlitveni center mora pred odločanjem o poveča-
nju ali zmanjšanju osnovnega kapitala, spremembi lastništva, 
spremembi dejavnosti, pridobitvi ali odtujitvi nepremičnin in 
sprejetjem sklepa o prenehanju ter o drugih pomembnih od-
ločitvah, ki so povezane z namenom njegovega delovanja, 
obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, lahko z od-
ločbo prepove sprejetje odločitev, ki bi lahko škodljivo vplivale 
na ohranjanje delovnih mest za invalide.

(3) Za povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih v 
zaposlitvenem centru mora zaposlitveni center pridobiti so-
glasje ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.

46. člen
(oprostitve in olajšave)

(1) Zaposlitveni centri so zaradi zagotavljanja zaščitenih 
delovnih mest za invalide organizacije posebnega pomena.

(2) Finančna sredstva iz naslova, z zakoni in drugimi 
predpisi določenih, posebnih oprostitev in olajšav so zaposlit-
veni centri dolžni prikazovati na posebnem kontu in uporabiti 
za namene, določene v 61. členu tega zakona.

47. člen
(prednost pri pridobivanju javnih naročil)

Zaposlitvenim centrom lahko naročniki oddajo javno na-
ročilo na enak način, kot je to v predpisih o javnih naročilih 
urejeno za invalidska podjetja.

2. Podporna zaposlitev

48. člen
(podporna zaposlitev)

(1) Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delo-
vnem mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in 
tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

(2) Invalidu se lahko zagotavlja pri uvajanju v delo, na 
delovnem mestu in pri vključevanju v delovno okolje strokov-
na podpora z informiranjem, svetovanjem in usposabljanjem, 
osebno asistenco, spremljanjem pri delu, razvojem osebnih 
metod dela in ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter 
tehnična podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in sred-
stev za delo.

(3) Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se zago-
tavlja strokovna podpora z informiranjem in svetovanjem.
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49. člen
(pogoji za podporno zaposlitev)

Za zaposlitev invalida, za katerega je Zavod z odločbo 
iz 34. člena tega zakona ugotovil, da je zaradi svoje invalid-
nosti zaposljiv le v podporni zaposlitvi, morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:

– usposobljenost invalida za opravljanje del na konkret-
nem delovnem mestu,

– motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki 
zagotavljajo uspešno delo,

– izdelan individualiziran načrt podpore invalidu in delo-
dajalcu,

– pripravljenost delodajalca za sodelovanje in prilagodi-
tev delovnega okolja ter delovnega mesta v skladu z načrtom 
iz prejšnje alinee.

50. člen
(pravice invalida v podporni zaposlitvi)

(1) Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi, 
v kateri se poleg obveznih sestavin v skladu s predpisi o de-
lovnih razmerjih opredelijo tudi način in obseg strokovne in 
tehnične podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

(2) Na podlagi sklenjene pogodbe iz prejšnjega odstav-
ka ima invalid lahko pravico do subvencije plače, če dosega 
nižje delovne rezultate, ugotovljene na podlagi ocene dose-
ganja delovnih rezultatov iz tretjega odstavka 69. člena tega 
zakona, v višini in na način, predpisan s tem zakonom.

51. člen
(zagotavljanje podpornih storitev)

(1) Podporne storitve v rehabilitaciji in zaposlitvi za in-
valida, delodajalca ali delovno okolje invalida lahko izvajajo 
strokovni delavci in sodelavci iz 9. člena tega zakona, zapo-
sleni pri delodajalcu, izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v 
zaposlitvenih centrih ali v invalidskih podjetjih, lahko pa tudi 
druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh 
storitev v skladu s predpisi.

(2) Podporne storitve se plačujejo po cenah, ki jih do-
loči minister, pristojen za invalidsko varstvo. Financirajo se 
lahko iz sredstev proračuna Republike Slovenije, Sklada ali 
drugih virov.

3. Invalidska podjetja

52. člen
(pojem invalidskega podjetja)

Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska 
družba, ki je organizirana in deluje kot kapitalska družba v 
skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, če 
posamezna vprašanja njenega pravnega statusa, upravljanja 
in poslovanja s tem zakonom niso urejena drugače.

53. člen
(pogoji delovanja)

(1) Gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z 
omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna del-
niška družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med 
celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% 
invalidov od vseh zaposlenih v družbi.

(2) Kapitalska družba izpolnjuje pogoj iz prejšnjega 
odstavka, če:

– ima izdelan poslovni načrt,
– zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalid-

nosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajal-
cih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti 
ustreznih delovnih mest in

– zaposluje najmanj enega strokovnega delavca iz 
9. člena tega zakona, če zaposluje in usposablja več kot tri 

invalide, sicer pa na vsakih 20 zaposlenih invalidov enega 
strokovnega delavca.

(3) Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih v 
invalidskem podjetju, se ne štejejo v kvoto iz prvega odstavka 
tega člena.

54. člen
(status invalidskega podjetja)

(1) Gospodarska družba, ki izpolnjuje pogoje iz prejš-
njega člena, lahko začne poslovati kot invalidsko podjetje, 
ko pridobi status invalidskega podjetja.

(2) Status invalidskega podjetja gospodarski družbi z 
odločbo podeli minister, pristojen za invalidsko varstvo, po 
pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije.

(3) Če gospodarska družba v enem letu po pridobitvi 
predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije ni pridobila 
statusa invalidskega podjetja na način iz prejšnjega odstav-
ka, Vlada Republike Slovenije predhodno soglasje prekliče.

55. člen
(vloga za pridobitev statusa)

(1) Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja 
lahko vloži gospodarska družba, ki želi poslovati kot invalid-
sko podjetje, na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

(2) Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja 
lahko vloži tudi gospodarska družba ali druga pravna ali 
fizična oseba, ki želi ustanoviti gospodarsko družbo, ki bi 
poslovala kot invalidsko podjetje.

(3) Kadar vlogo za pridobitev statusa invalidskega pod-
jetja vloži gospodarska družba, ki ne izpolnjuje predpisane 
kvote za zaposlovanje invalidov iz 62. člena tega zakona in 
želi ustanoviti gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot inva-
lidsko podjetje, se vloga zavrže.

56. člen
(strokovna komisija)

Za obravnavo vlog in ugotavljanje izpolnjevanja pogo-
jev za pridobitev statusa invalidskega podjetja, nadzor nad 
izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in nadzor nad 
uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav, 
minister, pristojen za invalidsko varstvo, imenuje strokovno 
komisijo.

57. člen
(delitev dobička)

Invalidska podjetja so dolžna najmanj 60% ustvarje-
nega dobička, doseženega s prodajo na trgu, nameniti za 
povečanje osnovnega kapitala družbe oziroma ga porabiti 
za enak namen kot finančna sredstva iz naslova oprostitev 
in olajšav iz 61. člena tega zakona.

58. člen
(lastništvo in vpliv na sprejemanje odločitev)

(1) V primeru, da se lastniški delež posameznega druž-
benika oziroma delničarja poveča tako, da bi znašal 25% 
ali več osnovnega kapitala družbe, je invalidsko podjetje 
predhodno dolžno o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo.

(2) Invalidsko podjetje je dolžno pisno obvestiti mi-
nistrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, tudi o večji širitvi 
ali krčenju dejavnosti, pridobitvi ali odtujitvi nepremičnin, v 
katerih poteka glavnina dejavnosti, sprejetju sklepa o pre-
nehanju gospodarske družbe in drugih pomembnih razvojnih 
odločitvah, ki lahko vplivajo na ohranjanje delovnih mest za 
invalide.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko minister, pristojen za invalidsko varstvo, v roku 15 dni 
od prejema obvestila zahteva razveljavitev sprejete odločitve, 
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ki bi lahko škodljivo vplivala na ohranjanje delovnih mest za 
invalide.

(4) Za povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih v 
invalidskem podjetju nad 20 delavcev mora invalidsko pod-
jetje pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za invalidsko 
varstvo.

59. člen
(revizija računovodskih izkazov)

(1) Invalidska podjetja so dolžna letna in poslovna 
poročila revidirati na način in pod pogoji, določenimi z za-
konom, ki ureja revidiranje. Revizor mora tudi preveriti, ali je 
vsebina poslovnega poročila v skladu s sestavinami letnega 
poročila.

(2) Slovenski inštitut za revizijo sprejme na predlog mi-
nistra, pristojnega za invalidsko varstvo, pravila revidiranja 
invalidskih podjetij.

(3) Invalidska podjetja so dolžna revidirana poročila 
predložiti ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo.

60. člen
(odvzem statusa)

(1) Gospodarski družbi se lahko z odločbo odvzame 
status invalidskega podjetja, če je pri nadzoru ugotovljeno:

– da ne izpolnjuje več pogojev za ohranitev statusa po 
tem zakonu,

– da nenamensko uporablja sredstva iz naslova opro-
stitev in olajšav,

– da huje krši predpise.
(2) Zoper odločbo o odvzemu statusa invalidskega pod-

jetja ni pritožbe.

61. člen
(oprostitve in olajšave)

Finančna sredstva iz naslova, z zakoni in drugimi pred-
pisi določenih, posebnih oprostitev in olajšav so invalidska 
podjetja dolžna prikazovati na posebnem kontu in jih upora-
biti za naslednje namene:

– investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z de-
lom invalidov,

– izboljšanje delovnih pogojev za invalide,
– ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za 

invalide,
– pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške od-

sotnosti,
– pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz 

tekočega poslovanja,
– izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
– plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu 

tega zakona in
– druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zapo-

sljivost invalidov.

VIII. KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV

62. člen
(dolžnost zaposlovanja invalidov – kvota)

(1) Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, 
razen tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, inva-
lidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, so dolžni zaposlovati 
invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila za-
poslenih delavcev (v nadaljnjem besedilu: kvota).

(2) Povezane družbe po določbah zakona o gospodar-
skih družbah, ki skupaj zaposlujejo najmanj 20 delavcev, so 
dolžne zaposlovati invalide v okviru določene kvote od celo-
tnega števila vseh zaposlenih delavcev v povezanih družbah. 
Kot povezana družba se po tem zakonu ne šteje invalidsko 
podjetje.

(3) Kvoto iz prejšnjih dveh odstavkov določi Vlada Re-
publike Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega sveta z 
uredbo. Kvota je glede na dejavnost delodajalca lahko raz-
lična, vendar ne more biti nižja od 2% in ne višja od 6% od 
skupnega števila zaposlenih delavcev.

(4) V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja 
celega števila, se vrednosti do 0,5% zaokrožijo navzdol in 
vrednosti od vključno 0,5% zaokrožijo navzgor.

63. člen
(vštevanje v kvoto)

(1) V kvoto se vštevajo vsi invalidi iz 3. člena tega za-
kona, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 
ur tedensko.

(2) Invalid, zaposlen na zaščitenem delovnem mestu 
v običajnem delovnem okolju, se šteje za 1,5 zaposlenega 
invalida, invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, pa za 2 za-
poslena invalida.

64. člen
(nadomestna izpolnitev kvote)

(1) Za izpolnitev kvote šteje tudi sklenitev pogodbe o 
poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma 
invalidskim podjetjem, po kateri se priznavajo stroški dela v 
višini zneska 18 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki 
bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane kvote.

(2) Pogodbe o poslovnem sodelovanju iz prejšnjega od-
stavka so dolžne gospodarske družbe posredovati Skladu v 
roku sedem dni po sklenitvi.

65. člen
(plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote)

(1) Delodajalec, ki ne izpolni kvote, je dolžan mesečno 
ob izplačilu plač obračunati in plačati v Sklad prispevek za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne 
plače za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za iz-
polnitev predpisane kvote.

(2) Če Sklad ugotovi, da delodajalec prispevka iz prejš-
njega odstavka ni plačal pravočasno, ga pisno pozove, da 
plača prispevek skupaj z zamudnimi obrestmi v naknadno 
določenem roku.

(3) Če delodajalec v določenem roku ne plača obvez-
nosti iz prejšnjega odstavka, niti ne dokaže, da ni zavezanec 
za plačilo, Sklad zadevo odstopi Davčni upravi Republike 
Slovenije v izterjavo.

66. člen
(prijava invalida v zavarovanje)

(1) Na prijavno odjavnem obrazcu v obvezno zdravstve-
no zavarovanje delavcev je potrebno označiti, da se prijavlja 
ali odjavlja delavec invalid.

(2) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije me-
sečno posreduje Skladu podatke o prijavi in odjavi zapo-
slenih invalidov pri posameznih delodajalcih.

IX. VZPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

67. člen
(vrste finančnih vzpodbud)

Za enakopravnejše vključevanje invalidov v zaposlitev 
se lahko priznajo naslednje finančne vzpodbude:

– subvencije plač invalidom,
– plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev 

za delo invalidov,
– plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
– oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in inva-

lidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
– nagrade za preseganje kvote,
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– letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na po-
dročju zaposlovanja invalidov in

– druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov 
in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge razvojne 
vzpodbude.

1. Subvencije plač invalidom

68. člen
(pravica do subvencije plače)

(1) Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega 
na zaščitenem delovnem mestu, lahko pa tudi v podporni 
zaposlitvi in v invalidskem podjetju, ki jo uveljavlja invalid pri 
Skladu zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so po-
sledica njegove invalidnosti.

(2) O pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu 
odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo.

69. člen
(določanje višine subvencije plače)

(1) Osnova za izračun subvencije plače invalida v pod-
porni zaposlitvi in v invalidskih podjetjih je izhodiščna plača 
tarifnega razreda delovnega mesta invalida po veljavni kolek-
tivni pogodbi ali minimalna plača, če je ta višja, na zaščitenih 
delovnih mestih pa minimalna plača.

(2) Višina subvencije plače je odvisna od doseganja 
delovnih rezultatov invalida, ki se preverja enkrat letno na 
podlagi ocene, ki jo izdela:

– delodajalec za invalide, zaposlene v zaposlitvenem 
centru oziroma v invalidskem podjetju,

– izvajalec zaposlitvene rehabilitacije za invalide, zapo-
slene na zaščitenih delovnih mestih v običajnem delovnem 
okolju, in za invalide, ki prejemajo subvencijo v podporni 
zaposlitvi.

(3) Metodologijo za oceno doseganja delovnih rezul-
tatov na predlog Inštituta predpiše minister, pristojen za 
invalidsko varstvo.

(4) V primeru pritožbe zoper odločbo iz drugega odstav-
ka prejšnjega člena glede višine subvencije plače ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, zaprosi za mnenje o pravilno-
sti ocene doseganja delovnih rezultatov Inštitut.

70. člen
(odstotek subvencije plače)

Invalidi so upravičeni do naslednjih odstotkov subvenci-
je plače od osnov iz prvega odstavka prejšnjega člena, glede 
na obliko zaposlitve:

– v zaščitni zaposlitvi od 30% do 70%,
– v podporni zaposlitvi od 5% do 30% in
– v invalidskem podjetju od 5% do 20%.

71. člen
(način določanja plače invalida)

(1) Subvencija plače invalida je sestavni del plačila za 
delo po pogodbi o zaposlitvi.

(2) Delodajalec mora pri plači invalida, zaposlenega v 
podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, ki ima pravico 
do subvencije plače v skladu z 68. členom tega zakona, 
upoštevati, da plača, ki jo invalidu izplača za opravljeno delo 
in subvencija plače, izplačana po tem zakonu, skupaj pred-
stavljata plačo delovnega mesta, za katerega ima invalid 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma najmanj minimum, 
določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

(3) Na zaščitenih delovnih mestih sta plača, ki jo za 
opravljeno delo invalida izplača delodajalec in subvencija 
plače, izplačana po tem zakonu, skupaj minimum, določen z 
zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

(4) Sklad na podlagi zahtevka delodajalca povrne sub-
vencije plač iz prejšnjega člena v roku enega meseca od 
prejema zahtevka.

2. Druge vrste finančnih vzpodbud

72. člen
(plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev 

za delo)
(1) Na podlagi izdelanega načrta prilagoditve delovnega 

mesta in sredstev za delo lahko delodajalec, ki namerava 
zaposliti brezposelnega invalida, v primeru, da ni drugega 
zavezanca za plačilo, zaprosi za plačilo stroškov prilagoditve 
konkretnega delovnega mesta in sredstev za delo.

(2) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve iz prejšnjega 
odstavka vloži na Sklad. Vlogi mora priložiti načrt prilagoditve 
delovnega mesta in sredstev za delo ter izjavo o nameravani 
zaposlitvi invalida za nedoločen čas.

(3) O pravici do plačila stroškov prilagoditve iz prvega 
odstavka tega člena odloča Sklad, pritožbe pa rešuje minis-
trstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

73. člen
(plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju)

(1) Na podlagi izdelanega individualiziranega načrta 
podpore invalidu in delodajalcu ima delodajalec pravico do 
plačila stroškov podpornih storitev iz 51. člena tega zakona 
v obsegu do 15 ur mesečno, če invalid nima več pravice 
do zaposlitvene rehabilitacije po tem zakonu, če ima z njim 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in če gre za 
zaposlenega invalida nad predpisano kvoto po tem zakonu.

(2) O pravici do plačila stroškov storitev v podpornem 
zaposlovanju iz prejšnjega odstavka odloča Sklad, pritožbe 
pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

74. člen
(oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje)
(1) Delodajalci so za invalide, ki jih zaposlujejo nad 

predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, na podlagi 
odločbe Sklada oproščeni plačila prispevkov za obvezno po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje.

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za delodajal-
ce, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in za samozaposlene 
invalide.

(3) Vlogi za oprostitev plačila prispevkov iz prvega in 
drugega odstavka tega člena je potrebno priložiti kopijo pri-
jave v zavarovanje iz prvega odstavka 66. člena tega zakona 
in pogodbo o zaposlitvi invalida, iz katere je razvidna višina 
njegove plače, delodajalci pa morajo predložiti še dokazila 
o izpolnjevanju kvote oziroma dokazila, da niso zavezani za 
izpolnjevanje kvote.

(4) O pravici iz prvega in drugega odstavka tega člena 
odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo.

(5) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko za-
varovanje iz prvega in drugega odstavka tega člena prikazu-
je delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem 
kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz 
61. člena tega zakona.

(6) Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije pokriva prispevke iz prejšnjega odstavka Republika 
Slovenija iz proračuna.

75. člen
(nagrada za preseganje kvote)

(1) Vlada Republike Slovenije v uredbi iz tretjega od-
stavka 62. člena tega zakona določi višino in čas prejemanja 
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nagrade delodajalcu, ki zaposluje več invalidov, kot je določe-
no s kvoto in delodajalcu, ki zaposluje manj kot 20 delavcev 
in ima zaposlene invalide, pod pogojem, da njihova invalid-
nost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni pri tem delodajalcu.

(2) Sklad na vlogo delodajalca izda odločbo o višini 
denarne nagrade.

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

76. člen
(letne nagrade za dobro prakso)

(1) Sklad vsako leto razpiše javni natečaj za podelitev 
letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju za-
poslovanja invalidov. Javni natečaj, v katerem so opredeljena 
merila za izbor, pripravi odbor, ki ga imenuje minister, pristo-
jen za invalidsko varstvo.

(2) Nagrade podeljuje minister, pristojen za invalidsko 
varstvo.

X. SKLAD ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 
INVALIDOV

77. člen
(ustanovitev in upravljanje Sklada)

(1) Sklad je javni finančni sklad, ki ga z namenom 
vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu s tem 
zakonom in ohranjanja delovnih mest zanje v imenu Re-
publike Slovenije ustanovi Vlada Republike Slovenije. So-
ustanovitelja sklada sta Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in Zavod.

(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije ob ustanovitvi prispeva v namensko premoženje skla-
da delež iz sredstev za invalidsko zavarovanje v višini, kot jo 
določi v skladu z zakonom in lahko na enak način povečuje 
njegovo vrednost. Zavod nameni za ustanovitev sklada delež 
sredstev v višini kot je določeno v proračunu Republike Slo-
venije za namene povečanja zaposlenosti invalidov in lahko 
iz istega vira povečuje vrednost namenskega premoženja.

(3) Vlada Republike Slovenije in oba zavoda iz prejšnje-
ga odstavka uredijo medsebojna razmerja z ustanovitvenim 
aktom Sklada.

(4) Pri upravljanju Sklada sodelujejo tudi predstavniki 
sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje 
države, in predstavniki delodajalskih združenj, reprezentativ-
nih za območje države.

(5) Ustanovitelji z ustanovitvenim aktom določijo, da 
imajo sindikati in delodajalske organizacije iz prejšnjega od-
stavka najmanj po enega člana v nadzornem svetu Sklada.

78. člen
(delovno področje Sklada)

Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in 
delodajalcev v skladu s pooblastili po tem zakonu in opravlja 
druge naloge, za katere je pristojen v skladu s tem zakonom 
in ustanovitvenim aktom.

79. člen
(sredstva Sklada)

(1) Sklad pridobiva namenska denarna sredstva iz:
– plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane 

kvote,
– sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje Slovenije, namenjenih pospeševanju zaposlovanja 
nezaposlenih delovnih invalidov,

– namenskih prihodkov proračuna Republike Slovenije 
iz naslova plačanih glob za storjene prekrške in odvzeto pre-
moženjsko korist po tem zakonu,

– sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih 
subvencioniranju plač invalidov,

– donacij in
– drugih virov.
(2) Sredstva za delo Sklada se zagotavljajo iz proraču-

na Republike Slovenije.
(3) Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev iz 

prvih dveh odstavkov tega člena.
(4) Republika Slovenija zagotavlja sredstva za kritje 

pravic, ki se po tem zakonu financirajo iz Sklada, iz prora-
čuna Republike Slovenije, kadar drugi prihodki Sklada ne 
zadostujejo za kritje obveznosti Sklada. Višina sredstev, ki 
jih zagotavlja proračun Republike Slovenije, se opredeli v 
finančnem načrtu Sklada.

80. člen
(namen uporabe zbranih sredstev)

Denarna sredstva, pridobljena s plačilom zaradi neizpol-
njevanja kvote, Sklad uporablja za subvencije plač invalidov 
po tem zakonu in za financiranje drugih vzpodbud iz 67. čle-
na tega zakona.

81. člen
(zbiranje in posredovanje podatkov)

(1) Sklad brezplačno pridobiva osebne in druge poda-
tke iz zbirk podatkov in evidenc v skladu s tem zakonom od 
upravljavcev, ki jih vodijo.

(2) Posamezniki in delodajalci morajo Skladu na nje-
govo zahtevo posredovati tudi vse podatke, ki jih Sklad po-
trebuje pri odločanju o pravicah in obveznostih, za katere je 
pristojen.

(3) Sklad lahko podatke, ki jih pridobi od zavezancev 
iz prvega in drugega odstavka tega člena, uporabi samo za 
potrebe postopkov po tem zakonu.

XI. NADZOR

82. člen
(vrste nadzora)

Nadzor po tem zakonu obsega:
– strokovni nadzor, ki ga izvajajo strokovne komisije, ki 

jih imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo,
– finančni nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče Re-

publike Slovenije,
– nadzor nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene re-

habilitacije, zaposlitvenih centrov, invalidskih podjetij, Sklada 
in Zavoda, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo,

– nadzor nad izvajanjem pravic iz naslova delovnih raz-
merij in zaposlovanja po tem zakonu, ki ga izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo,

– nadzor nad izpolnjevanjem kvote, ki ga izvaja Sklad 
in

– nadzor nad izvajanjem ocenjevanja doseganja delo-
vnih rezultatov zaposlenih invalidov, ki ga izvaja Inštitut.

XII. VODENJE ZBIRK PODATKOV

83. člen
(način vodenja zbirk podatkov)

(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi:
– razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije,
– razvid zaposlitvenih centrov in
– register invalidskih podjetij.
(2) Vpis v razvid oziroma v register in izbris iz razvida 

oziroma iz registra se izvede na podlagi dokončne odločbe 
ministra, pristojnega za invalidsko varstvo, in vsebuje na-
slednje podatke:
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– zaporedno številko vpisa,
– datum vpisa in številko ter datum odločbe, ki je pod-

laga za vpis,
– ime, sedež in osebno ime zastopnika pravne osebe,
– datum izbrisa in številko ter datum odločbe, ki je pod-

laga za izbris.

84. člen
(vodenje evidenc)

(1) Evidence po tem zakonu vodijo Zavod, Sklad in Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

(2) Podatki iz evidenc se smejo uporabljati samo za po-
trebe izvajanja tega zakona, za uveljavljanje pravic s podro-
čja socialne varnosti pri pristojnih institucijah ter za statistične 
ali znanstveno raziskovalne namene.

(3) Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in pristoj-
ni državni organi lahko neposredno izmenjujejo podatke iz 
evidenc, ki jih vodijo.

(4) Čas hrambe podatkov iz evidenc, predpisanih s tem 
zakonom, je 50 let.

85. člen
(evidence Zavoda)

Zavod na podlagi tega zakona vodi naslednje eviden-
ce:

– evidenco brezposelnih invalidov,
– evidenco invalidov, ki so pridobili status po tem za-

konu,
– evidenco invalidov, ki jim je bila priznana pravica do 

zaposlitvene rehabilitacije,
– evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da 

niso zaposljivi,
– evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba o za-

posljivosti na zaščitenih delovnih mestih,
– evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba o za-

posljivosti v podporni zaposlitvi,
– evidenco invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih 

mestih z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov na 
zaščitenih delovnih mestih v običajnem delovnem okolju,

– evidenco invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi 
in

– evidenco vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z lo-
čenim prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih 
podjetjih.

86. člen
(podatki v evidencah Zavoda)

Zavod poleg podatkov, ki jih vodi za vse brezposelne 
osebe na podlagi predpisov s področja zaposlovanja in za-
varovanja za primer brezposelnosti, vodi po tem zakonu še 
naslednje podatke:

– številko, datum in organ, ki je izdal odločbo o inva-
lidnosti,

– vrsta invalidnosti,
– številko in datum izdaje odločbe o priznani pravici do 

zaposlitvene rehabilitacije iz 27. člena tega zakona,
– številko in datum izdaje odločbe o zaposljivosti iz 

34. člena tega zakona,
– število, vrste in obseg strokovne in tehnične podpore 

invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju v podporni zapo-
slitvi.

87. člen
(evidence Sklada)

Sklad na podlagi tega zakona vodi naslednje eviden-
ce:

– evidenco delodajalcev, ki so po tem zakonu dolžni 
zaposlovati invalide,

– evidenco delodajalcev, ki zaradi neizpolnjevanja kvote 
plačujejo v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov,

– evidenco delodajalcev, ki zaposlujejo večje število 
invalidov od predpisane kvote,

– evidenco prejemnikov letnih nagrad za dobro prakso 
na področju zaposlovanja invalidov,

– evidenco prejemnikov subvencije plače,
– evidenco prejemnikov plačila stroškov storitev v pod-

pornem zaposlovanju,
– evidenco prejemnikov plačila stroškov prilagoditve 

delovnega mesta in sredstev za delo,
– evidenco upravičencev do oprostitve plačila prispev-

kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

88. člen
(podatki o delodajalcih v evidencah Sklada)

Evidence delodajalcev iz prvih štirih alinei prejšnjega 
člena, ki jih vodi Sklad, vsebujejo naslednje podatke:

– naziv in sedež delodajalca ter ime osebe, pooblašče-
ne za zastopanje,

– glavno dejavnost delodajalca,
– število vseh zaposlenih pri delodajalcu,
– število zaposlenih invalidov pri delodajalcu z ločenim 

prikazom števila sklenjenih pogodb o opravljanju dela na 
domu, dela na daljavo in dela na posebej primernih delovnih 
mestih za invalide,

– vrednost, čas trajanja in število sklenjenih pogodb 
delodajalca o poslovnem sodelovanju iz 64. člena tega za-
kona,

– dejavnost delodajalca, ki je uveljavil pravico iz 72., 73. 
in 74. člena tega zakona.

89. člen
(podatki o posameznikih – prejemnikih vzpodbud v 

evidencah Sklada)
Evidence posameznikov – prejemnikov finančnih 

vzpodbud iz pete, šeste, sedme in osme alinee 87. člena 
tega zakona, ki jih vodi Sklad, vsebujejo naslednje podatke:

– osebne podatke prejemnikov vzpodbud (ime in pri-
imek, EMŠO, davčno številko, podatke o prebivališču, po-
datke o invalidnosti),

– številko in datum izdaje odločbe o priznanju pravice 
do subvencije plače po 68. členu tega zakona,

– odstotek subvencije plače glede na obliko zaposlitve 
po 70. členu tega zakona,

– obdobje, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi 
in priznana subvencija plače,

– način, obseg in predmet prilagoditve iz prvega od-
stavka 72. člena tega zakona,

– vrsta in obseg podpornih storitev iz prvega odstavka 
73. člena tega zakona.

90. člen
(evidenca Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije)

(1) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vodi 
podatke o zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavaro-
vanje, iz katerih je razvidno, ali je zavarovanec invalid iz 
3. člena tega zakona.

(2) Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca pri-
jave v zavarovanje predpiše minister, pristojen za zdravje, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za invalidsko varstvo, in so 
del obrazca.

91. člen
(varstvo osebnih podatkov)

Za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih podatkov 
po tem zakonu se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov.
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XIII. KAZENSKE DOLOČBE

92. člen
(prekršek zaradi neplačevanja obveznosti iz naslova kvote)

(1) Z globo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik po-
sameznik, če ne izpolnjuje obveznosti plačevanja prispevka 
za neizpolnjevanje kvote iz 65. člena tega zakona.

(2) Z globo od 300.000 do 10,000.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posa-
meznik, če se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogni-
ti izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi 
neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena tega zakona.

(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena, z globo v višini od 200.000 do 
1,000.000 tolarjev pa odgovorna oseba pravne osebe ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

93. člen
(prekrški z delovno pravnega področja in zaposlovanja)

(1) Z globo od 300.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posamez-
nik, če:

– ne upošteva določb o sklepanju pogodb o zaposlitvi v 
zaščitni zaposlitvi (42. člen) ali podporni zaposlitvi (50. člen) 
in

– ne upošteva določb o načinu izplačevanja plač v skla-
du z 71. členom tega zakona.

(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

94. člen
(prekrški invalidskih podjetij)

(1) Z globo od 3,000.000 do 10,000.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek invalidsko podjetje, če:

– uporablja odstopljena sredstva v nasprotju z nameni 
iz 61. člena tega zakona,

– razdeli dobiček v nasprotju z določbo 57. člena tega 
zakona,

– ne predloži revidiranega poročila iz 59. člena tega za-
kona ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo.

(2) Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba invalidskega podjetja, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka.

(3) Določbe prve alinee prvega odstavka in prejšnjega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo za vse pravne 
subjekte, ki so oproščeni plačila prispevkov za socialno 
varnost.

95. člen
(odvzem premoženjske koristi)

(1) Če se pri finančnem nadzoru oziroma pri nadzoru 
nad poslovanjem invalidskega podjetja ugotovi, da je bil 
storjen prekršek iz prejšnjega člena, lahko Davčna uprava 
Republike Slovenije z odločbo odvzame premoženjsko korist, 
ki je bila pridobljena s storjenim prekrškom.

(2) Globe, plačane iz naslova prekrškov po tem zako-
nu, in odvzeta premoženjska korist iz prejšnjega odstavka 
so namenski prihodki proračuna Republike Slovenije, ki se 
namenijo za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov 
in ohranjanje delovnih mest za invalide. Zbrana sredstva 
se v bilanci odhodkov namenjajo Skladu iz 77. člena tega 
zakona.

96. člen
(organ za odločanje o prekrških)

(1) O prekrških po tem zakonu odloča Davčna uprava 
Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za 
delo.

(2) Izterjane globe za storjene prekrške po tem zakonu 
se zbirajo na posebnem kontu Sklada in porabljajo za vzpod-
bujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih 
mest za invalide.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

97. člen
(začasni izvajalci zaposlitvene rehabilitacije)

Do sprejema mreže izvajalcev zaposlitvene rehabili-
tacije iz 18. člena tega zakona izvajajo posamezne storitve 
zaposlitvene rehabilitacije pooblaščeni izvajalci, ki so bili na 
podlagi javnega razpisa pred uveljavitvijo tega zakona izbrani 
s sklepom ministra, pristojnega za invalidsko varstvo.

98. člen
(dokončanje postopkov)

(1) Osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona vklju-
čene v katerikoli rehabilitacijski program iz programa aktivne 
politike zaposlovanja, nadaljujejo s programom skladno z za-
poslitvenim načrtom. Na predlog Zavoda program zaključijo 
v skladu s 33. in 34. členom tega zakona.

(2) Postopki za pridobitev statusa invalidne osebe po 
Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 
(Uradni list SRS, št. 18/76 in Uradni list RS, št. 8/90), začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah na-
vedenega zakona.

99. člen
(višina subvencije do izdaje podzakonskih aktov)
Do sprejema podzakonskih predpisov iz 12. člena in 

tretjega odstavka 69. člena tega zakona se subvencije plače 
za invalide, zaposlene v invalidskih podjetjih, določajo po 
Pravilniku o merilih za nadomestitev dela stroškov invalid-
skim podjetjem, subvencije plače za zaposlene invalide na 
zaščitenih delovnih mestih in v podporni zaposlitvi pa v višini 
20% minimalne plače.

100. člen
(rok za uskladitev družbenih pogodb in poslovanja 

invalidskih podjetij)
Gospodarske družbe, ki so pridobile status invalidskega 

podjetja do uveljavitve tega zakona, so dolžne v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona uskladiti družbene pogodbe in po-
slovanje z določbami tega zakona.

101. člen
(rok za vzpostavitev registra invalidskih podjetij)

Invalidska podjetja se vpišejo v register invalidskih pod-
jetij najkasneje v roku treh let po uveljavitvi tega zakona.

102. člen
(rok za ustanovitev Sklada)

Sklad iz 77. člena tega zakona se ustanovi najkasneje 
v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

103. člen
(rok za zbiranje podatkov)

(1) Najkasneje v roku šest mesecev po vpisu v register 
pristojnega sodišča mora Sklad zbrati podatke o vseh delo-
dajalcih iz 62. člena tega zakona, podatke o vseh zaposlenih 
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pri teh delodajalcih in podatke o vseh zaposlenih invalidih iz 
63. člena tega zakona.

(2) V roku iz prejšnjega odstavka delodajalci Skladu 
posredujejo tudi en originalni izvod pogodbe o poslovnem 
sodelovanju iz 64. člena tega zakona.

(3) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj-
kasneje v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega zakona 
dopolni evidenco zavarovancev, vključenih v zdravstveno 
zavarovanje, s podatkom o invalidnosti zavarovancev po 
3. členu tega zakona.

104. člen
(rok za začetek izvajanja javnih pooblastil Inštituta)
Inštitut najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi 

tega zakona preuredi svojo notranjo organizacijo tako, da bo 
lahko opravljal naloge in javna pooblastila iz 8. člena tega 
zakona za vse skupine invalidov.

105. člen
(rok za izdajo uredbe Vlade Republike Slovenije)
Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz tretjega od-

stavka 62. člena tega zakona najkasneje do 31. decembra 
2004.

106. člen
(rok za izdajo podzakonskih aktov)

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda podza-
konske akte iz 12. člena, prvega odstavka 43. člena in iz 
tretjega odstavka 69. člena tega zakona najkasneje v roku 
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

107. člen
(izrekanje denarnih kazni)

(1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka upo-
rabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku 
o prekršku izrekajo kot denarne kazni, in sicer za:

– prekršek iz 92. člena tega zakona v razponih, kot so 
določeni z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 
36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni 
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 
87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01),

– prekršek iz prvega odstavka 93. člena tega zakona v 
razponu od 300.000 do 1,000.000 tolarjev, za prekršek iz dru-
gega odstavka 93. člena tega zakona v razponu od 100.000 
do 500.000 tolarjev in

– prekršek iz prvega odstavka 94. člena tega zakona 
v razponu od 3,000.000 do 10,000.000 tolarjev, za prekršek 
iz drugega odstavka 94. člena tega zakona v razponu od 
100.000 do 500.000 tolarjev.

(2) Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 7/03) se za odgovorno osebo samostojnega pod-
jetnika posameznika ne uporablja določba tretjega odstavka 
92. člena in drugega odstavka 93. člena tega zakona.

108. člen
(uporaba določb 95. in 96. člena tega zakona)

Določbe 95. in 96. člena tega zakona se začnejo upo-
rabljati 1. januarja 2005.

109. člen
(razveljavitev predpisov)

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo ve-
ljati:

– Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb (Uradni list SRS, št. 18/76 in Uradni list RS, št. 8/90), 
Samoupravni sporazum o merilih in postopku za ugotavlja-
nje lastnosti invalidne osebe (Uradni list SRS, št. 17/78) in 
Samoupravni sporazum o obveznem minimumu medicinske 

dokumentacije v postopku uveljavljanja pravic iz naslova 
invalidnosti (Uradni list SRS, št. 66/89), izdana na njegovi 
podlagi,

– Zakon o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (Uradni 
list SRS, št. 12/70), ki pa se uporablja do začetka izvajanja 
kvotnega sistema zaposlovanja invalidov iz 62. člena tega 
zakona,

– določba sedme alinee prvega odstavka 48. člena Za-
kona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 12/93, 71/93, 
2/94 – popr., 38/94, 69/98, 65/2000, 97/01 – ZSDP, 42/02 
– ZDR, 67/02 in 2/04 – ZDSS-1) in

– Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov 
invalidskim podjetjem (Uradni list RS, št. 54/97).

(2) Izvršilni predpisi iz prve in četrte alinee prejšnjega 
odstavka se uporabljajo do sprejema pravilnika iz 12. člena 
tega zakona in metodologije iz tretjega odstavka 69. člena 
tega zakona, kolikor niso v nasprotju z določbami tega za-
kona.

110. člen
(uskladitev drugih predpisov)

(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 446. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000 – ZPSV-C, 124/2000, 
109/01, 108/02, 110/02 – ZISDU-1, 63/03 – ZIPRS0304-A, 
63/03 – odločba US, 135/03 in 2/04 – ZDSS-1) se določbe 
102. do 105. členov Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju začnejo uporabljati z dnem uveljavitve uredbe 
Vlade Republike Slovenije iz tretjega odstavka 62. člena tega 
zakona.

(2) Določbe 569. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/2000, 36/2000, 45/01, 59/01 in 
93/02 – odločba US) se najkasneje v roku šest mesecev od 
uveljavitve tega zakona uskladijo z določbami tega zakona.

111. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 101-04/03-2/1
Ljubljana, dne 21. maja 2004.
EPA 1075-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2874. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (ZPCP-1B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2004.
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Št. 001-22-123/04
Ljubljana, dne 31. maja 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU 
(ZPCP-1B)

1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 

št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 20. členu doda 
nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Ko prevoznik Skupnosti opravlja prevoze blaga po 
ozemlju Republike Slovenije, mora biti ustrezen izvod licence 
Skupnosti, izdan na njegovo ime ali firmo, ves čas prevoza v 
vozilu in ga je dolžan, na njihovo zahtevo, izročiti na vpogled 
pristojnemu inšpektorju, policistu ali cariniku.«.

2. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni linijski prevoz potnikov, razen prevozov v 

mestnem prometu in prevozov učencev osnovnih šol, zago-
tavlja država kot javno dobrino z gospodarsko javno službo 
in, na podlagi javnega razpisa, najugodnejšim ponudnikom 
prevozov podeli koncesije.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direkcija pred podelitvijo koncesij določi potrebe 

po prevozih (vozne rede), tekom prometnega leta pa največ 
dvakrat letno s spremembami voznega reda le-tega uskladi 
z dejanskimi potrebami po prevozih.«.

Sedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

3. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posebni linijski prevoz je prevoz samo določene vr-

ste potnikov in izključuje ostale potnike. S posebnim linijskim 
prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, pre-
voz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in 
izobraževalno ustanovo ter prevoz vojakov in njihovih družin 
med domom in vojašnico.«

Četrti in peti odstavek se črtata.

4. člen
V 40. členu se črtata besedi »z avtobusi«.

5. člen
Doda se nov 81.a člen, ki se glasi:

»81.a člen
(uporaba dovolilnice)

(1) Tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti mora dovolil-
nico, ki jo, v skladu z določili tega zakona, predpisov Evrop-
ske skupnosti ali mednarodnih pogodb, potrebuje za prevoz, 
ki ga opravlja, pravilno izpolniti že pred prestopom državne 
meje Republike Slovenije.

(2) Šteje se, da je dovolilnica pravilno izpolnjena, če so 
izpolnjene vse rubrike v dovolilnici, še posebej pa naziv ali 
ime ter naslov prevoznika, ki opravlja prevoz, kraj in datum 
izdaje dovolilnice ter podpis in žig izdajatelja dovolilnice, 
registrska številka vozila, ki prevoz opravlja ter datum, ura 
in kraj vstopa v Republiko Slovenijo oziroma prestopa dr-
žavne meje.

(3) Če na dovolilnici niso izpolnjeni podatki o prevozniku 
in vozilu, ki opravlja prevoz ter podatki o prestopu državne 
meje Republike Slovenije, se šteje, da je bil prevoz opravljen 
brez dovolilnice in da dovolilnice ni v vozilu.

(4) Dovolilnica se lahko uporabi samo za tisto vrsto pre-
voza, ki je naveden na dovolilnici in pod pogoji, navedenimi 
na dovolilnici.

(5) CEMT dovolilnica se mora uporabljati v skladu s 
pravili organizacije CEMT, predpisanimi v tem zakonu in 
podzakonskem predpisu, ki ga izda minister, pristojen za 
promet.«.

6. člen
V prvem odstavku 106. člena se v napovednem stavku 

besedi »z odločbo« nadomestita z besedo »lahko«.

7. člen
Doda se nov 106.a člen, ki se glasi:

»106.a člen
(izdaja odločbe o izrečenem ukrepu)

Če inšpektor izreče katerega izmed ukrepov ali prepo-
vedi iz prvega odstavka prejšnjega člena, izda pisno odločbo 
o tem ukrepu v roku osmih dni od ustnega izreka ukrepa 
osebi, na katero se ukrep nanaša.«.

8. člen
Doda se nov 109.a člen, ki se glasi:

»109.a člen
(nadzor in koordinacija nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona oprav-
ljajo organi, pristojni za inšpekcijski nadzor prevozov v cest-
nem prometu, carinski organi in policija na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije samostojno in v skupnih koordiniranih 
nadzorih.

(2) Koordinacijo in načrtovanje stalnega nadzora v 
notranjosti Republike Slovenije opravlja Prometni Inšpek-
torat Republike Slovenije, ki od vseh organov, pristojnih za 
nadzor, tudi zbira in obdeluje podatke o opravljenih nadzorih 
in ugotovljenih kršitvah tega zakona in predpisov o varnosti 
cestnega prometa.

(3) Prometni inšpektorat vodi evidenco o opravljenih 
nadzorih v skladu s tem zakonom, predpisi s področja varno-
sti cestnega prometa – predvsem s področja časov voženj in 
počitkov voznikov, ter v skladu z mednarodnimi pogodbami, 
ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

(4) V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji 
podatki:

– datum in kraj opravljenega nadzora,
– število kontroliranih oseb in vozil,
– število in struktura ugotovljenih kršitev (predpis in 

člen),
– ime oziroma firma kršitelja ter država in naslov se-

deža,
– registrska številka vozila ter podatki o največji do-

voljeni masi vozila,
– morebitne opombe.
(5) Način nadzora in koordinacije med nadzornimi orga-

ni natančneje določi Vlada Republike Slovenije.«.

9. člen
V 110., 111., 112. in 113. členu se besedilo »Z denarno 

kaznijo« nadomesti z besedama »Z globo«, za besedilom 
»odgovorna oseba pravne osebe« pa se doda besedilo » ali 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika«.

10. člen
V tretjem odstavku 110. člena se besedilo »od 350.000 

do 450.000« nadomesti z besedilom »od 150.000 do 
300.000«.
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11. člen
V tretjem odstavku 111. člena se besedilo »od 350.000 

do 450.000« nadomesti z besedilom »od 150.000 do 
300.000«.

12. člen
V prvem odstavku 114. člena se napovedni stavek in 

besedilo 1. točke spremenita tako, da se glasita:
»(1) Z globo od 150.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje 

za prekršek voznik:
1. če med vožnjo v vozilu nima izvoda licence za vozilo 

ali izvoda licence Skupnosti oziroma potrdila o priglasitvi pre-
vozov za lastne potrebe (18. in 20. člen);«.

V 5. točki prvega odstavka se za besedo »prometu« 
doda besedilo »ali predpisane potniške spremnice«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Globo iz prejšnjega odstavka lahko za prekršek iz 

1., 2. in 4. točke izrečeta tudi carinik ali policist.«.
Tretji odstavek se črta.

13. člen
V prvem odstavku 115. člena se napovedni stavek spre-

meni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje 

voznik:«.
V 1. točki prvega odstavka se besedilo »(81. člen)« na-

domesti z besedilom »(51., 53., 81. in 81.a člen)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Globo iz prejšnjega odstavka lahko za prekršek iz 

1. točke izrečeta tudi carinik ali policist.«.

14. člen
Drugi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) Od dneva polnopravnega članstva Republike 

Slovenije v Evropski skupnosti se za prevoze, ki jih opravlja 
prevoznik Skupnosti v tranzitu preko Republike Slovenije 
oziroma iz držav članic Skupnosti v Slovenijo ali obratno, 
ne uporabljajo določbe 81., 81.a, 82., 83. in 84. člena tega 
zakona. Za prevoze, ki jih opravlja prevoznik Skupnosti iz 
Republike Slovenije v države nečlanice Evropske Skupnosti 
ali obratno, se te določbe uporabljajo, če ni z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, določeno 
drugače.«.

15. člen
(1) Prve koncesije za izvajanje javnega linijskega pre-

voza potnikov z veljavnostjo do 31. 12. 2008 se podeli pre-
voznikom, ki so na podlagi registriranih voznih redov iz pro-
metnega leta 2003/2004 opravljali javne linijske prevoze.

(2) Do oblikovanja oziroma do določitve območij pokra-
jin oziroma regij se v Republiki Sloveniji za urejanje javnega 
potniškega prometa območje celotne države šteje za eno 
pokrajino oziroma regijo.

16. člen
(1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka upo-

rabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku 
o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, določenih s 
tem zakonom.

(2) Določbe tega zakona, ki določajo globe za prekršek 
odgovorne osebe samostojnega podjetnika posameznika, se 
začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 7/03).

17. člen
Podzakonski predpisi iz 5. in 8. člena tega zakona se 

izdajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 326-07/92-2/42
Ljubljana, dne 21. maja 2004.
EPA 1245-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

2875. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
visokem šolstvu (ZViS-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o visokem šolstvu (ZViS-D), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 21. maja 2004.

Št. 001-22-124/04
Ljubljana, dne 31. maja 2004.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-D)

1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 

– uradno prečiščeno besedilo) se za 7. členom doda nov 7.a 
člen, ki se glasi:

»7.a člen
(štipendiranje tujcev in Slovencev brez slovenskega 

državljanstva)
Republika Slovenija lahko Slovencem brez slovenskega 

državljanstva, ob upoštevanju meddržavnih pogodb in spo-
razumov ali na podlagi vzajemnosti pa tudi tujcem, zagotavlja 
štipendije ali študijske pomoči za študij po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe ali izpopolnjevanje.

Pri izbiri kandidatov za štipendije ali študijske pomoči 
se upoštevajo pogoji, določeni v meddržavni pogodbi ali 
sporazumu; če jih ta ne vsebuje, se upošteva kandidatov 
uspeh pri študiju.

Podrobnejše pogoje in način dodeljevanja štipendij ali 
študijskih pomoči Slovencem brez slovenskega državljanstva 
in tujcem določi minister, pristojen za visoko šolstvo.«

2. člen
V tretjem odstavku 8. člena se na koncu druge alinee 

črta vejica in doda besedilo »ali je vanje vpisano večje število 
tujih študentov,«.
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Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se gla-
sijo:

»Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenščine kot 
strokovnega oziroma znanstvenega jezika.

Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva 
se omogoči učenje slovenščine.

Podrobnejši način skrbi za razvoj in učenje slovenščine 
določi minister, pristojen za visoko šolstvo.«.

3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavod se lahko ustanovi, če so:
– opredeljena študijska področja in znanstvenorazi-

skovalne oziroma umetniške discipline, za katere se viso-
košolski zavod ustanavlja; pri opredelitvi študijskih področij 
se uporablja mednarodna klasifikacija Isced, pri opredelitvi 
znanstvenoraziskovalnih področij pa mednarodna Frascati-
jeva klasifikacija,

– zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo 
programa,

– zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci, potrebni za izvedbo programa.

Za ustanovitev univerze morajo biti izpolnjeni pogoji za 
izvajanje študijskih programov vseh treh stopenj, za samo-
stojni visokošolski zavod – fakulteto in umetniško akademi-
jo, najmanj za dve stopnji, za samostojni visokošolski zavod 
– visoko strokovno šolo, pa najmanj za prvo stopnjo.

Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj 
pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo pridobiti 
strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev 
oziroma preoblikovanje visokošolskega zavoda (akreditacija 
visokošolskega zavoda).

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo najmanj 
vsakih sedem let po uradni dolžnosti ponovno preveri, ali so 
izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti, za katere je bil 
visokošolski zavod ustanovljen (ponovna akreditacija visoko-
šolskega zavoda).

Določbi prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi 
za ustanovitev drugih zavodov – članic univerz.«.

4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost, 

ko se vpiše v razvid visokošolskih zavodov.
Razvid vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Visokošolski zavod se vpiše v razvid, če:
– je ustanovljen v skladu s tem zakonom in je vpisan v 

sodni register,
– ima akreditiran študijski program,
– ima zagotovljene visokošolske učitelje, znanstvene 

delavce in visokošolske sodelavce, potrebne za izvedbo 
študijskega programa,

– ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo in izpol-
njene pogoje glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu 
in druge predpisane pogoje.

Visokošolski zavod, ki ga je ustanovila Republika Slo-
venija, se vpiše v razvid po uradni dolžnosti, zasebni visoko-
šolski zavod pa na predlog ustanovitelja.

V razvid visokošolskih zavodov se vpišejo tudi ugo-
tovitve Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo pri 
ponovni akreditaciji visokošolskega zavoda in študijskega 
programa.

Če so bile ob ponovni akreditaciji visokošolskega za-
voda in študijskega programa ugotovljene pomanjkljivosti, 
in v določenem roku niso bile odpravljene, se lahko začne 
postopek za izbris iz razvida visokošolskih zavodov.

Vsebino in obliko razvida določi minister, pristojen za 
visoko šolstvo.«.

5. člen
V petem odstavku 21. člena se beseda »sedmino« na-

domesti z besedo »petino«.

6. člen
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se gla-

si:
»Upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je usta-

novila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustano-
vitelja, predstavniki delavcev, ki opravljajo visokošolsko de-
javnost, predstavniki študentov, predstavnik drugih delavcev 
in predstavniki delodajalcev.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sestava upravnega odbora zasebnega visokošolske-

ga zavoda se določi z ustanovitvenim aktom in statutom.«.

7. člen
V prvem odstavku 23. člena se doda nova četrta alinea, 

ki se glasi:
»– s soglasjem senata sprejema merila o kakovosti 

univerze, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, 
umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za spremlja-
nje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija 
univerze);«.

Sedanje četrta, peta, šesta in sedma alinea prvega od-
stavka postanejo peta, šesta, sedma in osma alinea.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Rektorja volijo vsi visokošolski učitelji, znanstveni 

delavci in visokošolski sodelavci, ki so na univerzi zaposleni. 
Volilno pravico imajo tudi študentje, in sicer eno petino od 
glasov vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni.«.

8. člen
V prvem odstavku 24. člena se doda nova tretja alinea, 

ki se glasi:
»– je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zago-

tavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, 
znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega 
dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalva-
cija članice);«.

Sedanji tretja in četrta alinea prvega odstavka postane-
ta četrta in peta alinea.

9. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen
(akreditacija študijskih programov)

Študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske 
programe za izpopolnjevanje sprejme senat univerze, in sicer 
na predlog senata članice univerze, oziroma senat samo-
stojnega visokošolskega zavoda.

Senat univerze oziroma senat samostojnega visoko-
šolskega zavoda si mora k študijskemu programu pridobiti 
soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Svet 
Republike Slovenije za visoko šolstvo najmanj vsakih sedem 
let po uradni dolžnosti odloči o podaljšanju ali odvzemu so-
glasja k študijskemu programu.

S soglasjem Sveta Republike Slovenije za visoko šol-
stvo študijski programi postanejo javnoveljavni. Visokošolski 
zavodi jih javno objavijo najkasneje do razpisa za vpis.

Obvezne sestavine študijskih programov se spreminjajo 
po enakem postopku, kot se sprejemajo.«.

10. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

»32.a člen
(javnoveljavna izobrazba in listine)

Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za 
pridobitev izobrazbe, si pridobi javnoveljavno izobrazbo in 
dobi diplomo, ki je javna listina. Vsebino in obliko diplome 
določi pristojni organ visokošolskega zavoda in ju objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.
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Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Visokošol-
ski zavodi jo izdajajo v slovenščini in enem od uradnih jezikov 
Evropske unije. Sestavine obrazca določi minister, pristojen 
za visoko šolstvo, na predlog Sveta Republike Slovenije za 
visoko šolstvo.

Diploma in »Priloga k diplomi« sta brezplačni.
Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za 

izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za prido-
bitev izobrazbe, dobi potrdilo, ki je javna listina.«.

11. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»33. člen
(študijski programi za pridobitev izobrazbe)

Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo 
v tri stopnje:

a) prva stopnja
– visokošolski strokovni študijski programi,
– univerzitetni študijski programi,
b) druga stopnja
– magistrski študijski programi,
c) tretja stopnja
– doktorski študijski programi.
Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski 

programi, študijski programi druge in tretje stopnje pa po-
diplomski študijski programi.

Visokošolski strokovni študijski programi študentom 
omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost 
za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih stro-
kovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za spo-
razumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost 
in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in 
vodenju. Obvezen sestavni del teh študijskih programov je 
praktično izobraževanje v delovnem okolju.

Univerzitetni študijski programi študentom omogočajo 
pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in me-
todoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo 
teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in 
delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in 
uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za spo-
razumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in 
odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter 
vodenju najzahtevnejšega dela. Sestavni del teh programov 
je lahko tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju ali 
sodelovanje pri raziskovalnem delu.

Magistrski študijski programi študentom omogočajo po-
glabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo 
za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem 
področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v šir-
šem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okolišči-
nah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših 
delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, soci-
alnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega 
dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne 
naloge v delovnem okolju oziroma temeljne, aplikativne ali 
razvojne raziskovalne naloge.

Doktorski študijski programi študentom omogočajo po-
globljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov 
ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja 
in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem 
in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za 
vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenora-
ziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znan-
stvenega področja in razvijanje kritične refleksije. Obvezen 
sestavni del teh programov so tudi temeljne ali aplikativne 
raziskovalne naloge.

Cilji in izhodišča za oblikovanje študijskih programov 
se podrobneje določijo v nacionalnem ogrodju visokošolskih 
kvalifikacij, ki ga sprejme Svet Republike Slovenije za visoko 
šolstvo.«.

12. člen
Za 33. členom se dodata nova 33.a in 33.b člen, ki se 

glasita:

»33.a člen
(študijski programi za izpopolnjevanje)

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživ-
ljenjskega učenja, in so namenjeni predvsem za izpopolnje-
vanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja.

Poleg programov iz prejšnjega odstavka visokošolski 
zavodi lahko organizirajo tudi različne oblike neformalnega 
učenja, na primer tečaje, poletne šole, programe usposab-
ljanja in podobno, če to ne vpliva na izvajanje študijskih pro-
gramov za pridobitev izobrazbe.

33.b člen
(skupni študijski programi)

Skupni študijski programi so študijski programi za pri-
dobitev izobrazbe, ki jih visokošolski zavod sprejme in izvaja 
skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike 
Slovenije ali tujine.

Za skupne študijske programe visokošolski zavodi, po-
leg določb tega zakona, upoštevajo tudi merila za oblikovanje 
in sprejemanje skupnih študijskih programov, ki jih sprejme 
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem pro-
gramu za pridobitev izobrazbe, dobi skupno diplomo, v kateri 
so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvedbi 
študijskega programa. Skupna diploma je javna listina. Vse-
bino in obliko skupne diplome ter priloge k diplomi določijo 
sodelujoči visokošolski zavodi.«.

13. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študijske programe iz 33., 33.a in 33.b člena tega za-

kona organizirajo in izvajajo univerze, fakultete in umetniške 
akademije.

Visoka strokovna šola organizira in izvaja visokošolske 
strokovne študijske programe ter študijske programe za iz-
popolnjevanje. Če je z ustanovitvenim aktom določeno in v 
akreditacijskem postopku ugotovljeno, da ima zagotovljene 
ustrezne visokošolske učitelje, znanstvene delavce in vi-
sokošolske sodelavce ter izpolnjuje pogoje za opravljanje 
znanstveno-raziskovalnega oziroma umetniškega dela, 
lahko izvaja tudi magistrske študijske programe, drugače 
pa le v sodelovanju z visokošolskim zavodom iz prejšnjega 
odstavka.«.

14. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:

»35. člen
(sestavine študijskih programov za pridobitev izobrazbe)

Študijski programi za pridobitev izobrazbe se oblikujejo 
po načelih o vzpostavljanju evropskega visokošolskega pros-
tora tako, da so primerljivi s programi drugih visokošolskih 
zavodov v tem prostoru.

Študijski programi za pridobitev izobrazbe prve in druge 
stopnje imajo naslednje obvezne sestavine:

– splošne podatke o programu (ime, stopnja, vrsta, 
trajanje),

– opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma sploš-
nih ter predmetno-specifičnih kompetenc, ki se s programom 
pridobijo,

– podatke o mednarodni primerljivosti programa,
– podatke o mednarodnem sodelovanju visokošolskega 

zavoda,
– predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih ob-

veznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v 
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nadaljnjem besedilu: ECTS) in opredelitvijo deleža izbirnosti 
v programu,

– pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa,
– merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih 

pred vpisom v program,
– načine ocenjevanja,
– pogoje za napredovanje po programu,
– pogoje za prehajanje med programi,
– način izvajanja študija,
– pogoje za dokončanje študija,
– pogoje za dokončanje posameznih delov programa, 

če jih program vsebuje,
– strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom.
Doktorski študijski programi so podlaga za pripravo 

študijskega in raziskovalnega programa posameznega 
študenta. V doktorskem študijskem programu se smiselno 
opredelijo obvezne sestavine iz prejšnjega odstavka, razen 
sestavin iz osme, enajste, trinajste in štirinajste alinee. Te se 
v programu opredelijo, če je tako določeno s statutom viso-
košolskega zavoda. S predmetnikom se določijo vsebinska 
področja in kreditno ovrednotene obveznosti, ki se lahko 
razporejajo v študijski in raziskovalni program posamezne-
ga študenta (skupinske oblike študijskega dela, skupinsko 
ali individualno raziskovalno delo). Organizirane oblike štu-
dija po doktorskem študijskem programu obsegajo najmanj 
60 kreditnih točk. Z doktorskim študijskim programom se do-
loči tudi znanstveni naslov, oblikovan v skladu z zakonom.

Študijski programi za pridobitev izobrazbe imajo lahko 
tudi druge sestavine, določene s statutom visokošolskega 
zavoda.«.

15. člen
Za 35. členom se doda 35.a člen, ki se glasi:

»35.a člen
(sestavine študijskih programov za izpopolnjevanje)
Obvezne sestavine študijskih programov za izpopol-

njevanje so:
– splošni podatki o programu (ime, vrsta, trajanje),
– opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma sploš-

nih ter predmetno– specifičnih kompetenc, ki se s progra-
mom pridobijo,

– predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih 
obveznosti po ECTS in opredelitvijo deleža izbirnosti v pro-
gramu,

– pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa,
– merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih 

pred vpisom v program,
– načini ocenjevanja,
– pogoji za napredovanje po programu,
– način izvajanja študija,
– pogoji za dokončanje študija.
Študijski programi za izpopolnjevanje imajo lahko tudi 

druge sestavine, določene s statutom visokošolskega za-
voda.«.

16. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»36. člen
(študijske obveznosti in trajanje študija)

Študijske obveznosti se v študijskih programih ovredno-
tijo s kreditnimi točkami po ECTS. Posamezni letnik študij-
skega programa obsega 60 kreditnih točk.

Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni 
študijski programi obsegajo od 180 do 240 kreditnih točk in 
trajajo tri do štiri leta.

Magistrski študijski programi obsegajo 60 do 120 
kreditnih točk in trajajo eno do dve leti, vendar tako, da na 
istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom 

prve stopnje trajajo pet let. Magistrski študijski programi, ki 
obsegajo 60 kreditnih točk, omogočajo študentom, ki so na 
prvi stopnji končali študij, ovrednoten s 180 kreditnimi točka-
mi, dodatni letnik, tako da si skupaj pridobijo 120 kreditnih 
točk, potrebnih za dokončanje magistrskega študijskega 
programa.

Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo 
za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti 
usklajeno s temi direktivami.

Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk 
in trajajo tri leta.

Študij po študijskih programih prve in druge stopnje se 
lahko izvaja tudi po delih, določenih s programom.

Študijski programi za izpopolnjevanje obsegajo najmanj 
10 in največ 60 kreditnih točk.«.

17. člen
V prvem odstavku 38. člena se med besedi »študij« in 

»se« vstavita besedi »prve stopnje«.
V drugem odstavku se besedilo »po programu za pri-

dobitev univerzitetne izobrazbe« nadomesti z besedilom »po 
univerzitetnem študijskem programu«.

V četrtem odstavku se besedilo »po programu za pri-
dobitev visoke strokovne izobrazbe« nadomesti z besedilom 
»po visokošolskem strokovnem študijskem programu«.

Sedmi odstavek se črta.

18. člen
Dodata se nova 38.a in 38.b člen, ki se glasita:

»38.a člen
(pogoji za vpis v magistrski in doktorski študijski program)

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je 
končal:

– študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih 
področij,

– študijski program prve stopnje z drugih strokovnih po-
dročij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so 
bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo 
glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 
do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje 
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 
program.

Strokovna področja iz prve alinee in študijske obvezno-
sti iz druge alinee prejšnjega odstavka se določijo z magistr-
skim študijskim programom.

Z magistrskim študijskim programom se lahko kot pogoj 
za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizič-
ne sposobnosti ali ustrezne delovne izkušnje.

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je 
končal:

– študijski program druge stopnje,
– študijski program iz četrtega odstavka 36. člena tega 

zakona, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
– najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z 

ustreznega strokovnega področja ter izkazuje vidne uspehe 
pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovred-
notiti s 60 kreditnimi točkami.

38.b člen
(enakovrednost tujega izobraževanja)

Pogoje za vpis iz 38. in 38.a člena tega zakona izpolnju-
je tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.«.

19. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»39. člen
(prehodi)

S študijskimi programi se, v skladu z merili, ki jih določi 
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, določijo pogoji 
za prehode med študijskimi programi iste stopnje, ter pogoji 
za prehod iz višješolskih študijskih programov v študijske 
programe prve stopnje.«.

20. člen
Tretji odstavek 40. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe 

se objavita najmanj štiri mesece pred začetkom študijskega 
leta.«.

21. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta beseda »dodiplom-

ski«.
V drugem odstavku se med besedi »kandidatov« in 

»se« vstavi besedilo »za vpis v visokošolske strokovne in 
univerzitetne študijske programe«.

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske pro-

grame se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povpre-
čna ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa tudi uspeh pri 
posameznih, s študijskim programom določenih predmetih 
oziroma predmetnih področjih prve stopnje oziroma pri iz-
birnem izpitu, določenem s študijskim programom.

Pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske pro-
grame se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povpre-
čna ocena, ocena magistrskega dela), lahko pa tudi uspeh 
pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom, ali 
pri preizkusu umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih 
sposobnosti.«.

Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

22. člen
V drugem odstavku 45. člena se besedilo »Svet za 

visoko šolstvo Republike Slovenije« nadomesti z besedilom 
»Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo«.

23. člen
V 47. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Koncesija za opravljanje javne službe dejavnosti štu-

dentskih domov se dodeli z odločbo ministrstva, pristojnega 
za visoko šolstvo, na podlagi javnega razpisa.«.

Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.

24. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VISOKO ŠOLSTVO«.

25. člen
V 48. členu se besedilo »Svet za visoko šolstvo Re-

publike Slovenije« nadomesti z besedilom »Svet Republike 
Slovenije za visoko šolstvo«.

26. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo opravlja 

naslednje naloge:
– v sodelovanju z visokošolskimi zavodi ter ministr-

stvom, pristojnim za visoko šolstvo, pripravi strokovna iz-
hodišča za oblikovanje nacionalnega programa visokega 
šolstva,

– svetuje Vladi Republike Slovenije pri pripravi in spre-
minjanju visokošolske zakonodaje,

– svetuje Vladi Republike Slovenije pri načrtovanju raz-
voja visokega šolstva,

– določi merila za akreditacijo in ponovno akreditacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih programov,

– določi merila za oblikovanje in akreditacijo skupnih 
študijskih programov, pri čemer upošteva načela o vzpostav-
ljanju evropskega visokošolskega prostora in druga medna-
rodna načela in priporočila za oblikovanje teh programov,

– določi merila za kreditno ovrednotenje študijskih pro-
gramov po ECTS in opredelitev minimalnega deleža izbirno-
sti v študijskih programih,

– določi merila za prehode med študijskimi programi,
– določi merila za priznavanje znanja in sposobnosti, 

pridobljenih pred vpisom v program,
– daje strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev za 

ustanovitev oziroma preoblikovanje visokošolskega zavo-
da,

– daje soglasje k študijskim programom,
– daje ponovno soglasje k študijskim programom naj-

manj vsakih sedem let, pri čemer predvsem upošteva ugoto-
vitve iz samoevalvacijskih in zunanjih evalvacijskih poročil,

– daje mnenje k merilom visokošolskih zavodov za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in znanstvenih 
delavcev,

– samostojnim visokošolskim zavodom daje soglasja 
k izvolitvi visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev v naziv,

– sodeluje z institucijami za akreditacijo iz tujine in nji-
hovimi strokovnjaki,

– daje mnenje k predpisu iz 75. člena tega zakona,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom 

o ustanovitvi.
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo pri svojem 

delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja 
vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije in javno 
agencijo za visoko šolstvo.«.

27. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo sestavljajo 

strokovnjaki s področja visokega šolstva ter znanosti in teh-
nologije, gospodarstva in negospodarstva ter predstavniki 
študentov in Vlade Republike Slovenije, po svojem položaju 
pa so njegovi člani tudi rektorji univerz, predsednik Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti, ter predsednik Sveta 
za evalvacijo visokega šolstva.

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo mora biti 
sestavljen tako, da so v njem zastopana vsa študijska in 
znanstveno-raziskovalna področja.

Predsednika in največ petnajst članov imenuje Vlada 
Republike Slovenije, od tega sedem izmed visokošolskih uči-
teljev in znanstvenih delavcev, ki jih predlagajo visokošolski 
zavodi, tri predstavnike gospodarstva in negospodarstva, ki 
jih predlagajo zbornice in druga združenja delodajalcev, tri 
predstavnike študentov, ki jih predlaga Študentska organi-
zacija Slovenije v sodelovanju s študentskimi sveti univerz 
in samostojnih visokošolskih zavodov, 3 predstavnike Vlade 
Republike Slovenije.

Predsednik in člani Sveta Republike Slovenije za visoko 
šolstvo so imenovani za šest let, predstavniki študentov pa 
za tri leta.

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo uredi način 
svojega dela s poslovnikom.

Če je član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo 
sodeloval v akreditacijskem postopku že na visokošolskem 
zavodu, v postopku pred Svetom nima pravice glasova-
nja.«.

28. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo za vodenje 

akreditacijskih postopkov, lahko pa tudi za druga področja 
svojega delovanja, oblikuje komisije in ekspertne skupine.
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Strokovne naloge za Svet Republike Slovenije za viso-
ko šolstvo opravlja javna agencija za visoko šolstvo.«.

29. člen
Za 51. členom se doda novo poglavje, ki se glasi: »V.a 

JAVNA AGENCIJA« in novi 51.a, 51.b, 51.c, 51.č in 51.d 
člen, ki se glasijo:

»51.a člen
(javna agencija za visoko šolstvo)

Za razvojno in svetovalno delo v visokem šolstvu ter 
za zunanjo evalvacijo visokega šolstva Republika Slovenija 
ustanovi javno agencijo za visoko šolstvo.

Akt o ustanovitvi sprejme Vlada Republike Slovenije.
Javna agencija za visoko šolstvo ima naslednje na-

loge:
– sodeluje pri načrtovanju nacionalne visokošolske 

politike,
– skrbi za delovanje sistema za spremljanje, ugotav-

ljanje in zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in višjega 
strokovnega izobraževanja (zunanja evalvacija),

– vodi zunanje evalvacijske postopke in zanje pripravlja 
strokovne podlage,

– na predlog sveta za evalvacijo visokega šolstva ime-
nuje komisije za evalvacijo visokošolskih zavodov, študijskih 
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in 
strokovnega dela,

– sodeluje z visokošolskimi zavodi in spodbuja izvajanje 
samoevalvacij,

– sodeluje z institucijami ali organi za evalvacijo viso-
kega šolstva iz tujine,

– organizira usposabljanje zunanjih evalvacijskih komi-
sij in samoevalvacijskih skupin visokošolskih zavodov,

– zbira in analizira poročila o samoevalvacijah visoko-
šolskih zavodov ter zunanjih evalvacijah,

– objavlja poročila o zunanjih evalvacijah,
– pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah 

iz pristojnosti Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo,
– izvaja razvojne naloge s področja visokega šolstva,
– pripravlja statistične in druge analize o dejavnosti 

visokega šolstva,
– vodi zbirke podatkov, določene z zakonom in drugimi 

predpisi;
– opravlja informacijske dejavnosti za visokošolske za-

vode, študente, delodajalce in delojemalce,
– sodeluje pri izdajanju mnenj o priznavanju in vredno-

tenju izobraževanja,
– opravlja druge naloge, določene z aktom o ustano-

vitvi.
Javna agencija za visoko šolstvo vodi tudi zunanje eval-

vacijske postopke v višjem strokovnem izobraževanju.

51.b člen
(organi javne agencije)

Organi javne agencije za visoko šolstvo so: upravni od-
bor, direktor in svet za evalvacijo visokega šolstva.

51.c člen
(upravni odbor)

Člane upravnega odbora javne agencije za visoko 
šolstvo imenuje Vlada Republike Slovenije za pet let z mož-
nostjo ponovnega imenovanja.

51.č člen
(direktor)

Za direktorja javne agencije za visoko šolstvo je lahko 
imenovan, kdor ima:

– doktorat znanosti,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,

– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen za-

pora, daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana.
Dodatni pogoji za imenovanje direktorja in podrobnejši 

postopek imenovanja se določijo z aktom o ustanovitvi javne 
agencije.

51.d člen
(Svet za evalvacijo visokega šolstva)

Svet za evalvacijo visokega šolstva opravlja naslednje 
naloge:

– določi merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotav-
ljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov 
ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega 
dela,

– določi merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotav-
ljanje kakovosti višjih strokovnih šol, študijskih programov ter 
strokovnega dela,

– daje mnenje in pripravlja poročila o zunanjih evalva-
cijah visokošolskih zavodov, njihovih študijskih programov 
ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega 
dela,

– daje mnenje in pripravlja poročila o zunanjih evalva-
cijah višjih strokovnih šol, njihovih študijskih programov in 
strokovnega dela,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o 
ustanovitvi javne agencije.

Svet za evalvacijo visokega šolstva mora biti sestavljen 
tako, da so v njem zastopana vsa študijska in znanstveno-
raziskovalna področja. Ima 15 članov, strokovnjakov s po-
dročja visokega šolstva ter znanosti in tehnologije, gospodar-
stva in negospodarstva ter predstavnike študentov in Vlade 
Republike Slovenije, in sicer:

– šest predstavnikov visokošolskih zavodov,
– enega predstavnika višjih strokovnih šol,
– dva predstavnika delodajalcev,
– tri predstavnike študentov visokošolskih zavodov,
– enega predstavnika študentov višjih strokovnih šol,
– dva predstavnika Vlade Republike Slovenije.
Predstavnike strokovnjakov s področja visokega šolstva 

ter znanosti in tehnologije imenujejo visokošolski zavodi, 
raziskovalne organizacije in Slovenska akademija znano-
sti in umetnosti. Predstavnika višjih strokovnih šol imenuje 
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Pred-
stavnike delodajalcev imenujejo zbornice in druga združenja 
delodajalcev. Predstavnike študentov visokošolskih zavodov 
in študentov višjih strokovnih šol imenuje Študentska organi-
zacija Slovenije v sodelovanju s študentskimi sveti univerz in 
samostojnih visokošolskih zavodov.

V Svet za evalvacijo visokega šolstva ne smejo biti 
imenovani rektorji in prorektorji univerz, dekani, prodekani in 
direktorji članic univerz oziroma samostojnih visokošolskih 
zavodov ter ravnatelji oziroma direktorji višjih strokovnih 
šol.

Člane se imenuje za šest let, predstavnike študentov pa 
za dve leti. Predsednika se izvoli izmed članov sveta.

Svet za evalvacijo visokega šolstva uredi način svojega 
dela s poslovnikom.«.

30. člen
Drugi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»Visokošolski učitelji v visokošolskih strokovnih progra-

mih so tudi predavatelji in višji predavatelji.«.

31. člen
Drugi odstavek 55. člena se dopolni z besedilom: 

»Znanstveni delavec je lahko izvoljen še v naziv visokošol-
skega učitelja, če ima preverjene pedagoške sposobnosti.«

Četrti, peti in šesti odstavek se spremenijo tako, da se 
glasijo:
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»V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor je 
končal najmanj študijski program druge stopnje in ima pre-
verjene pedagoške sposobnosti.

V naziv predavatelja ali lektorja je lahko izvoljen, kdor je 
končal najmanj študijski program druge stopnje ali študijski 
program prve stopnje v obsegu najmanj 240 kreditnih točk in 
ima preverjene pedagoške sposobnosti.

V naziv visokošolskega sodelavca je lahko izvoljen, 
kdor je končal najmanj študijski program prve stopnje.«.

32. člen
V tretjem in petem odstavku 56. člena se besedilo 

»Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije« nadomesti z 
besedilom »Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo«.

33. člen
Drugi odstavek 57. člena se črta.

34. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, 

ki jih ustanovi Republika Slovenija, se zagotavljajo sredstva 
za:

– pedagoško in z njo povezano znanstvenoraziskoval-
no, umetniško in strokovno dejavnost ter knjižničarsko, in-
formacijsko, organizacijsko, upravno in drugo infrastrukturno 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: študijska dejavnost),

– s študijem povezane interesne dejavnosti študentov, 
določene v letnem programu študentskega sveta univerze ali 
samostojnega visokošolskega zavoda in univerzitetni šport (v 
nadaljnjem besedilu: obštudijska dejavnost),

– investicije in investicijsko vzdrževanje ter
– razvojne in druge pomembne naloge, določene v pra-

vilniku, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo.
Sredstva za študijsko dejavnost se določijo v državnem 

proračunu kot skupna sredstva za univerzo ali samostojni 
visokošolski zavod (integralno financiranje) ob upoštevanju 
študijskega področja ter števila vpisanih študentov in diplo-
mantov rednega študija prve in druge stopnje, in sicer tako, 
da omogočajo izvajanje študijskih programov, ki izobražujejo 
za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ter izvajanje 
najmanj štirih letnikov drugih študijskih programov.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v držav-
nem proračunu za najmanj tretjino študentov zagotovijo 
sredstva za izvajanje študija v petem letniku. Pri tem se 
upošteva socialni položaj študentov, prednostna ali deficitar-
na študijska področja ter enakomerna zastopanost študentov 
po statističnih regijah.

Podrobnejše kriterije iz prejšnjega odstavka določi mi-
nister, pristojen za visoko šolstvo, tako da:

– za določitev socialnega kriterija upošteva razmerje 
med dohodkom na družinskega člana in povprečno plačo 
v državi;

– enakomerno regijsko zastopanost ugotavlja iz raz-
merja med deležem vpisanih v terciarno izobraževanje v po-
samezni občini in deležem vpisanih v terciarno izobraževanje 
na nacionalni ravni;

– kot kriterij prednostnih ali deficitarnih področij upošte-
va programe, ki vodijo v izobrazbo strok, ki izobražujejo za 
deficitarne poklice po programih visokega izobraževanja, pri 
katerih 80% ali več prijavljenih potreb po delavcih ni mogoče 
zadovoljiti s prijavljenimi brezposelnimi osebami iste smeri 
in stopnje izobrazbe.

Vrednost posameznega kriterija iz prejšnjega odstavka 
se določi tako, da je razmerje iz prve, druge in tretje alinee 
70:20:10.

V državnem proračunu se tako določijo sredstva za 
izvajanje petega letnika za vse študente s slabim socialnim 
položajem.

Iz državnega proračuna se lahko sofinancira tudi študij 
po študijskih programih tretje stopnje.

Podrobnejše določbe o financiranju visokega šolstva 
se, v skladu s standardi iz nacionalnega programa, opre-
delijo v predpisu iz 75. člena tega zakona.

Sredstva za obštudijsko dejavnost se določijo ob upoš-
tevanju števila vpisanih študentov in vrednosti točke za posa-
meznega študenta, ki jo za vsako proračunsko leto s sklepom 
določi minister, pristojen za visoko šolstvo.

V postopku priprave državnega proračuna univerze 
in samostojni visokošolski zavodi predložijo ministrstvu, 
pristojnemu za visoko šolstvo, finančno ovrednoten letni 
program.«.

35. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:

»74. člen
(drugo financiranje)

Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi 
sredstva za:

– investicije in investicijsko vzdrževanje javnih študent-
skih domov,

– delovanje Centralne tehniške knjižnice Univerze v 
Ljubljani,

– delovanje Sveta Republike Slovenije za visoko šol-
stvo,

– delovanje javne agencije za visoko šolstvo,
– štipendije ali študijske pomoči tujcem in Slovencem 

brez slovenskega državljanstva,
– skrb za razvoj in učenje slovenščine, lahko pa tudi 

za druge namene, določene z zakonom ali drugim pred-
pisom.«.

36. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:

»80. člen
(ocenjevanje kakovosti)

Kakovost visokošolskih zavodov, študijskih programov 
ter znanstvenoraziskovalnega in umetniškega ter strokovne-
ga dela ocenjujejo visokošolski zavodi (samoevalvacija) in 
Svet za evalvacijo visokega šolstva (zunanja evalvacija).

Ugotovitve iz samoevalvacijskih poročil in poročil o 
zunanjih evalvacijah se upoštevajo ob ponovni akreditaciji 
visokošolskih zavodov in njihovih študijskih programov.

Na podlagi ugotovitev Sveta za evalvacijo visokega šol-
stva ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, visokošolskemu 
zavodu določi rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Če 
pomanjkljivosti v roku niso odpravljene, se, ne glede na rok 
iz 14. in 32. člena tega zakona, začne postopek za ponovno 
akreditacijo.«.

37. člen
V naslovu X. poglavja se črta beseda »ŠTUDEN-

TOV«.

38. člen
Naslov 81. člena se spremeni tako, da se glasi: »(sez-

nam evidenc z osebnimi podatki študentov)«.

39. člen
Za 81. členom se doda nov 81.a člen, ki se glasi:

»81.a člen
(seznam evidenc z osebnimi podatki zaposlenih)
Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z oseb-

nimi podatki zaposlenih:
1. evidenco o zaposlenih delavcih,
2. evidenco o plačah.
V evidenco o zaposlenih delavcih se vpisujejo podatki 

za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju. Voditi se 
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začne z dnem, ko delavec sklene delovno razmerje, neha 
pa z dnem, ko mu delovno razmerje preneha. Delavec mora 
vsako spremembo podatkov, ki so bili vpisani v evidenco 
na podlagi njegove izjave ali osebnih listin, v 15 dneh po 
nastanku spremembo prijaviti delodajalcu, če ta ni bil o njej 
kako drugače neposredno obveščen.
Evidenca o plačah se za posameznega delavca začne voditi 
z dnem, ko sklene delovno razmerje, neha pa z dnem, ko mu 
delovno razmerje preneha.

Evidence iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena 
vsebujejo: ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški 
priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in za-
časno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja 
na delo, enotno matično številko občana, davčno številko 
delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposoblje-
nost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za 
izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega 
sodelavca, sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev 
v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi, 
doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis 
del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na 
teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali 
je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upo-
kojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, 
datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, 
datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja 
delovnega razmerja.

Evidenca iz 2. točke prvega odstavka tega člena vsebu-
je še podatke o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, 
tedensko pedagoško obveznost, opravljenih delovnih urah po 
mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi 
strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti za-
radi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere 
se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od pol-
nega delovnega časa, podatke o delovni ter zavarovalni dobi, 
poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev 
pogodbe o delu, podatke o določitvi plače oziroma honorarja, 
o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna 
plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o iz-
plačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna po-
moč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), 
o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v 
breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napre-
dovanja, število napredovanj.«.

40. člen
V naslovu 82. člena se na koncu doda beseda »štu-

dentov«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega 

zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo 
za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, 
za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, 
nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, 
povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih 
predpisih.«.

41. člen
Za 82. členom se doda nov 82.a člen, ki se glasi:

»82.a člen
(uporaba evidenc z osebnimi podatki zaposlenih)
Osebni podatki zaposlenih iz evidenc iz 81.a člena tega 

zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za 
potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za 
potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, po-
vezane z uresničevanjem sistema plač v javnem sektorju, ter 
ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev.«.

42. člen
V 83. členu se za številko »81.« doda besedilo »in 

81.a«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
Predpise iz 7.a, 8., 16., 32.a in 73. člena zakona izda 

minister, pristojen za visoko šolstvo, v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

44. člen
Državni zbor sprejme akte o preoblikovanju univerz naj-

pozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

45. člen
Visokošolski zavodi uskladijo svoje statute s tem zako-

nom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do izvolitve senatov univerz in samostojnih visokošol-

skih zavodov na podlagi statutov, usklajenih s tem zakonom, 
opravljajo njihove naloge senati, izvoljeni v skladu z veljav-
nimi statuti.

46. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje Svet Republike 

Slovenije za visoko šolstvo najpozneje do 31. 12. 2004. Pri 
prvem imenovanju je polovica članov imenovana za tri leta.

Do imenovanja Sveta Republike Slovenije za visoko 
šolstvo opravlja njegove naloge Svet za visoko šolstvo Re-
publike Slovenije.

Prva merila iz spremenjenega 49. člena zakona sprejme 
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

Akreditacijski postopki, začeti pred uveljavitvijo novih 
meril, se nadaljujejo in končajo po novih merilih.

47. člen
Akt o ustanovitvi javne agencije iz 51.a člena zakona 

sprejme Vlada Republike Slovenije najpozneje do 31. 12. 
2005.

Do začetka dela javne agencije iz prejšnjega odstav-
ka opravlja strokovno-tehnične naloge za Svet Republike 
Slovenije za visoko šolstvo ministrstvo, pristojno za visoko 
šolstvo.

Svet za evalvacijo visokega šolstva mora biti oblikovan 
v treh mesecih po uveljavitvi akta o ustanovitvi javne agen-
cije.

Do oblikovanja Sveta za evalvacijo visokega šolstva 
opravlja njegove naloge Nacionalna komisija za kvaliteto 
visokega šolstva. Ta komisija sprejme prva merila za sprem-
ljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih 
zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskoval-
nega, umetniškega in strokovnega dela v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

48. člen
Visokošolski zavodi uvajajo študijske programe za pri-

dobitev izobrazbe in študijske programe za izpopolnjevanje 
po tem zakonu postopoma, najpozneje pa v študijskem letu 
2009/10. Ob uvedbi študijskih programov po tem zakonu raz-
pis za vpis v dosedanje študijske programe ni več mogoč.

Študenti, ki se vpišejo v visoko šolstvo pred uvedbo 
novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, se iz-
obražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali 
pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka štu-
dijskega leta 2015/16.

Študenti iz prejšnjega odstavka, ki imajo pravico do po-
navljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih pro-
gramov ne morejo ponavljati letnika po študijskih programih, 
v katere so se vpisali, nadaljujejo in končajo študij po novih 
študijskih programih.
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Spremenjena določba tretjega odstavka 40. člena za-
kona se začne uporabljati za razpisa za vpis v študijsko leto 
2005/06.

49. člen
Za diplomante dosedanjih študijskih programov za pri-

dobitev univerzitetne izobrazbe se pri vpisu v nove dveletne 
magistrske študijske programe z istega ali sorodnega stro-
kovnega področja praviloma priznajo študijske obveznosti v 
obsegu 60 kreditnih točk. Število priznanih kreditnih točk ne 
sme preseči števila 60. Za diplomante dosedanjih študijskih 
programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki izob-
ražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije in 
ovrednotene s 300 kreditnimi točkami ali več, se pri vpisu v 
doktorske študijske programe uporablja določba druge alinee 
četrtega odstavka 38.a člena zakona.

Za diplomante dosedanjih študijskih programov za 
pridobitev specializacije, če njihov skupni študij ni trajal naj-
manj pet let, se pri vpisu v študijske programe tretje stopnje 
uporablja določba tretje alinee četrtega odstavka 38.a člena 
zakona ali se zanje določijo dodatne študijske obveznosti v 
obsegu 60 kreditnih točk.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pri-
dobitev magisterija se v doktorskem študijskem programu 
priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

50. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/92-14/22
Ljubljana, dne 21. maja 2004.
EPA 1222-III

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
2876. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike 

Slovenije za energijo

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 
110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) in v skladu s 
6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/
02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(ustanovitev)

S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike 
Slovenije za energijo kot javna agencija na energetskem 
področju.

2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)

Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v na-
daljnjem besedilu: agencija) je pravna oseba javnega prava 

s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi v 
Energetskem zakonu, predpisi s področja javnih agencij in 
tem sklepom.

Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in 
za svoj račun, v okviru z zakonom in tem sklepom določenih 
nalog.

Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. Pravice in 
dolžnosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: vlada).

II. IME IN SEDEŽ JAVNE AGENCIJE

3. člen
(ime in sedež)

Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije 
za energijo.

Angleški prevod imena je: Energy Agency of the Repu-
blic of Slovenia.

Skrajšano ime je: AGEN-RS.
Sedež agencije je v Mariboru.

4. člen
(znak in žig)

Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi 
znak oziroma logotip. Znak oziroma logotip agencije se do-
loči s splošnim aktom agencije.

Agencija ima okrogel žig s premerom štiri centimetre z 
besedilom: »Republika Slovenija« (spodaj) in »Javna agenci-
ja RS za energijo« (zgoraj), v sredini pa je državni grb.

Agencija lahko uporablja pomanjšan žig premera dva 
centimetra z enako vsebino.

III. NAMEN JAVNE AGENCIJE

5. člen
(namen agencije)

Agencija je javna agencija, ki opravlja regulatorne, 
razvojne in strokovne naloge na energetskem področju z 
namenom, da zagotovi pregledno in nepristransko delova-
nje energetskih trgov v interesu vseh udeležencev in deluje 
samostojno skladno z nacionalnimi razvojnimi strategijami in 
neodvisno od udeležencev energetskih trgov.

IV. NALOGE IN DEJAVNOSTI JAVNE AGENCIJE

6. člen
(naloge agencije)

Agencija opravlja naslednje naloge:
a) izdaja splošne akte za izvrševanje javnih poob-

lastil o:
– metodologiji za obračunavanje omrežnine,
– metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za 

ugotavljanje upravičenih stroškov in sistema obračunavanja 
teh cen,

– metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo 
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,

– metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo 
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z 
drugimi plini iz omrežij,

– metodologiji za pripravo tarifnih sistemov,
– načinu določanja deležev posameznih proizvodnih 

virov in načinu njihovega prikazovanja;
b) daje soglasje k:
– pravilom dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih 

vodov,
– omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina,
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– sistemskim obratovalnim navodilom,
– splošnim pogojem za dobavo in odjem električne 

energije iz prenosnega in distribucijskega omrežja ter ze-
meljskega plina iz prenosnega omrežja (oziroma mnenje) in 
distribucijskega omrežja,

– tarifnemu sistemu za električno energijo za tarifne 
odjemalce,

– pravilom za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim 
plinom, pravilom za obračun odstopanj prevzema in predaje 
zemeljskega plina in pravilom za evidentiranje sklenjenih po-
godb za oskrbo z zemeljskim plinom,

– pravilom za izvajanje izravnalnega trga z električno 
energijo;

c) določa:
– omrežnino za uporabo elektroenergetskih omrežij,
– upravičene stroške in druge elemente omrežnine za 

elektroenergetska omrežja;
d) odloča:
– o izdaji in odvzemu licenc,
– v sporih iz 88. člena Energetskega zakona;
e) nadzira:
– neodvisnost sistemskih operaterjev,
– čas, potreben za popravila prenosnih in distribucijskih 

omrežij,
– čas, potreben za priključitev na omrežje,
– objavo informacij o interkonektorjih, izkoriščenosti 

omrežja in dodelitvi zmogljivosti, pri čemer se podatki ob-
ravnavajo kot zaupni,

– roke, pogoje in tarife za priključitev novih proizvajal-
cev,

– učinkovito ločitev distribucije in prenosa od proizvod-
nje in dobave ter

– stopnjo transparentnosti in stopnjo konkurenčnosti 
trga z zemeljskim plinom in električno energijo;

f) presoja upravičenosti stroškov izvajanja sistemskih 
storitev po kriterijih, ki jih uporablja za oceno stroškov ope-
raterja omrežij;

g) v primeru, da operater omrežja zakupi, najame ali 
drugače pridobi v obratovanje, upravljanje in razvoj omrežje, 
del omrežja ali objekte, povezane v omrežje in potrebne za 
delovanje omrežja, agencija presoja upravičenost stroškov 
lastnika navedenih objektov po istih kriterijih za upravičenost, 
kot jih uporablja za oceno stroškov operaterja;

h) sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami;
i) pripravlja letna poročila, poročila Komisiji evropskih 

skupnosti in druga poročila, ki jih predloži vladi ter ministr-
stvu, pristojnemu za energijo, ter informacije za javnost;

j) opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem 
sklepom.

7. člen
(sodelovanje v mednarodnih odnosih)

Agencija sodeluje v bilateralnih odnosih in mednarod-
nih organizacijah s področja nadzora nad delovanjem trga z 
električno energijo in zemeljskim plinom. O navedenem ter 
drugih oblikah sodelovanja na področju delovanja v okviru 
regulatorjev znotraj Evropske unije mora direktor agencije 
tekoče obveščati svet agencije in ministrstvo, pristojno za 
energijo.

V. ORGANI JAVNE AGENCIJE

8. člen
(organa agencije)

Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem bese-
dilu: svet) in direktor.

1. Svet agencije

9. člen
(imenovanje članov sveta)

Svet ima predsednika in štiri člane.
Člane sveta imenuje vlada na predlog ministra, pri-

stojnega za energijo. Predsednika sveta izvoli svet izmed 
svojih članov.

Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak iz enega od naslednjih področij: ekono-

mije, prava ali energetike,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Člani sveta ne morejo biti:
– osebe, ki so zaposlene v tej agenciji,
– osebe, ki so zaposlene ali opravljajo kakršnokoli delo 

v organizacijah, ki opravljajo katero od energetskih dejavnosti 
ali imajo funkcijo v takih organizacijah,

– osebe, ki imajo lastniški delež v organizaciji, ki oprav-
lja energetsko dejavnost ali v organizaciji, ki ima lastniški 
delež v taki organizaciji, oziroma osebe, katerih zakonec ali 
izvenzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno 
drugega kolena imajo tak lastniški delež, pri čemer se ta 
prepoved ne uporablja za lastniške deleže, pridobljene z 
lastniškimi certifikati v postopku lastniškega preoblikovanja 
družbene lastnine,

– funkcionarji v izvršilni veji oblasti, in
– osebe, za katere obstaja možnost konflikta med nji-

hovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje 
agencija.

Predsednika sveta v času njegove odsotnosti zamenju-
je eden izmed članov, ki ga določi predsednik.

10. člen
(mandat članov sveta)

Mandat članov sveta je pet let. Po preteku mandata so 
člani sveta lahko ponovno imenovani.

11. člen
(pristojnosti sveta)

Svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– daje soglasja k aktom, pri katerih je skladno z zako-

nom potrebno soglasje agencije,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno po-

ročilo in druga poročila agencije,
– predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja 

agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za 

delo,
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem 

odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o po-
krivanju presežka odhodkov nad prihodki,

– daje mnenja k poročilom direktorja iz 7. člena tega 
sklepa,

– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno 
z zakonom.

Svet agencije posreduje predlog za imenovanje oziroma 
razrešitev direktorja za nadaljnje posredovanje vladi ministru, 
pristojnemu za energijo.

Svet mora v postopku imenovanja direktorja postopati 
tako, da optimalno upošteva ustrezne roke določene za ime-
novanje direktorja.

Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregle-
dujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo agencije.
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Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti 
poročilo o opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz svoje pri-
stojnosti.

Za svoje delo svet sprejme poslovnik, s katerim natanč-
neje določi postopke za svoje delo, roke za sklice svojih sej in 
druge za delo sveta potrebne postopkovne določbe.

12. člen
(odločanje sveta)

Svet sprejema odločitve z večino glasov svojih članov. 
Način odločanja svet podrobneje uredi s svojim poslovni-
kom.

13. člen
(predčasna razrešitev člana sveta)

Vlada lahko predčasno razreši člana sveta agencije v 
primerih in po postopku, ki ga določa zakon.

2. Direktor

14. člen
(imenovanje direktorja)

Direktorja agencije imenuje vlada na predlog sveta 
na podlagi javnega natečaja skladno z Zakonom o javnih 
agencijah.

15. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske, pra-

vne ali tehnične smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– obvlada angleški jezik,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju de-

javnosti delovanja trga z električno energijo ali zemeljskim 
plinom in

– ni v kazenskem postopku za dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti.

Prijavi za imenovanje je potrebno predložiti program 
dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.

Pri izbiri osebe v okviru javnega natečaja za direktorja 
se uporabljajo naslednji kriteriji:

– strokovnost in usposobljenost osebe za področje dela 
agencije,

– pretekli rezultati dela,
– ocena skladnosti s programom dela zastavljenih ciljev 

z resolucijo o nacionalnem energetskem programu in 5. čle-
nom tega sklepa.

16. člen
(mandat direktorja)

Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko po-
novno imenovan.

17. člen
(pristojnosti direktorja)

Direktor ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojno-

sti agencije, če z zakonom ni drugače določeno,
– sprejema akte za delo in poslovanje agencije,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem skle-

pom in splošnimi akti agencije.

Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu z 
zakonom in tem sklepom. Pri svojem delu je dolžan varovati 
poslovne skrivnosti agencije.

18. člen
(zaposlitev direktorja)

V pogodbi o zaposlitvi se določijo cilji in pričakovani 
rezultati dela direktorja.

19. člen
(prenehanje funkcije direktorja)

Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta 
do imenovanja direktorja brez javnega natečaja, imenuje 
vršilca dolžnosti, vendar najdalj za dobo šest mesecev.

20. člen
(predčasna razrešitev direktorja)

Direktorja agencije lahko predčasno razreši vlada v pri-
merih in po postopku, ki ga določa zakon.

VI. RAZMERJA JAVNE AGENCIJE DO USTANOVITELJA 
IN DO DRUGIH SUBJEKTOV

21. člen
(pristojnosti ustanovitelja)

Vlada ima skladno z Zakonom o javnih agencijah in tem 
sklepom naslednje pristojnosti:

– na predlog sveta ter na podlagi predpisanega po-
stopka imenuje oziroma razrešuje direktorja in člane sveta 
agencije,

– na predlog sveta imenuje vršilca dolžnosti direktorja 
agencije, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direk-
torja v skladu z zakonom,

– daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu 
ter k letnemu poročilu in drugim poročilom agencije,

– sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, v kateri se 
določijo cilji in pričakovani rezultati dela direktorja,

– skladno z zakonom odloča o predčasni razrešitvi 
članov sveta in direktorja,

– lahko zadrži objavo splošnega akta agencije, če meni, 
da je v nasprotju z ustavo ali z zakonom in predlaga agenciji, 
da o njem ponovno odloči,

– daje soglasje k izdaji ali spremembi tarife, če agencija 
sprejme tarifo skladno z Zakonom o javnih agencijah,

– daje soglasje k odločitvi o uporabi presežkov pri-
hodkov nad odhodki in pokrivanju presežka odhodkov nad 
prihodki, in

– sprejema akt o prenehanju agencije oziroma o pripo-
jitvi ali spojitvi z drugo pravno osebo ali razdelitvijo agencije 
v več pravnih oseb.

22. člen
(javnost dela)

Delo agencije je javno.
Javnost dela agencija opredeli v posebnem splošnem 

aktu.
Agencija je dolžna javno objaviti letno poročilo o delu 

in stanju na področju energetike, iz katerega se pred objavo 
izločijo osebni podatki.

Za javnost dela je odgovoren direktor agencije.

VII. AKTI AGENCIJE

23. člen
(pristojnost za sprejem aktov)

Splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil ter akt o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije 
sprejema svet.
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Posamične akte ter akte za delo in poslovanje agencije 
sprejema direktor.

S splošnimi akti iz prvega odstavka tega člena svet 
seznani tudi ministrstvo, pristojno za energijo.

24. člen
(postopek sprejemanja splošnih aktov za izvrševanje javnih 

pooblastil)
Pred sprejemom splošnega akta za izvrševanje javnih 

pooblastil mora agencija omogočiti zainteresirani javnosti, da 
se z osnutkom akta seznani in poda svoje pripombe.

Za dosego namena iz prejšnjega odstavka objavi svet 
pred sprejemom splošnega akta za izvrševanje javnih poob-
lastil osnutek tega akta na spletni strani agencije za najmanj 
30 dni in pozove vse zainteresirane, da v pisni ali elektronski 
obliki podajo svoje pripombe.

Agencija mora v roku 30 dni po preteku roka iz prejšnje-
ga odstavka na svoji spletni strani objaviti povzetke pripomb 
ter odgovore nanje.

Ob objavi splošnega akta skladno z drugim odstavkom 
tega člena se osnutek tega akta posreduje tudi vladi oziroma 
ministrstvu, pristojnemu za energijo s pozivom, da poda svoje 
pripombe. Če je skladno z zakonom za uveljavitev posamez-
nega akta potrebno soglasje vlade, glede osnutka tega akta 
potekajo usklajevanja med predstavniki agencije, ministrstva, 
pristojnega za energijo, ter drugih pristojnih ministrstev.

25. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest 
agencije uredi svet s posebnim aktom. Pred sprejemom tega 
akta mora svet pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov 
v agenciji po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja delovna 
razmerja javnih uslužbencev.

26. člen
(posamični akti in akti za delo in poslovanje agencije)

S posamičnim aktom direktor agencije odloča v posa-
mičnih zadevah iz pristojnosti agencije, odloča o pravicah in 
obveznostih ter odgovornosti zaposlenih in o drugih vpraša-
njih vodenja agencije.

Posamične akte, s katerimi se odloča v upravnih stva-
reh iz pristojnosti agencije, izdaja direktor agencije v upra-
vnem postopku.

Direktor sprejema tudi akte, s katerimi se urejajo vpra-
šanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.

VIII. FINANCIRANJE JAVNE AGENCIJE

27. člen
(nepremičnine)

Nepremičnine, potrebne za delo agencije, pridobi agen-
cija v svojem imenu in za račun Republike Slovenije.

Sredstva za nakup nepremičnin, potrebnih za delo 
agencije, lahko agencija zagotovi, razen iz virov po 28. členu 
tega sklepa, tudi iz presežkov prihodkov iz preteklih poslov-
nih let, najemanjem dolgoročnih posojil in leasingom.

Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena so last 
Republike Slovenije, z njimi pa upravlja agencija, pri čemer 
mora agencija ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Nepremičnine, potrebne za delo agencije, se lahko za-
gotovijo tudi z najemom ustreznih prostorov.

28. člen
(sredstva za delo)

Sredstva za delo pridobiva agencija iz:
– proračuna Republike Slovenije,
– deleža cene za uporabo omrežij za prenos in distri-

bucijo električne energije oziroma zemeljskega plina, ki ga 
določi vlada na predlog agencije,

– drugih prihodkov, ki jih ustvari agencija.
Sredstva iz proračuna Republike Slovenije se zagotav-

ljajo na način in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna.

Delež cene za uporabo omrežij za prenos in distribucijo 
električne energije oziroma zemeljskega plina, iz katerega se 
financira agencija, določi vlada in sicer najkasneje do 30. no-
vembra za prihodnje koledarsko leto. Dokler vlada ne določi 
deleža cene, se uporablja delež cene iz prejšnjega leta.

Lastni viri agencije predstavljajo sredstva, ki jih pridobi 
agencija v okviru svojega delovanja iz nalog iz 6. člena tega 
sklepa, razen upravnih taks, ki so skladno z zakonom pri-
hodek proračuna.

29. člen
(program dela in finančni načrt)

Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pri-
pravi program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko 
leto in ga predloži vladi v soglasje.

Če vlada do 31. decembra ne da soglasja k finančnemu 
načrtu se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za pre-
teklo leto.

Če pridobljena finančna sredstva ne dosegajo višine 
sredstev, planiranih v finančnem načrtu in je s tem ogroženo 
izvajanje dejavnosti agencije, svet o tem obvesti vlado, pri 
čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sred-
stev.

Agencija je dolžna vsake tri mesece poročati svetu in 
ministrstvu, pristojnemu za energijo, o izvajanju doseženih 
ciljev iz programa dela in finančnega načrta.

30. člen
(vodenje poslovnih knjig)

Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila 
v skladu z določili Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, 
št. 23/99 in 30/02). Agencija je dolžna enkrat letno predložiti 
letno poročilo, ki mora biti pripravljeno v skladu z določili 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in po potrebi 
dopolnjeno z usmeritvami sveta, v sprejem vladi. Letno po-
ročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor, katerega 
mnenje priloži agencija k letnemu poročilu.

IX. NADZOR

31. člen
(nadzor nad rabo sredstev)

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno 
in učinkovito rabo sredstev opravlja Računsko sodišče Re-
publike Slovenije.

Nadzor nad finančnim poslovanjem agencije pa se vrši 
v skladu z Zakonom o javnih financah.

32. člen
(nadzor na delom in poslovanjem)

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo 
dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za energijo.

X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI 
JAVNE AGENCIJE

33. člen
(odgovornost ustanovitelja za obveznosti agencije)
Agencija odgovarja za svoje obveznosti s svojim pre-

moženjem.
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Republika Slovenija je odgovorna za obveznosti agen-
cije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svoje-
ga premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno 
ogroženo opravljanje njenih nalog.

XI. ZAPOSLENI V AGENCIJI

34. člen
(zaposleni v agenciji)

Delavec sklene delovno razmerje s sklenitvijo pogodbe 
o zaposlitvi.

Plače in drugi prejemki zaposlenih v agenciji se določajo 
v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

35. člen
(zaposleni v agenciji, ki sprejemajo odločitve ali so 
pooblaščeni za pridobivanje podatkov o poslovanju 

organizacij)
Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za tista delovna 

mesta, na katerih zaposleni sprejemajo odločitve v okviru 
pristojnosti agencije ali so pooblaščeni za pridobivanje po-
datkov o poslovanju organizacij, ki opravljajo energetsko 
dejavnost, je treba zagotoviti:

– da ti zaposleni v času delovnega razmerja na agen-
ciji ne smejo opravljati dejavnosti, ki so predmet poslovanja 
agencije, in ne za svoj ali tuj račun sklepati poslov, ki sodijo v 
delovno področje agencije ali so namenjeni izvajalcu regulira-
ne dejavnosti s področja električne energije ali zemeljskega 
plina,

– da niso zaposleni ali opravljajo kakršnegakoli dela v 
ali za izvajalce energetskih dejavnosti in da njihovi lastniški 
deleži v teh izvajalcih ne presegajo 5% osnovnega kapitala 
družbe.

Pri določitvi plač se za zaposlene na delovnih mestih 
iz prvega odstavka tega člena uporabljajo predpisi, ki veljajo 
za uradnike.

Svet v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest, določi 
delovna mesta iz prvega odstavka tega člena.

XII. OSTALE DOLOČBE

36. člen
(tajnost podatkov)

Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslov-
ne tajnosti se za agencijo uporabljajo določbe, ki veljajo za 
državno upravo. Ne glede na določitev državne, vojaške, 
uradne ali poslovne tajnosti morajo zaposleni v agenciji va-
rovati zaupnost podatkov o poslovanju izvajalcev energetskih 
dejavnosti ali drugih podatkov, ki lahko vplivajo na poslovanje 
teh ali drugih izvajalcev dejavnosti ali drugih pravnih oseb, do 
katerih so prišli pri svojem delu v agenciji ali v zvezi z njim.

Direktor s posamičnim aktom določi, kateri podatki po-
menijo uradno ali poslovno tajnost, stopnjo tajnosti podatkov 
ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.

37. člen
(pisarniško poslovanje)

Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo 
v okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vpra-
šanja za javni sektor.

38. člen
(posredovanje podatkov ministrstvu, pristojnemu za 

energijo)
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko od pooblaščenih 

oseb v agenciji ne glede na določbo 36. člena tega sklepa 
zahteva vse podatke, potrebne za izvajanje nadzora skladno 

z 48. členom Zakona o javnih agencijah, ter podatke, po-
trebne za vrednotenje vseh aktov, katere sprejme ali nanje 
daje soglasje vlada.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(kontinuiteta dela in poslovanja agencije)

Agencija za energijo Republike Slovenije, ustanovljena 
na podlagi Sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo (Uradni 
list RS, št. 54/00 in 16/04), nadaljuje z delom in poslovanjem 
skladno z zakonom in tem sklepom kot javna agencija.

40. člen
(rok za uskladitev aktov agencije in za vpis sklepa o 

ustanovitvi v sodni register)
Akti agencije morajo biti usklajeni z Energetskim za-

konom najkasneje do 8. julija 2004, do takrat se uporabljajo 
akti, ki so bili sprejeti do uveljavitve tega sklepa, če niso v 
nasprotju z zakonom ali s tem sklepom.

Agencija je dolžna obveščati ministrstvo, pristojno 
za energijo, o izvajanju obveznosti in ukrepih iz drugega 
odstavka 81. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 51/04-EZ-A).

Vlada mora podati predlog za vpis agencije v sodni regi-
ster najkasneje v roku 45 dni po uveljavitvi tega sklepa.

41. člen
(rok za imenovanje članov sveta in konstituiranje sveta)

Člani sveta morajo biti imenovani v roku enega meseca 
od sprejema tega sklepa.

Člani sveta pričnejo opravljati svojo funkcijo s konstitu-
iranjem sveta. Svet se konstituira potem, ko je imenovana 
večina vseh članov sveta in na svoji prvi seji izvoli pred-
sednika sveta. Prvo sejo sveta skliče minister, pristojen za 
energijo, v roku treh dni od imenovanja večine vseh članov 
sveta.

42. člen
(vršilec dolžnosti direktorja in rok za izvedbo javnega 

natečaja za imenovanje direktorja)
Direktor agencije nadaljuje z opravljanjem svoje funkcije 

kot vršilec dolžnosti. Po pričetku opravljanja funkcije sveta 
opravlja vršilec dolžnosti le tiste naloge in pristojnosti, ki jih 
ima direktor skladno z zakonom in s tem sklepom.

Svet mora sprejeti sklep o objavi javnega natečaja za 
imenovanje direktorja ob konstituiranju. Objava javnega na-
tečaja mora biti izvedena najkasneje v roku osmih dni od 
sprejema sklepa o objavi. Za izvedbo sklepa o objavi poskrbi 
predsednik sveta.

43. člen
(nastop funkcije direktorja)

Direktor prične opravljati svojo funkcijo z dnem, dolo-
čenim v pogodbi o zaposlitvi direktorja. O datumu nastopa 
funkcije direktorja se obvesti vršilca dolžnosti direktorja.

44. člen
(rok za sprejem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest)
Svet mora sprejeti akt o notranji organizaciji in siste-

mizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev od 
pričetka opravljanja funkcije.
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45. člen
(vpliv na druge predpise)

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep 
o ustanovitvi Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 54/00 
in 16/04) ter Statut Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 
102/00).

Določbe Statuta Agencije za energijo, ki se nanašajo na 
notranjo organizacijo agencije, se uporabljajo do uveljavitve 
novega akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
skladno s tem sklepom.

46. člen
(rok uveljavitve sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 408-26/2001-10
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
EVA 2004-2511-0178

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

2877. Pravila o poslovanju s kontom

Na podlagi določb 10. člena Uredbe o podrobnejših po-
gojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju 
klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00), in drugega 
odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela 
uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve 
pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna 
loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004 
sprejela

P R A V I L A
o poslovanju s kontom

Pravila o poslovanju s kontom so del celotnega tehno-
loškega postopka za igre Prve stave, Polo in Petica oziroma 
tistih iger, kjer se prodajajo tudi kompleti.

UVODNE DOLOČBE
Pravila o poslovanju s kontom so obvezujoča za prire-

ditelja Športno loterijo in igre na srečo d.d. (v nadaljevanju: 
prireditelj) in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za po-
samezna dejanja pri uporabi storitev, osebe, pooblaščene za 
sprejem vplačil in izplačilo dobitkov za igre, ki jih prireja prire-
ditelj (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), ter za udeležence, 
ki že s samim odprtjem konta priznavajo ta pravila in se ob-
vezujejo, da jih bodo upoštevali (v nadaljevanju: igralec).

Konto je račun, na katerem ima igralec deponirana 
denarna sredstva za namene vplačil za udeležbo v igrah na 
srečo. Na kontu se izkazujejo vse denarne transakcije: na-
kazila na konto, vplačila za igre, dobitki in izplačila iz konta.

Sredstva na kontu se ne obrestujejo.
Konto odpre igralec, ki vplačuje za igre prireditelja preko 

interneta, WAP, telefona in/ali samopostrežnega terminala (v 
nadaljnjem besedilu: terminal) oziroma igralec, ki želi vpla-
čevati za igre prireditelja preko konta – stave, polo, igre na 
terminalu in komplete srečk.

Ob odprtju konta igralec prejme kontno kartico (v nadalj-
njem besedilu: kartica). Kartica prireditelja je identifikacijski 
dokument igralca pri uporabi storitev, ki jih omogoča konto.

Storitev, povezana s kontom, se lahko izvrši le, če je 
skladna s temi pravili, s pravili iger, ki so vezana na uporabo 
konta, oziroma če ni v nasprotju z veljavno zakonodajo in 
drugimi izvedbenimi predpisi. Vsako storitev, ki jo igralec do-
končno potrdi, ni več mogoče spreminjati.

ODPRTJE KONTA
Igralec, ki se odloči za vplačevanje iger preko konta, 

prireditelju v obliki pristopne izjave posreduje svoje osebne 
podatke, ki so potrebni za odprtje konta. Igralec ima že v 
sami pristopni izjavi možnost posredovati tudi ostale oseb-
ne podatke ali pa jih posreduje kasneje oziroma ko ga za 
uspešno izvedbo želene storitve preko konta na to opozori 
prireditelj. Prijavo za odprtje konta prireditelj zavrne, če ne 
vsebuje vseh obveznih elementov.

Igralec lahko svoje podatke za odprtje konta posreduje 
na naslednje načine:

1. izpolni tiskano pristopno izjavo, ki je na voljo na tistih 
prodajnih mestih, ki so s prirediteljem povezana online (v na-
daljevanju: prodajno mesto), ali jo prejme po pošti, jo podpiše 
in preda prodajalcu na prodajnem mestu oziroma jo pošlje na 
naslov prireditelja. Obvezni podatki v pristopni izjavi so: ime 
in priimek, datum rojstva, naslov, pošta in občina stalnega 
bivališča.

Kartico igralec prejme na samem prodajnem mestu ali 
pa s poštno pošiljko. Poleg kartice igralec, ki je pristopno iz-
javo oddal na prodajnem mestu oziroma jo je poslal po pošti, 
prejme še potrdilo o izdaji kartice, na katerem so navedeni 
podatki iz pristopne izjave;

2. izpolni elektronsko pristopno izjavo na spletni strani 
prireditelja tako, da:

– vnese zahtevane osebne podatke v pristopno izjavo 
na spletni strani prireditelja,

– prireditelj podatke iz pristopne izjave pošlje na e-na-
slov, ki ga je igralec navedel v pristopni izjavi,

– igralec ponovno preveri svoje podatke, ki jih je na-
vedel v pristopni izjavi ter s potrditvijo avtorizira pristopno 
izjavo.

Avtorizacija pristopne izjave se šteje kot lastnoročni 
podpis na pristopni izjavi.

Obvezni podatki v pristopni izjavi so: ime in priimek, 
datum rojstva, naslov, pošta in občina stalnega bivališča, po-
datki o transakcijskem računu, geslo in elektronski naslov.

Igralec, ki je pristopno izjavo oddal na spletni strani 
prireditelja po avtorizaciji pristopne izjave prejme kartico 
s poštno pošiljko na naslov, ki ga je navedel v pristopni 
izjavi.

Vse pristopne izjave se zbirajo in hranijo na sedežu 
prireditelja.

Na podlagi ustrezno izpolnjene in veljavne pristopne iz-
jave, prireditelj igralcu izda kartico. Kartica vsebuje najmanj 
naslednje elemente:

– logo prireditelja
– uporabniško ime
– številko igralca v obliki črtne kode
– geslo.
Geslo je na kartici pod premazom. Igralca, ki mu je pri-

reditelj določil geslo, ob prvi prijavi za uporabo konta program 
opozori, da to geslo zamenja.

Po prejemu kartice in izvršitvi vplačila na konto igralec 
lahko že izvede storitve, ki potekajo preko konta.

Igralec v storitvah preko konta sodeluje z dvema iden-
tifikacijskima elementoma, ki sta medsebojno povezana in 
neveljavna ob odsotnosti enega izmed njiju. Ta elementa 
sta: uporabniško ime (navedeno na kartici) in geslo igral-
ca (zaporedje določenega števila znakov – minimalno 4 in 
maksimalno 10 znakov), z njima pa se igralec identificira ob 
izvajanju vseh storitev v povezavi s kontom.
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Oba elementa igralec sporoči tako, da ju vnese v 
terminal, na prijavni strani na internetu, oziroma sporoči 
po telefonu. Samo pri storitvi vplačevanja na konto na pro-
dajnem mestu se šteje kot zadostna identifikacija igralca 
posredovanje le njegovega uporabniškega imena. V tem pri-
meru prodajalec vnese številko s kartice ali kartico prebere 
z optičnim čitalcem.

Če igralec trikrat zaporedoma nepravilno vnese elemen-
ta prepoznave, se konto blokira in tako onemogoči dostop 
do vseh storitev, povezanih s kontom. Blokiran konto lahko 
ponovno aktivira le prireditelj, po predhodni identifikaciji po 
telefonu in pojasnitvi razlogov napačnih vnosov elementov 
prepoznave.

Igralec mora vestno varovati in hraniti svojo kartico in 
identifikacijska elementa.

VPLAČEVANJE NA KONTO
Posamezno vplačilo na konto je lahko najmanj 

1.000 SIT in največ 100.000 SIT.
Igralec ima za vplačevanje na konto na voljo različne 

možnosti, ki si jih sam izbere:
– vplačevanje preko bančnih plačilnih instrumentov 

(npr. položnica)
– bančni spletni plačilni sistem
– mobilni plačilni sistem
– vplačilo na prodajnem mestu prireditelja
– drugi instrumenti vplačevanja, ki jih določi prireditelj.
Vplačane zneske ima prireditelj na računu po postopkih 

plačilnega prometa in jih razporedi po kontih igralcev takoj po 
vplačilu, razen pri vplačilu preko bančnih plačilnih instrumen-
tov, kjer se sredstva razporedijo na konto takoj po prejemu 
teh sredstev.

Vplačilo na konto na prodajnem mestu poteka na na-
slednji način: igralec predloži svojo kartico prodajalcu, ki v 
program vplačil vnese uporabniško ime oziroma kartico pre-
bere z optičnim čitalcem in igralcu izda potrdilo o vplačilu, na 
katerem so naslednji elementi:

– znak in naslov prireditelja
– identifikacija prodajnega mesta
– datum in ura vplačila
– številka vplačila
– znesek vplačila
– črtna koda številke potrdila
– številka konta (uporabniško ime).
Na konto vplačuje tudi prireditelj, in sicer vse dobljene 

dobitke. Če je dobitek v vrednosti, pri kateri je potrebno pla-
čati davek, se na konto vplača dobitek po odbitku davka na 
dobitke od iger na srečo.

IZPLAČEVANJE IZ KONTA
Igralec lahko kadarkoli zaprosi za izplačilo iz konta.
Izplačilo je možno:
– na transakcijski račun igralca, ki ga je ta posredoval 

prireditelju že v sami pristopni izjavi oziroma najkasneje ob 
zahtevku za izplačilo, pri čemer so upoštevani postopki pla-
čilnega prometa.

Zahtevek za izplačilo mora igralec posredovati osebno 
po telefonu, pisno ali elektronsko, s tem da ga prireditelj 
pokliče in se izvede zahtevek. Ob zahtevku mora igralec 
posredovati svoja identifikacijska elementa, številko trans-
akcijskega računa, če je prireditelj še nima, in znesek za 
izplačilo. Oseba, ki je pri prireditelju sprejela zahtevek za iz-
plačilo iz konta, lahko zaradi natančne identifikacije igralca, 
pred izplačilom zahteva še druge osebne podatke igralca 
(priimek in ime, naslov ipd.)

– na prodajnem mestu z izplačilnim listkom, za katerega 
igralec vnese zahtevek na terminalu, pri čemer se igralcu 
izplačajo lahko samo dobitki iz iger, in sicer do zneska, ki 
ga določi prireditelj. Igralec izplačilni listek preda prodajalcu, 
ki mu izplača navedeni znesek, listek pa obdrži ter preda 
prireditelju.

Na izplačilnem listku so navedeni naslednji elementi:
– znak in naslov prireditelja
– identifikacija prodajnega mesta
– datum in ura izdaje
– številka izplačila
– številka konta
– znesek za izplačilo
– zadnji rok za izplačilo.
Igralec ima na vseh medijih za igranje preko konta do-

stop do informacij o celotnem prometu in stanju na kontu ter 
ostalih informacij v povezavi s kontom, prav tako pa najmanj 
67 dni tudi vpogled v vsebino vplačil v igre.

ZAPRTJE KONTA
Igralec se na lastno željo lahko kadarkoli odloči za za-

prtje konta, pri čemer se mu vsa sredstva nakažejo na njegov 
transakcijski račun, ki ga posreduje prireditelju.

Konto lahko zapre tudi prireditelj po lastni presoji, če 
igralec prekorači svoje pravice, ali če pride do zlorabe.

V primeru, da v obdobju 24 mesecev ni nobene spre-
membe na kontu (sredstva mirujejo), prireditelj saldo nakaže 
igralcu na transakcijski račun. Če igralcu ni mogoče sredstva 
nakazati na njegov transakcijski račun, prireditelj ta sredstva 
prenese na svoj transakcijski račun. Obveznost do igralca iz 
naslova saldacije konta se odpiše v dobro poslovnih prihod-
kov prireditelja. Igralec lahko po tem času kadarkoli, vendar 
najkasneje v roku 5 let po poteku 24 mesecev, zaprosi za 
ponovno aktiviranje konta ali poda zahtevek za izplačilo 
sredstev.

ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI IGRALCA
Kartico z uporabniškim imenom in osebno geslo mora 

igralec skrbno varovati in ju ne sme sporočiti ali predati 
drugi osebi, oba elementa nista prenosljiva. Če igralec 
sumi, da njegovo identifikacijo pozna in uporablja tretja 
oseba ali to zanesljivo ugotovi, mora obvestiti prireditelja 
po telefonu 01/474 88 99, in sicer vsak delovni dan od 8. 
do 15. ure, ali pisno na naslov prireditelja, po faxu 01/433 
94 41 ali na naslov e-pošte info@sportna-loterija.si. Naj-
kasneje prvi delovni dan po prejemu obvestila prireditelj 
uporabo storitev blokira in igralcu dodeli nova elementa 
identifikacije.

V primeru, da je na konto igralca pomotoma nakazan 
znesek, ki ga igralec ni vplačal, je dolžnost igralca, da prire-
ditelja takoj opozori na napako in preveč nakazan znesek 
vrne prireditelju.

Prireditelj ne prevzame nikakršne odgovornosti za 
škodo, ki bi nastala zaradi neprevidnega ravnanja igralca s 
kartico in z elementi prepoznave.

Igralec je dolžan prireditelju takoj sporočiti vse spre-
membe, ki se nanašajo na njegove osebne podatke, na-
vedene v pristopni izjavi.

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI PRIREDITELJA
Če pristopna izjava ne vsebuje vseh zahtevanih ele-

mentov oziroma obstaja sum o njihovi neresničnosti, je 
dolžnost prireditelja, da zavrne odprtje konta.

Če prireditelj ugotovi, da obstaja sum zlorabe, možnost 
uporabe storitev preko konta takoj v celoti blokira in o tem 
obvesti igralca.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Igralec s pisno privolitvijo oziroma dvojno potrditvijo v 

primeru elektronske prijave pooblašča prireditelja, da zbira, 
obdeluje, uporablja, hrani in skrbi za varnost njegovih oseb-
nih podatkov v svojih zbirkah, in sicer najdlje tako dolgo, kot 
je potrebno za izvajanje želenih storitev. Po tem roku mora 
prireditelj podatke uničiti ali blokirati. Obdelava in uporaba 
podatkov je namenjena temu, da prireditelj za posameznika 
izvaja želene in izbrane storitve (vplačila, igranje, naročanje, 
obveščanje, izplačila itd).
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Podatki o poslovanju preko konta so poslovna skrivnost 
in jih je dovoljeno tretjim osebam razkriti le skladno z veljav-
nimi zakonskimi predpisi.

Prireditelj se zavezuje, da igralčevih osebnih podatkov 
ne bo posredoval drugim ter jih bo uporabljal le za namene, 
opredeljene v prejšnjih dveh odstavkih.

Vsi postopki igralcev pri uporabi storitev so zapisani in 
arhivirani skladno z veljavnimi internimi akti prireditelja. Pri 
storitvah s telefonom se celotna storitev, vključno s prijavo na 
storitev, snema. Snemanje in arhiviranje posnetega pogovora 
poteka skladno z veljavnimi internimi akti prireditelja.

Pristopne izjave igralcev se hranijo v posebnem arhi-
vu, ki se sestoji iz hranjenja pristopnih izjav v tiskani obliki 
in elektronskih izjav shranjenih na magnetnem mediju. Vsi 
osebni podatki so shranjeni tudi v skupni bazi osebnih po-
datkov na centralnem računalniku pri prireditelju.

Igralec ima pravico do vpogleda in izpisa svojih oseb-
nih podatkov, kar pisno ali po telefonu posreduje prireditelju. 
Izpis svojih osebnih podatkov lahko igralec, po predhodni 
identifikaciji, osebno prevzame na sedežu prireditelja, ali pa 
se mu ga pošlje s priporočeno poštno pošiljko.

KONČNE DOLOČBE
Igralec lahko uveljavlja reklamacijo na opravljeno naro-

čilo storitev preko konta v petnajstih dneh po zapisu stanja 
ali izdaji listine, iz katere je razvidno naročilo. Reklamacija 
se obravnava po postopku in na način, kot je predpisano 
z internim aktom prireditelja glede reševanja reklamacij pri 
prirejanju iger na srečo.

Za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih in inter-
netnih povezavah, napake, nastale pri prenosu podatkov, ali 
za onemogočen dostop (zaradi različnih vzrokov) do storitev, 
prireditelj ne odgovarja.

Ta pravila so objavljena na internetu in na terminalih 
v vsakokrat veljavnem besedilu. Igralec sprejema vsakokrat 
veljavna Pravila o poslovanju s kontom. Če se igralec ne 
strinja s spremenjenimi pravili, lahko v roku 5 dni od prvega 
vplačila po dnevu, ko so bila spremenjena pravila objavljena, 
odpove uporabo storitev, določenih s temi pravili.

Ta pravila se začnejo uporabljati z dnem, ko jih potrdi 
nadzorni organ. Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati 
interni akt Splošni pogoji za uporabo storitev s pomočjo kon-
ta, vsi postopki pa se nadaljujejo skladno s temi pravili.

Št. 58-8/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo je ta pravila potrdilo pod številko 
471-212-26/04-9 dne 31. 5. 2004.

2878. Pravila igre na srečo »PETICA«

Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 
134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 
7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava 
družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve pa dne 
28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna loterija 
in igre na srečo d.d. Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004 spre-
jela

P R A V I L A
igre na srečo »PETICA«

1. člen
S temi pravili se ureja sistem prirejanja klasične igre na 

srečo – s takoj znanim dobitkom, imenovane »PETICA« (v 
nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna lote-
rija in igre na srečo d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
prireditelj).

2. člen
Ta pravila in posamezni dodatki k tem pravilom so ob-

vezujoča za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: 
prireditelja, prodajalce, kupce oziroma igralce (v nadaljnjem 
besedilu: udeleženec) in druge osebe, ki so kakorkoli pove-
zane s prirejanjem igre.

Pravila in dodatke k pravilom prireditelj objavi na sa-
mopostrežnem terminalu (v nadaljnjem besedilu: terminal), 
udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer so srečke v 
prodaji.

3. člen
Udeleženec v igri je lahko le oseba, ki ima pri priredite-

lju odprt svoj konto in na katerem ima deponirana denarna 
sredstva za namen vplačil za udeležbo v igrah na srečo (v 
nadaljnjem besedilu: konto).

Udeleženec je hkrati tudi oseba, ki na terminalu potrdi 
nakup srečke v nematerializirani obliki (v nadaljnjem bese-
dilu: srečka) pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh 
pravil in dodatka k pravilom igre.

Veljavna je tista srečka, ki vsebuje vse elemente, na-
vedene v teh pravilih oziroma v dodatku k pravilom igre.

4. člen
Srečke se izdajajo v serijah. Posamezna serija ima lah-

ko najmanj 200.000 srečk in največ 2,000.000 srečk.
Cena posamezne serije srečk je najmanj 100 SIT in 

največ 5.000 SIT.
Sklad za dobitke v posamezni seriji znaša najmanj 40% 

vrednosti izdanih srečk v seriji.
Število srečk v seriji, ceno srečk ter število in vrednost 

dobitkov v posamezni seriji prireditelj objavi v dodatku k 
pravilom.

Dobitki so lahko v denarju in blagu oziroma v kombinaci-
ji teh vrst. Sklad za dobitke v blagu je določen glede na tržno 
vrednost teh dobitkov v času odločanja o skladu za dobitke 
v posamezni seriji.

5. člen
Prireditelj za vsako serijo srečk z dodatkom k tem pra-

vilom določi:
– številko oziroma ime serije,
– čas prodaje serije,
– ceno srečke,
– število polj izmed katerih igralec izbira,
– število dobitnih znakov, ki jih vsebuje vsaka srečka,
– število polj, ki jih igralec lahko odkrije, da ugotovi 

rezultat v igri,
– številčenje polj na srečki,
– dovoljen čas za odkrivanje polj na srečki,
– vrednost posameznega dobitka.

6. člen
Ob nakupu srečke se udeležencu na terminalu izpišejo 

naslednji elementi igre:
– ime serije,
– cena srečke,
– znak in naslov prireditelja,
– identifikacijska številka srečke,
– vrednost dobitkov glede na serijo srečk in vrsto do-

bitka,
– srečka, na kateri se odkrivajo posamezna polja in 

pod katerimi so posamezni znaki, vrednosti, simboli ipd. (v 
nadaljevanju: znaki),
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– plan dobitkov za posamezno vrsto in serijo srečk, z 
navedbo dobitne kombinacije znakov,

– datum začetka in konca prodaje serije.

7. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju Republike Slove-

nije pri prodajalcih, ki so pooblaščeni za prodajo srečk preko 
terminalov.

Srečke posamezne serije so v prodaji toliko mesecev, 
kot je določeno z dodatkom k pravilom, vendar največ 
12 mesecev. Prvi dan prodaje srečk in zadnji dan prodaje 
srečk v seriji je objavljen na terminalu.

Prireditelj lahko čas prodaje posamezne serije srečk, 
določen v prejšnjem odstavku, ustrezno podaljša ali skrajša 
le na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa.

8. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odkrije 

določeno število polj, pod katerim je natisnjen rezultat igre. 
Srečka ima dobitek, če je na srečki odkrita kombinacija zna-
kov, ki določa dobitek. Kombinacije znakov, ki so določene za 
dobitek, so objavljene v planu dobitkov za vsako posamezno 
serijo srečk.

Srečka nima dobitka, če na srečki ni odkrita kombinacija 
znakov, ki je v dodatku k pravilom igre določena za dobitno 
kombinacijo. V tem primeru ima udeleženec pravico do pre-
gleda vseh polj na srečki.

9. člen
Drugačen način odkrivanja srečk, kot je določeno s 

temi pravili, lahko prireditelj določi le na podlagi sprememb 
teh pravil.

10. člen
Dokler udeleženec ne odkrije vseh polj, ki so določena 

za odkrivanje, ne more kupiti nove srečke. Udeleženec mora 
na kupljeni srečki v času, določenem z dodatkom, odkriti vsa 
dovoljena polja. V primeru, da udeleženec preseže dovoljen 
čas pri odkrivanju posamezne srečke, se mora za nadaljeva-
nje odkrivanja polj ponovno prijaviti na terminalu. Po ponovni 
prijavi se avtomatsko prikaže srečka, natanko tista in takšna, 
kot je bila ob odjavi.

V primeru, da ni pogojev za odprtje vseh predpisanih 
polj na srečki, ima udeleženec pravico, da nadaljuje z odkri-
vanjem preostalih znakov na srečki, takoj ko razmere to do-
puščajo, vendar najkasneje v roku, ki je določen za prevzem 
dobitkov. Če udeleženec ne ravna po določilu iz prejšnjega 
stavka, mu zastara pravica do morebitnega dobitka.

Če udeleženec v nobenem primeru ne more nadaljevati 
z odkrivanjem znakov, lahko pri prireditelju vloži obrazložen 
zahtevek za vračilo denarja v vrednosti kupljene srečke, naj-
kasneje v 67 dneh po zaključku prodaje serije.

11. člen
Vsi dobitki so izplačljivi takoj, ko je dobitek odkrit. Rok 

za izplačilo dobitkov zastara v 67 dneh po poteku časa za 
prodajo serije. Pri izplačilu dobitka, za katerega se plača da-
vek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka na 
dobitek od iger na srečo.

Pri izplačilu dobitka lahko oseba, ki izplačuje dobitek, 
od udeleženca zahteva na vpogled osebno izkaznico ali drug 
identifikacijski dokument.

Vsi dobitki se nakažejo na konto udeleženca. Udeležen-
cu se lahko na njegovo zahtevo dobitki iz iger izplačajo na 
prodajnih mestih, ki so s prirediteljem online povezana, na 
podlagi izplačilnega listka, ki ga udeleženec izpiše na termi-
nalu, in sicer do vrednosti, ki jo določi prireditelj.

Vse dobitke, ne glede na vrednost, izplačuje prireditelj 
na svojem sedežu, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

12. člen
Za potek igre v skladu s pravili igre in dodatkom k pra-

vilom jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov 
s sredstvi od prodanih srečk in celotnim svojim premože-
njem.

Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu, ki je 
srečko vplačal in pod polji odkril kombinacijo znakov, ki je v 
skladu s pravili določena za dobitek, pod pogojem, da je do-
bitna kombinacija znakov na srečki zapisana na magnetnem 
mediju prireditelja.

V primeru, da dobitek ni bil odkrit v skladu s pravili in 
dodatkom k pravilom, ima prireditelj pravico zavrniti izplačilo 
dobitka.

13. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, 

je pristojno sodišče v Ljubljani.

14. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni 

organ, uporabljajo pa se z začetkom prodaje srečk.

Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično 
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji 
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 
473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala 
s sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prire-
janja iger na srečo je ta pravila igre potrdilo pod številko 
471-212-4/03-9 dne 1. 6. 2004.

2879. Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo 
»PETICA«

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »PETICA«, ki 
jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo 
d.d., Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na 
seji dne 20. 5. 2004 sprejela

D o d a t e k   š t.  1   k   p r a v i l o m
igre na srečo »PETICA«

1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 

1. serijo srečk z imenom SIDRO.

2. člen
Srečke 1. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 100 SIT.

3. člen
Srečka je v obliki kvadrata in razdeljena na petindvajset 

polj. Na vsaki srečki je v 25 poljih naključno porazdeljenih 20 
znakov »X« in 5 znakov »sidro«.

Posamezna polja na srečki so oštevilčena od zgoraj 
navzdol, od leve proti desni. Grafični prikaz oštevilčenja polj 
na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu 
v opciji »pomoč«.



Stran 8060 / Št. 63 / 10. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / 10. 6. 2004 / Stran 8061

Igralec na posamezni srečki odkrije 5 polj.
Srečka je dobitna, če sta odkrita najmanj dva znaka 

»sidro«. Če na srečki v petih odkritih poljih nista odkrita naj-
manj 2 znaka »sidro«, srečka nima dobitka.

4. člen
Določenemu številu odkritih znakov »sidro« pripada 

posamezna vrednost dobitka, in sicer:

Število odkritih znakov SIDRO Vrednost dobitka
5 sider 100.000 SIT
4 sidra 5.000 SIT
3 sidra 500 SIT
2 sidri 100 SIT
1 sidro ni dobitka

5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec 

na voljo 60 sekund.

6. člen
Dodatek št. 1 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko 

ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 1. serijo srečk 
z imenom SIDRO.

Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično 
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji 
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 
473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala 
s sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 
471-212-4/04-9 dne 7. 6. 2004.

2880. Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo 
»PETICA«

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »PETICA«, ki 
jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo 
d.d., Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na 
seji dne 20. 5. 2004 sprejela

D o d a t e k   š t.  2   k   p r a v i l o m
igre na srečo »PETICA«

1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 

2. serijo srečk z imenom BANANA.

2. člen
Srečke 2. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 200 SIT.

3. člen
Srečka je v obliki kvadrata in razdeljena na petindvajset 

polj. Na vsaki srečki je v 25 poljih naključno porazdeljenih 20 
znakov »X« in 5 znakov »banana«.

Posamezna polja na srečki so oštevilčena od zgoraj 
navzdol, od leve proti desni. Grafični prikaz oštevilčenja polj 

na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu 
v opciji »pomoč«.

Igralec na posamezni srečki odkrije 5 polj.
Srečka je dobitna, če sta odkrita najmanj dva znaka 

»banana«. Če na srečki v petih odkritih poljih nista odkrita 
najmanj 2 znaka »banana«, srečka nima dobitka.

4. člen
Določenemu številu odkritih znakov »banana« pripada 

posamezna vrednost dobitka, in sicer:

Število odkritih znakov BANANA Vrednost dobitka
5 banan 150.000 SIT
4 banane 10.000 SIT
3 banane 1.000 SIT
2 banani 200 SIT
1 banana ni dobitka

5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec 

na voljo 60 sekund.

6. člen
Dodatek št. 2 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko 

ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 2. serijo srečk 
z imenom BANANA.

Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično 
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji 
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 
473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala 
s  sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 
471-212-4/04-9 dne 7. 6. 2004.

2881. Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo 
»PETICA«

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »PETICA«, ki 
jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo 
d.d., Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na  
seji dne 20. 5. 2004 sprejela

D o d a t e k   š t.  3   k   p r a v i l o m
igre na srečo »PETICA«

1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 

3. serijo srečk z imenom JADRNICA.

2. člen
Srečke 3. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 300 SIT.

3. člen
Srečka je v obliki kvadrata in razdeljena na petindvajset 

polj. Na vsaki srečki je v 25 poljih naključno porazdeljenih 20 
znakov »X« in 5 znakov »jadrnica«.

Posamezna polja na srečki so oštevilčena od zgoraj 
navzdol, od leve proti desni. Grafični prikaz oštevilčenja polj 
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na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu 
v opciji »pomoč«.

Igralec na posamezni srečki odkrije 5 polj.
Srečka je dobitna, če sta odkrita najmanj dva znaka 

»jadrnica«. Če na srečki v petih odkritih poljih nista odkrita 
najmanj 2 znaka »jadrnica«, srečka nima dobitka.

4. člen
Določenemu številu odkritih znakov »jadrnica« pripada 

posamezna vrednost dobitka, in sicer:

Število odkritih znakov JADRNICA Vrednost dobitka
5 jadrnic 200.000 SIT
4 jadrnice 15.000 SIT
3 jadrnice 1.500 SIT
2 jadrnici 300 SIT
1 jadrnica ni dobitka

5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec 

na voljo 60 sekund.

6. člen
Dodatek št. 3 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko 

ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 3. serijo srečk 
z imenom JADRNICA.

Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično 
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji 
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 
473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala 
s  sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 
471-212-4/04-9 dne 7. 6. 2004.

2882. Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo 
»PETICA«

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »PETICA«, ki 
jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo 
d.d., Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na  
seji dne 20. 5. 2004 sprejela

D o d a t e k   š t.  4   k   p r a v i l o m
igre na srečo »PETICA«

1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 

4. serijo srečk z imenom JABOLKO.

2. člen
Srečke 4. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 500 SIT.

3. člen
Srečka je v obliki jablane in razdeljena na petindvajset 

polj v obliki jabolk. Na vsaki srečki je v 25 poljih naključno 
porazdeljenih 20 znakov »ogrizek« in 5 znakov »celo ja-
bolko«.

Posamezna polja na srečki so oštevilčena od spodaj 
navzgor, od desne proti levi. Grafični prikaz oštevilčenja polj 
na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu 
v opciji »pomoč«.

Igralec na posamezni srečki odkrije 5 polj.
Srečka je dobitna, če po odkritju vseh petih polj z jabla-

ne odpade najmanj eno »celo jabolko«. Če na srečki v petih 
odkritih poljih ni odpadlo niti eno »celo jabolko«, srečka nima 
dobitka.

4. člen
Določenemu številu odkritih znakov »celo jabolko« pri-

pada posamezna vrednost dobitka, in sicer:

Število znakov CELO JABOLKO Vrednost dobitka
5 celih jabolk 250.000 SIT
4 cela jabolka 25.000 SIT
3 cela jabolka 2.500 SIT
2 celi jabolki 500 SIT
1 celo jabolko 250 SIT

5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec 

na voljo 60 sekund.

6. člen
Dodatek št. 4 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko 

ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 4. serijo srečk 
z imenom JABOLKO.

Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično 
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji 
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 
473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala 
s  sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prire-
janja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 
471-212-4/04-9 dne 7. 6. 2004.

2883. Dodatek št. 5 k pravilom igre na srečo 
»PETICA«

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »PETICA«, ki 
jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo 
d.d., Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na  
seji dne 20. 5. 2004 sprejela

D o d a t e k   št.  5   k   p r a v i l o m
igre na srečo »PETICA«

1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 

5. serijo srečk z imenom TREZOR.

2. člen
Srečke 5. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 800 SIT.
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3. člen
Srečka je v obliki odprtega trezorja in razdeljena na 

petindvajset polj. Na vsaki srečki je v 25 poljih naključno 
porazdeljenih 20 znakov »prazna vrečka« in 5 znakov »kup 
kovancev«.

Posamezna polja na srečki so oštevilčena od spodaj 
navzdol, od desne proti levi. Grafični prikaz oštevilčenja polj 
na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu 
v opciji »pomoč«.

Igralec na posamezni srečki odkrije 5 polj.
Srečka je dobitna, če je odkrit najmanj en znak »kup 

kovancev«. Če na srečki v petih poljih ni odkrit niti en znak 
»kup kovancev«, srečka nima dobitka.

4. člen
Določenemu številu odkritih znakov »kup kovancev« 

pripada posamezna vrednost dobitka, in sicer:

Štev. odkritih znakov KUP KOVANCI Vrednost dobitka
5 kupov kovancev 400.000 SIT
4 kupi kovancev 40.000 SIT
3 kupi kovancev 4.000 SIT
2 kupa kovancev 800 SIT
1 kup kovancev 400 SIT

5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec 

na voljo 60 sekund.

6. člen
Dodatek št. 5 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko 

ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 5. serijo srečk 
z imenom TREZOR.

Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično 
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji 
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 
473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala 
s  sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 
471-212-4/04-9 dne 7. 6. 2004.

2884. Dodatek št. 6 k pravilom igre na srečo 
»PETICA«

Na podlagi 5. člena Pravil igre na srečo »PETICA«, ki 
jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo 
d.d., Ljubljana, na seji dne 20. 4. 2004, je uprava družbe na  
seji dne 20. 5. 2004 sprejela

D o d a t e k   š t.  6   k   p r a v i l o m
igre na srečo »PETICA«

1. člen
S tem dodatkom se določi elemente, ki so potrebni za 

6. serijo srečk z imenom ELEKTRIČNI STOL.

2. člen
Srečke 6. serije so v prodaji 12 mesecev.
V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 1.000 SIT.

3. člen
Srečka je v obliki kvadrata in razdeljena na petindvajset 

polj. Na vsaki srečki je v 25 poljih naključno porazdeljenih 
20 praznih polj in 5 znakov »strela«.

Posamezna polja na srečki so oštevilčena od spodaj 
navzdol, od desne proti levi. Grafični prikaz oštevilčenja polj 
na srečki je igralcu na voljo na samopostrežnem terminalu 
v opciji »pomoč«.

Igralec na posamezni srečki odkrije 5 polj.
Srečka je dobitna, če je odkrit najmanj en znak »stre-

la«. Če na srečki v petih poljih ni odkrit niti en znak »strela«, 
srečka nima dobitka.

4. člen
Določenemu številu odkritih znakov »strela« pripada 

posamezna vrednost dobitka, in sicer:

Število odkritih znakov STRELA Vrednost dobitka
5 strel 500.000 SIT
4 strele 50.000 SIT
3 strele 5.000 SIT
2 streli 1.000 SIT
1 strela 500 SIT

5. člen
Za odkrivanje posameznega polja na srečki ima igralec 

na voljo 60 sekund.

6. člen
Dodatek št. 6 k pravilom igre »Petica« velja z dnem, ko 

ga potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 6. serijo srečk 
z imenom ELEKTRIČNI STOL.

Št. 58-7/04
Ljubljana, dne 9. junija 2004.

Anton Černe l. r.
član uprave

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično 
igro na srečo z imenom »Petica« na podlagi koncesije, ki ji 
jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 
473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999, koncesijo pa podaljšala 
s  sklepom številka 473-01/2001-5 z dne 22. 6. 2001.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo je ta dodatek potrdilo pod številko 
471-212-4/04-9 dne 7. 6. 2004.

2885. Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje 
pri ustanovitveni reviziji

Na podlagi 2. in 18. člena zakona o revidiranju (Uradni 
list RS, št. 11/01; odslej: ZRev-1) je revizijski svet Sloven-
skega inštituta za revizijo (odslej: Inštitut) na 27. redni seji 
6. 5. 2004 sprejel

S T A L I Š Č E   4
Revizorjevi postopki in poročanje pri 

ustanovitveni reviziji

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Stališče revizijskega sveta o revizorjevih postopkih in 

poročanju pri ustanovitveni reviziji pojasnjuje postopke in 
poročanje pri ustanovitveni reviziji iz 194. in 194.a člena 
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zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 
29/94, 82/94, 20/98, 32/98-1451, 37/98-1719, 84/98, 6/99, 
54/99-2543, 36/00-1687 in 45/01 (popr. 59/01), 50/02-2457 
in 93/02-4672; odslej: ZGD) ter pri reviziji pogodbe o pousta-
novitvi iz 188.a člena ZGD.

2. člen
Poleg revizorjevih postopkov in poročanja, opredeljenih 

v tem stališču, je pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe 
o poustanovitvi revizor dolžan smiselno upoštevati medna-
rodne standarde revidiranja, ki se nanašajo na revidiranje 
računovodskih izkazov.

PREDMET IN POSTOPKI REVIDIRANJA PRI 
USTANOVITVENI REVIZIJI

3. člen
Ustanovitvena revizija mora ugotoviti zlasti:
– ali so podatki ustanoviteljev o prevzemu delnic in 

vložkih v osnovni kapital ter podatki po določbah 187. in 
188. člena ZGD, pravilni in popolni;

– ali vrednost stvarnih vložkov in stvarnega prevzema 
dosega najmanj emisijsko vrednost delnic ali vrednost plačil, 
ki jih je treba za to zagotoviti.

4. člen
Glede na ZGD je revizor pri ustanovitveni reviziji dolžan 

preveriti:
– posebne ugodnosti in ustanovitvene stroške v skladu 

s 5. členom tega stališča;
– stvarne vložke in stvarni prevzem v skladu s 6. čle-

nom tega stališča;
– način zagotovitve stvarnih vložkov v skladu s 7. čle-

nom tega stališča;
– vrednost stvarnih vložkov v skladu z 8. členom tega 

stališča;
– prevzem delnic ter plačila vložkov v osnovni kapital v 

skladu z 9. členom tega stališča;
– ustanovitveno poročilo ter poročilo uprave in nadzor-

nega sveta v skladu z 10. členom tega stališča.

5. člen
Revizor mora preveriti, ali so v statutu družbe določe-

ni:
– morebitne posebne ugodnosti posameznim delničar-

jem ali tretji osebi z navedbo upravičencev teh ugodnosti;
– morebitni stroški, ki jih družba povrne delničarjem ali 

drugim osebam kot nadomestilo ali kot plačilo za pripravo 
ustanovitve družbe.

6. člen
Revizor mora preveriti, ali statut določa:
– predmet stvarnega vložka ali stvarnega prevzema;
– osebo, od katere ga družba pridobi, in
– nominalni znesek, ki je zagotovljen s stvarnim vlož-

kom ali stvarnim prevzemom.
Kot stvarni vložek se šteje tudi, če družba prevzame 

premoženjski predmet, za katerega je zagotovljeno plačilo, ki 
naj se priračuna k vložku delničarja (stvarni prevzem).

Stvarni prevzem pomeni, da družba prevzame obrate 
ali druge premoženjske predmete. Revizor mora preveriti, 
ali so se za morebitni stvarni prevzem smiselno uporabljale 
določbe o stvarnih vložkih.

7. člen
V zvezi s stvarnimi vložki in predmeti stvarnega prevze-

ma mora revizor preveriti, ali je družbi omogočeno trajno in 
prosto razpolaganje z njimi od trenutka njenega vpisa v sodni 
register. Pri tem mora upoštevati, da trajno in prosto raz-
polaganje s predmeti varstva ene izmed pravic industrijske 

lastnine, na primer s patentom za izum, ni mogoče, če je na 
primer zanj zahtevana prisilna licenca. Revizor mora prido-
biti izjavo plačnikov delnic s stvarnimi vložki, da za predmete 
varstva, zavarovane s pravicami industrijske lastnine, niso 
dali ne izključne ne neizključne pravice.

Revizor mora upoštevati, da imajo pravno naravo pre-
moženjskih predmetov oziroma pravic le tisti objekti, katerih 
gospodarska vrednost je ugotovljiva. Dolžnost opraviti stori-
tev se ne šteje za stvarni vložek ali stvarni prevzem.

Znanje in izkušnje (know-how) so lahko predmet stvar-
nega vložka ob izpolnjevanju dveh pogojev:

– da imajo trajno naravo in
– da je njihova gospodarska vrednost ugotovljiva.

8. člen
Revizor mora preveriti, ali je vrednost stvarnega vložka 

oziroma stvarnega prevzema ugotovljena z ustrezno metodo 
metodami ocenjevanja vrednosti (revizor preveri uporabljeno 
metodo metode in vrednost stvarnega vložka oziroma stvar-
nega prevzema, ugotovljeno na njeni ali njihovi podlagi). Če 
uporablja veščakove storitve, mora v skladu z mednarodnim 
standardom revidiranja (odslej MSR) 620 (Uporaba veščako-
vih storitev) pridobiti zadostne in ustrezne revizijske dokaze, 
da so primerne za namene revizije.

Vrednost stvarnih vložkov mora doseči najmanj emisij-
sko vrednost delnic.

9. člen
V povezavi s prevzemi delnic in vplačili vložkov v osnov-

ni kapital mora revizor preizkusiti izpolnitev zakonskih pogo-
jev glede najnižjega nominalnega zneska delnic (173. člen 
ZGD), glede emisijskega zneska delnic (174. člen ZGD), 
predvsem pa glede vplačila delnic (191. člen ZGD), zlasti če 
gre za delno vplačane delnice. Pri stvarnih vložkih pa mora 
posebej preizkusiti, ali so bili ti družbi pravilno izročeni, tako 
da lahko uprava z njimi razpolaga.

10. člen
Revizor mora preveriti, ali so v pisnem poročilu o po-

teku ustanovitve družbe, ki ga morajo sestaviti ustanovitelji 
(ustanovitveno poročilo):

– prikazane bistvene okoliščine, od katerih je bilo odvis-
no plačilo za stvarne vložke ali stvarni prevzem, in sicer:

– pravni posli, s katerimi je družba pridobila stvarne 
vložke;

– če je v družbo vloženo podjetje, njegov dobiček za-
dnjih dveh let;

– nabavni in proizvodni stroški v zadnjih dveh letih;
– navedena dejstva:
– ali in v kakšnem obsegu so bile ob ustanovitvi prevze-

te delnice za račun člana uprave ali nadzornega sveta;
– ali in na kakšen način si je član uprave ali nadzornega 

sveta pridobil posebno ugodnost oziroma plačilo za pripravo 
ustanovitve.

Revizor mora preveriti tudi pisni poročili uprave in nad-
zornega sveta o preveritvi pravilnosti poteka ustanovitve del-
niške družbe. Na ta način preveri, ali so člani obeh organov 
pregledali pravilnost izpolnitve obveznosti ustanoviteljev po 
drugem in tretjem odstavku 193. člena ZGD v zvezi s sesta-
vinami ustanovitvenega poročila.

PREDMET IN POSTOPKI REVIDIRANJA PRI REVIZIJI 
POGODBE O POUSTANOVITVI

11. člen
Revizor mora pregledati pogodbo, ki jo sklene družba v 

prvih dveh letih po vpisu ustanovitve v register in na podlagi 
katere družba pridobi stvari oziroma pravice za ceno, ki do-
sega najmanj desetino osnovnega kapitala družbe (pogodba 
o poustanovitvi). Namen tovrstne revizije je ugotoviti, ali je 
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cena za pridobitev premoženja, ki je predmet pogodbe o po-
ustanovitvi, ustrezna.

12. člen
Pri reviziji pogodbe o poustanovitvi mora revizor pre-

veriti:
– pod kakšnimi pogoji se v skladu z zakonskimi določ-

bami in akti družbe lahko pridobivajo stvari oziroma pravice, 
ki so predmet pogodbe o poustanovitvi;

– ali stvari oziroma pravice, pridobljene na podlagi po-
godbe o poustanovitvi, ustrezajo sodilom za stvarne vložke 
iz 6. in 7. člena tega stališča;

– ali je vrednost stvari oziroma pravice, pridobljene na 
podlagi pogodbe o poustanovitvi, ugotovljena z ustrezno 
metodo (metodami) ocenjevanja vrednosti (revizor preveri 
uporabljeno metodo (metode) in vrednost stvari oziroma 
pravice, ugotovljeno na njeni (njihovi) podlagi); če uporab-
lja veščakove storitve, mora v skladu z MSR 620 pridobiti 
zadostne in ustrezne revizijske dokaze, da so primerne za 
namene revizije;

– skladnost določb pogodbe o poustanovitvi s prido-
bljenimi revizijskimi dokazi.

REVIZORJEVO POROČILO

13. člen
O opravljeni ustanovitveni reviziji oziroma reviziji po-

godbe o poustanovitvi poroča revizor na podlagi MSR 800 
(Revizorjevo poročilo o revizijskih poslih za posebne name-
ne) in 194.a člena ZGD.

14. člen
Revizorjevo poročilo ima tele temeljne sestavine:
– naslov;
– začetni ali uvodni odstavek;
– odstavek o področju revizije (ki opisuje vrsto revizije 

in revizorjevo delo);
– odstavek z mnenjem o revidiranih informacijah;
– pojasnjevalni odstavek, v katerem so navedene upo-

rabljene metode ocenjevanja vrednosti;
– datum poročila;
– revizorjev naslov;
– revizorjev podpis.

DATUM UVELJAVITVE IN POJASNILA TEGA STALIŠČA

15. člen
To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu RS. Za pojasnila in tolmačenje posameznih členov tega 
stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po poob-
lastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.

Št. 5/04
Ljubljana, dne 6. maja 2004.

Podpredsednica revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

Sonja Anadolli l. r.

Priloga 1
Zgled revizorjevega poročila

REVIZORJEVO POROČILO
O OPRAVLJENI USTANOVITVENI REVIZIJI DRUŽBE ABC

Pri gospodarski družbi ABC smo revidirali njeno upoš-
tevanje zakona o gospodarskih družbah (ZGD) o poteku 
ustanovitve družbe v duhu 194.a člena tega zakona.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standar-
di revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in 
izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da je 
gospodarska družba ABC upoštevala ustrezne določbe ZGD. 
Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje ustreznih do-
kazov o tem, ali

– priznavanje morebitnih posebnih ugodnosti oziroma 
ustanovitvenih stroškov ustreza sodilom iz 187. člena ZGD;

– stvarni vložki oziroma stvarni prevzem ustreza(jo) so-
dilom iz 188. člena ZGD;

– je vrednost stvarnih vložkov oziroma stvarnega pre-
vzema ugotovljena z ustrezno metodo (ustreznimi metodami) 
vrednotenja;

– so izpolnjeni zakonski pogoji glede najnižjega nomi-
nalnega zneska delnic (173. člen ZGD), glede emisijskega 
zneska delnic (174. člen ZGD) in glede vplačila delnic 
(191. člena ZGD);

– so ustanovitveno poročilo, poročilo uprave in poročilo 
nadzornega sveta skladni s pridobljenimi revizijskimi do-
kazi.

Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga 
za naše mnenje.

Po našem mnenju so bile pri ustanovitvi gospodarske 
družbe ABC upoštevane določbe ZGD o poteku ustanovitve 
družbe.

Za opredelitev vrednosti stvarnega vložka oziroma 
stvarnega prevzema (revizor navede stvar oziroma pravico, 
ki je bila predmet stvarnega vložka) v velikosti … SIT je bila 
uporabljena metoda (so bile uporabljene metode) (revizor 
navede metodo (metode) ocenjevanja vrednosti, na kateri 
(katerih) temelji vrednost stvarnega vložka oziroma stvarne-
ga prevzema).

Datum
Naslov REVIZOR

Priloga 2
Zgled revizorjevega poročila

REVIZORJEVO POROČILO
O REVIZIJI POGODBE O POUSTANOVITVI

Pri gospodarski družbi ABC smo revidirali pogodbo o 
poustanovitvi z dne 15. maja 20XX. Za to pogodbo je od-
govorno poslovodstvo družbe. Naša odgovornost je, da iz-
razimo mnenje o tem, ali je cena za pridobitev stvari oziroma 
pravice (revizor navede stvar oziroma pravico), ki je predmet 
pogodbe o poustanovitvi, ustrezna.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi stan-
dardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje 
in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da 
je gospodarska družba ABC pri pripravi pogodbe o pousta-
novitvi upoštevala ustrezne določbe ZGD. Revizija vključuje 
preizkuševalno preverjanje ustreznih dokazov o tem, ali

– pridobljena stvar oziroma pravica ustreza sodilom za 
stvarni vložek;

– je vrednost stvari oziroma pravice ugotovljena z 
ustrezno metodo (ustreznimi metodami) vrednotenja;

– je cena stvari oziroma pravice, določena v pogodbi o 
poustanovitvi, glede na ugotovljeno vrednost ustrezna.

Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga 
za naše mnenje.

Po našem mnenju se cena stvari oziroma pravice (revi-
zor navede stvar oziroma pravico) iz pogodbe o poustanovitvi 
z dne 15. maja 20XX ne razlikuje bistveno od vrednosti te 
stvari oziroma pravice, ugotovljene s sodobnimi metodami 
ocenjevanja vrednosti, in je v tem pogledu ustrezna.

Za opredelitev vrednosti pridobljene stvari oziroma pravi-
ce (revizor navede stvar oziroma pravico) v velikosti … SIT je 
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bila uporabljena metoda (so bile uporabljene metode) (revizor 
navede metodo (metode), na kateri (katerih) temelji vrednost 
stvari oziroma pravice iz pogodbe o poustanovitvi).

Datum
Naslov REVIZOR

OBČINE

AJDOVŠČINA

2886. Odlok o delni ukinitvi lokacijskega načrta 
Ajdovščina – zahod – Lipa

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in na podlagi 
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, 
Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina 
na seji dne 3. 6. 2004 sprejel

O D L O K
o delni ukinitvi lokacijskega načrta Ajdovščina 

– zahod – Lipa

1. člen
Odlok o lokacijskem načrtu Ajdovščina – zahod – Lipa 

(Uradno glasilo, št. 6/90) preneha veljati na območju med 
Gregorčičevo cesto, Lokavško cesto oziroma regionalno 
cesto R3/609, odsek 2117, športnim letališčem in Goriško 
cesto. V ostalem delu se določbe odloka o lokacijskem načrtu 
Ajdovščina – zahod – Lipa ohranijo.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

osmi dan po objavi.

Št. 351-174/04
Ajdovščina, dne 7. junija 2004.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

2887. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija 
Ajdovščina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96), 26., 44. in 135. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. čle-
na Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne 

službe na področju varstva premične kulturne dediščine in 
določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00, 
105/01), 60. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 
57/94,14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/00) in 
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 
in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina 
na seji dne 3. 6. 2004 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi in spremembi odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija 

Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/04) se v 1. členu doda nov 
četrti odstavek, ki se glasi:

»Zaradi velikega števila sprememb in dopolnitev odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija (Uradni list 
RS, št. 36/02), se besedilo navedenega odloka ne sprejme v 
obliki sprememb in dopolnitev njegovih posameznih členov, 
ampak kot novo besedilo v celoti.«

2. člen
Poglavje VII. Prehodne in končne določbe se dopolni z 

novim 29.a členom, ki se glasi:
»Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 36/02).«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 026-1/2002
Ajdovščina, dne 4. junija 2004.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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ČRENŠOVCI

2888. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave občine 
Črenšovci

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, 
70/00, 87/01 in 57/02) ter na podlagi 52. člena Statuta Ob-
čine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je 
Občinski svet občine Črenšovci na 13. seji, dne 2. 6. 2004 
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem 
področju Občinske uprave občine Črenšovci

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 45/95, 10/99 in 
16/02) se v 6.a členu doda alinea, ki glasi:

– vzdrževanje lokalnih cest, krajevnih poti in javnih 
površin.

2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu RS.

Št. 64/13-04
Črenšovci, dne 2. junija 2004.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

ČRNOMELJ

2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno 
območje Črnomlja in naselij Vojna vas, 
Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno pre-
čiščeno besedilo)) ter v povezavi s 175. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) 
je Občinski svet občine Črnomelj na 15. redni seji dne 4. 6. 
2004 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno 
območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, 

Kanižarica in Blatnik

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o pros-

torskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja 
in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 
14/90 in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00 in 135/03 – v nadalj-
njem besedilu: odlok).

2. člen
V 4. členu odloka se v četrti alinei 6. točke oznaka »T« 

nadomesti z oznako »P«.
V 7. točki se doda prva nova alinea z oznako »S – 7/0 

– Pod Gričkom«

3. člen
V 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na vodnem in priobalnem območju ni dovoljeno po-

segati v prostor razen z deli, ki izhajajo iz 37. člena Zakona 
o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02), prav tako so na 
poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi po-
segi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na 
vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu 
pred škodljivim delovanjem voda v skladu s 86. členom Za-
kona o vodah. Priobalni pas za vodotok 2. reda znaša 5 m. 
Zunanja meja priobalnih zemljišč se računa od meje vodnega 
zemljišča.«

4. člen
V 30. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Regulacijska linija je črta, ki razmejuje območje jav-

nega sveta od ostalega območja. Gradbena linija je črta, 
na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki 
se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Če gradbena linija ni do-
ločena v grafičnem delu odloka, se le-ta povzame iz stanja 
na terenu.«

5. člen
V 31. členu se spremeni zadnji stavek tako, da se 

glasi:
»Na pisno zahtevo občinski urbanist pripravi presoje 

tovrstnih odstopanj.«

6. člen
V 39. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Minimalni odmik objekta od meje sosednjega zemljišča 

pri prostostoječi zazidavi mora biti vsaj 3 m.«

7. člen
V celoti se črta 43. člen.

8. člen
V 1. točki četrtega odstavka 60. člena se črtata besedi 

»stare livarne«.
V 2. točki se doda se nov odstavek z besedilom: »Ni 

dovoljeno zbiranje, reciklaža, deponiranje in sežiganje od-
padkov.«

9. člen
Besedilo 1. točke 65. člena se dopolni z naslednjim be-

sedilom: »Na območju S 4/3 – 2a/1 do sprejetja Urbanistične 
zasnove za mesto Črnomelj ni možna gradnja objektov. Do-
voljena so le nujna vzdrževalna dela.«

10. člen
V 73. členu se črta prvi odstavek prve točke.
V tretjem odstavku se doda beseda: »trgovino«.

11. člen
Pod prostorsko celoto 7 se doda 77. člen, ki se glasi:
»OBMOČJE UREJANJA S 7/0 – POD GRIČKOM
1. Merila in pogoji za gradnje in druge ureditve
Osnova za pozidavo območja je grafična priloga uredit-

ve območja, ki je sestavni del odloka.
Dopustna je gradnja stanovanjskih objektov. Gradnja 

pomožnih objektov je možna izven območja gradbene linije in 
javne poti. Možno je urejanje manjših obrtnih ali uslužnostnih 
delavnic znotraj določenih gabaritov stanovanjskih objektov, 
pod pogojem da ne motijo bivalnega okolja oziroma ne po-
trebujejo večjih dodatnih parkirnih površin ali ne potrebujejo 
skladiščnega prostora.

Na celotnem območju naj prevladuje enoten vzorec po-
zidave, ki se odraža v etažnosti, orientaciji slemen, naklonu 
streh in barvi kritine.
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2. Arhitekturno oblikovanje:
Tlorisni gabariti enodružinske gradnje naj upoštevajo 

razmerje stranic, ki naj bo minimalno 1: 1,4. Višina objektov 
P+M, kjer zaradi reliefnih značilnosti ni možna izvedba P+M, 
se lahko izvede še kletna etaža, ki pa mora biti vsaj delno 
vkopana. Objekti so lahko tudi atrijsko zasnovani, vendar le 
višine P+M.

3. Oblikovanje drugih posegov:
Zelene površine se v čim večji meri ohranijo.
Ni dovoljena gradnja opornih zidov. Naklone zemljin se 

izvede v blagi zatravljeni brežini. Ograje med objekti naj bodo 
poenotene, zemljišča se lahko ograjujejo z živimi mejami.

Cisterne za plin morajo biti vkopane ali zakrite z zim-
zelenim rastjem.

Ob cesti proti Vojni vasi in Zadružni cesti se uredi ploč-
nik in zasadi drevored z drevjem, ki ga bo določila študija 
zelenega sistema za mesto Črnomelj.«

12. člen
V 89. členu se črta prvi stavek.

13. člen
V 103.a členu se doda odstavek:
»Za oblikovanje posegov na objektu »Hangar« (najdalj-

ši objekt) se smiselno uporablja idejna rešitev, ki jo je izdelalo 
podjetje Arha d.o.o. iz Črnomlja, št. 2081, z dne oktober 2002 
in je na vpogled na Občini Črnomelj.«

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 3. junija 2004.

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l. r.

DOBRNA

2890. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini 
Dobrna

Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/93, 1/99, 
36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 7/04), 38. člena 
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99), 15. člena 
Statusa Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 
112/02) na 15. redni seji, dne 31. 5. 2004, sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu v Občini Dobrna

I
Občina Dobrna daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec 
storitve, Dom upokojencev Celje – Center za pomoč na 
domu, v višini 2.736,56 SIT na efektivno uro.

II
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Ob-

čine Dobrna znaša končna cena za uporabnika 713 SIT na 
efektivno uro.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2004.

Št. 032-01-0026-20/2004-6
Dobrna, dne 31. maja 2004.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

GRAD

2891. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
občine Grad

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 70/00, 51/02, odl. US – Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) in 38. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 
61/95, 70/95, 20/98, 51/02, 11/03 in 73/03) je Občinski svet 
občine Grad na 13. redni seji, dne 27. 5. 2004, sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine 

Grad

1
V Občinsko volilno komisijo občine Grad se imenujejo:
1. Marjana Štrtak Kovač, roj. 1972, dipl. pravnica, Grad 

68/a, za predsednico komisije,
2. Slavica Fujs, roj. 1962, Motovilci 60, za namestnika 

predsednice,
3. Gabrijel Semler, roj. 1959, Grad 32/a, za člana,
4. Zlatica Farič, roj. 1968, Kruplivnik 44, za namestnika 

člana,
5. Anton Cör, roj. 1961, Kovačevci 31, za člana,
6. Tatjana Melin, roj. 1965, Radovci 50, za namestnika 

člana,
7. Franjo Pilaj, roj. 1954, Vidonci 68, za člana,
8. Viljem Hajdinjak, roj. 1964, Dolnji Slaveči 17, za na-

mestnika člana.

2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine 

Grad, Grad 172, 9264 Grad.

3
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 030-4/450-46/04
Grad, dne 27. maja 2004.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

2892. Ugotovitveni sklep

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 70/00 in 51/02) in 16. ter 22. člena Statuta Občine 



Stran 8068 / Št. 63 / 10. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / 10. 6. 2004 / Stran 8069

Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski 
svet občine Grad na 13. redni seji, dne 27. maja 2004, spre-
jel naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

1
Iz razlogov, navedenih v 37.a členu zakona o lokalni 

samoupravi, preneha mandat članici Občinskega sveta ob-
čine Grad, Elizabeti Klement, roj. 15. 5. 1943, Grad 172/b, 
9264 Grad.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Št. 030-46/453-46/04
Grad, dne 27. maja 2004.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

NOVA GORICA

2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
višini turistične takse

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 19. člena statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je 
Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. 5. 
2004 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o višini 

turistične takse

1. člen
2. člen Odloka o višini turistične takse v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 15/98) se spremeni tako, 
da se glasi: Turistična taksa je prihodek Mestne občine 
Nova Gorica in se namensko uporablja v skladu z določili 
21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 2/04).

2. člen
Za 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
»Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliš-

čih;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pri-

stojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu 
oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna 
okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja 
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni 
okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organiza-
cije;

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije 
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s poseb-
nimi potrebami;

– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma 
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih 
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgoj-
no-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v 
okviru svojih rednih aktivnosti;

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih 
domovih;

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem 
obratu neprekinjeno več kot 30 dni;

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in spo-
razumih oproščeni plačila turistične takse;

– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojan-
kah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki 

prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v med-
narodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;

– turisti v kampih.«
Sedanji 3. in 4. člen postaneta 4. in 5. člen.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 423-05-1/2004
Nova Gorica, dne 27. maja 2004.

Župan
Občine Nova Gorica

Mirko Brulc l. r.

2894. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino 
neprofitne najemnine

Na podlagi devetega odstavka 118. člena Stanovanj-
skega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavlja-
nje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03) 
ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 
objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 27. 5. 2004 sprejel

O D L O K
o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne 

najemnine

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica na svojem 

območju določa vpliv lokacije na vrednost stanovanja zaradi 
določitve višine povečanja neprofitne najemnine.

2. člen
Na višjo najemnino zaradi lokacije stanovanja vplivajo 

naslednja merila:
– velikost mesta oziroma naselja, v katerem se stanova-

nje nahaja, ki se opredeli s številom prebivalcev;
– prometne povezave obravnavanega mesta ali naselja 

z ostalimi mesti ali naselji, pri čemer se upošteva vrsta pove-
zave (cestna, železniška povezava, javni mestni in primestni 
promet) in kapaciteta teh povezav;

– oddaljenost stanovanja od središča mesta ali naselja, 
pri čemer se upošteva vrsta, čas in stroške prevoza, ki so od-
visni predvsem od kakovosti prometnic, prometnih sredstev 
in razpoložljivosti ter časovna dostopnost javnega prometa;

– opremljenost z infrastrukturo oziroma komunalna 
opremljenost, izražena z možnostjo, da se obstoječe se-
kundarno omrežje takoj priključi na obstoječe primarne vode 
vodovoda, toplovoda, plinovoda, kanalizacijskega kolektorja, 
razdelilne transformatorske postaje in kabelske televizije;
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– oddaljenost od virov emisij in motnje zaradi hrupa, ki 
lahko nastanejo zaradi bližine železniške proge, regionalne 
ceste, gospodarskih objektov in podobno;

– bližina zelenih površin, kot so objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas (športna igrišča na prostem, javna otroška 
igrišča, parki in naravne zelene površine);

– bližina kulturnih in infrastrukturnih objektov, kot so 
stavbe namenjene kulturi in razvedrilu, muzeji, upravni objek-
ti, izobraževalni, trgovski, zdravstveni objekti in podobno;

– atraktivnost lokacije se upošteva, če se stanovanje 
nahaja na lokaciji, v kateri tržne cene stanovanj bistveno pre-
segajo povprečne tržne cene stanovanj v občini, ali če gre za 
stanovanja v turističnih središčih.

3. člen
Ob upoštevanju kriterijev iz 2. člena znašajo faktorji 

vpliva lokacije v posameznih naseljih Mestne občine Nova 
Gorica:

– Nova Gorica 1,15
– Kromberk, Pristava, Rožna Dolina, Solkan 1,10
– Ajševica, Loke 1,00
– Bukovica, Dombrava, Dornberk, Grgar, 

Ozeljan, Prvačina, Renče, Stara Gora, Šempas, 
Šmihel, Vogrsko, Volčja Draga 0,90

– ostala naselja 0,80

4. člen
Lastniki neprofitnih stanovanj, katerih stanovanja se 

nahajajo na območju Mestne občine Nova Gorica, lahko 
od 1. 1. 2005 dalje iz naslova vpliva lokacije na višino naj-
emnine zaračunavajo višjo neprofitno najemnino v skladu s 
tem odlokom.

5. člen
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost 

stanovanja, ugotovljena na podlagi pravilnika o merilih za 
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb 
iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 
69/03).

Vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine 
se izračuna po naslednji enačbi:

Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x 
uporabna površina stanovanja x vpliv velikosti stanovanja 
(korekcijski faktor) x faktor vpliva lokacije stanovanja na viši-
no neprofitne najemnine iz 3. člena tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu RS.

Št. 360-01-1/2004
Nova Gorica, dne 27. maja 2004.

Župan
Občine Nova Gorica

Mirko Brulc l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2895. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi oziroma v javni uporabi

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 15. člena Statuta 
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Ob-
činski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 13. redni seji dne 
29. 4. 2004 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

oziroma v javni uporabi

1
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi 

oziroma javni uporabi za naslednja zemljišča:

Parc. št.  Kultura   Površina m2 Vl. št.  K.o.
818/5 pot javno dobro 215 m² VZ01 Selišči
818/6 pot javno dobro 327 m² VZ01 Selišči
814/4 pot javno dobro 1357 m² VZ01 Selišči
887/1 pot javno dobro 401 m² VZ01 Selišči
1021/1 cesta javno dobro  55 m² VZ01 Selišči
1042/1 cesta javno dobro  924 m² VZ01 Selišči
Skupaj:   3279 m²

2
Nepremičnine, navedene v 2. točki tega sklepa prene-

hajo imeti status zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi 
in postanejo last Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46508-00001/2004
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 29 maja 2004.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l. r.

ŠEMPETER-VRTOJBA

2896. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba

Na podlagi 5. in 9. člena Statuta Občine Šempeter-
Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99) je Občinski svet občine 
Šempeter na 15. seji dne 27. 5. 2004 sprejel 

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih 

Občine Šempeter-Vrtojba

1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba (Urad-

ne objave, št. 1/00) se v drugem odstavku 9. člena v prvi 
alinei pred besedo “eno” doda besedilo “za dvajset in več let 
delovanja”, v drugi alinei se pred besedo “eno” doda besedilo 
“za petnajst let delovanja” in v tretji alinei pred besedo “eno” 
doda besedilo “za deset let delovanja”.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
Za izredne svetovne in evropske dosežke lahko Občina 

Šempeter-Vrtojba podeli priznanje tudi prej.

2. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Vsako leto se podeli največ tri diplome.

3. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Nagrade in priznanja ne morejo prejeti občinski funkcio-

narji (župan, svetniki) v trajanju njihovega mandata.
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4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-41-4/2004-2
Šempeter pri Gorici, dne 27. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter-Vrtojba

Dragan Valenčič l. r.

2897. Sklep o številu oddelkov vrtca v Osnovni šoli 
Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 
Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen za programe v 
vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03), Odredbe o spremembah in 
dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za 
dejavnost predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 40/99), pred-
loga Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec in 
Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004 
je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 15. seji dne 
27. 5. 2004 sprejel 

S K L E P
o številu oddelkov Vrtca v Osnovni šoli Ivana 

Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec

1
V šolskem letu 2004/2005 se v Osnovni šoli Ivana Roba 

Šempeter pri Gorici – Vrtec oblikujejo 3 jaslični oddelki in 7 
oddelkov drugega starostnega obdobja.

2
V enoti Mavrica v skupini 4–5 let se oblikuje normativ 

od 16 do 22 otrok. Razliko do polnega normativa poravnava 
Občina Šempeter-Vrtojba.

3
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 030-41-4/2004-3
Šempeter pri Gorici, dne 27. maja 2004.

Župan
Občine Šempeter-Vrtojba

Dragan Valenčič l. r.

TURNIŠČE

2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
imenovanju ulic za območje naselja Turnišče

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in 
19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 
9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turniš-
če na 10. redni seji dne 29. 3. 2004 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

imenovanju ulic za območje naselja Turnišče

1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o imeno-

vanju ulic za območje naselja Turnišče se v 3. členu pri za-
poredni številki 27. NOVA ULICA besedilo »obsega območje 
od hišne številke Ulica 4. maja 20 do hišne številke Ulica 
Pod logom 43« nadomesti z besedilom »obsega območje 
JV od Ulice 4. maja, od občinske poti, parcela številka 1496. 
Pričetek pri parcelni številki 1501 na SZ in nato do parcele 
št. 1525 na JV«.

2. člen
Grafični prikaz ulic in hiš je izdelan na topografskem 

načrtu (1: 5000), ki je sestavni del tega odloka.

3. člen
Preimenovanje ulice navedene v tem odloku se izvede 

v skladu z zakoni, statutom Občine Turnišče in tem odlokom 
v roku enega leta po tem, ko začne ta odlok veljati. Sredstva 
zagotovi Občina Turnišče.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 110/10-2004
Turnišče, dne 29. marca 2004.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

– Popravek v Zakonu o dohodnini

Popravek

V Zakonu o dohodnini, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 54-2538/04 in 56/04 popr. ter 62/04 popr., se v 31. členu 
3. točka prvega odstavka pravilno glasi:

3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana 
med delom, stroški prevoza na delo in z dela, terenski doda-
tek in nadomestilo za ločeno življenje ter povračila stroškov 
v zvezi s službenim potovanjem, kot je:

a) dnevnica,
b) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom 

stroškov za uporabo delojemalčeve osebnega vozila za 
službene namene (kilometrina),

c) povračilo stroškov za prenočišče,
do višine, ki jo določi vlada;

Uredništvo

– Popravek sklepa o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife

Popravek

V sklepu o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 60-2765/04 z dne 3. 6. 
2004 se datum seje izvršilnega odbora Zdravniške zbornice 
Slovenije pravilno glasi: 20. 5. 2004.

asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Predsednik

Zdravniške zbornice Slovenije



Stran 8070 / Št. 63 / 10. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / 10. 6. 2004 / Stran 8071
– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta Dvori III, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11/03 z 
dne 13. 11. 2003 se v

– 3. členu 3. točke črta besedo »skrajni«,
– 7. členu se doda besedilo: »oziroma v nizu objektov 

od 14a–20 se nadstreški postavijo levo ali desno od vho-
da«.

– 10. členu šesti odstavek črta besedo »največ«.

– Popravek odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko plansko celoto 1/5 – Polica

Popravek

V Odloku o Prostorsko ureditvenih pogojih za prostor-
sko plansko celoto 1/5 – Polica, objavljenem v Uradnem listu 
RS, št. 15/98 z dne 27. 2. 1998 se 55. člen – Urbanistično 
in arhitektonsko oblikovanje PPC I/5-a Peč, dopolni z na-
slednjim besedilom:

Za novo zazidljivo območje, ki leži severno od naselja 
Peč, se upošteva Zazidalni preizkus Peč, ki ga je izdelala 
Emi Vega, u.d.i.a. v oktobru 2003 in je obvezno izhodišče 
za oblikovanje objektov v Zazidalnem preizkusu Peč. Zazi-
dalni preizkus je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor 
na Upravni enoti Grosuplje in na Uradu za prostor Občine 
Grosuplje.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

– Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica – RTP Volovja reber

Popravek

V Odloku o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno 
Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV pove-
zovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica – RTP Volovja reber, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46-2233/04 z dne 30. 4. 
2004, se uvod pravilno glasi:

»Na podlagi 12., 23. in 171. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97 in 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je 
Občinski svet občine Ilirska Bistrica sprejel«

– Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000

Popravek

V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 
36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdo-
bje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 
Uradni list RS, št. 7/99, 93/02) – dopolnjen 2003, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 46-2234/04 z dne 30. 4. 2004, se 
5. člen pravilno glasi:

Prostorski akt je na vpogled na sedežu Občine Ilirska 
Bistrica.

Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, 
št. 350-00/2001-183 z dne 28. 4. 2004, sprejet na osnovi 
strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
Urad za prostorski razvoj, št. 352-11-31/01 z dne 28. 4. 2004, 
o usklajenosti predloga odloka o spremembah in dopolnitvah 
planskih aktov Občine Ilirska Bistrica.

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

– Popravek vsebine Uradnega lista RS, št. 60/04

Popravek

V vsebini Uradnega lista RS, št. 60/04 z dne 3. 6. 2004, 
se predpis 2778. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene 
storitve pomoč družini na domu, prestavi pod Občino Do-
brepolje.

Uredništvo
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2873.   Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlova-

nju invalidov (ZZRZI) 8029
2874.   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B) 8041
2875.   Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

visokem šolstvu (ZViS-D) 8043

VLADA
2876.   Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike 

Slovenije za energijo 8051

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

2877.   Pravila o poslovanju s kontom 8056
2878.   Pravila igre na srečo »PETICA« 8058
2879.   Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo 

»PETICA« 8059
2880.   Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo 

»PETICA« 8060
2881.   Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo 

»PETICA« 8060
2882.   Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo 

»PETICA« 8061
2883.   Dodatek št. 5 k pravilom igre na srečo 

»PETICA« 8061
2884.   Dodatek št. 6 k pravilom igre na srečo 

»PETICA« 8062
2885.   Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje 

pri ustanovitveni reviziji 8062

OBČINE
AJDOVŠČINA

2886.   Odlok o delni ukinitvi lokacijskega načrta Ajdov-
ščina – zahod – Lipa 8065

2887.   Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija 
Ajdovščina 8065

ČRENŠOVCI
2888.   Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delo-

vnem področju Občinske uprave občine Čren-
šovci 8066

ČRNOMELJ
2889.   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno 

območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, 
Kanižarica in Blatnik 8066

DOBRNA
2890.   Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene sto-

ritve pomoč družini na domu v Občini Dobrna 8067

GRAD
2891.   Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

občine Grad 8067
2892.   Ugotovitveni sklep 8067

NOVA GORICA
2893.   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

višini turistične takse 8068
2894.   Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino ne-

profitne najemnine 8068

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2895.   Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

oziroma v javni uporabi 8069

ŠEMPETER-VRTOJBA
2896.   Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o pri-

znanjih Občine Šempeter-Vrtojba 8069
2897.   Sklep o številu oddelkov vrtca v Osnovni šoli 

Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec 8070

TURNIŠČE
2898.   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

imenovanju ulic za območje naselja Turnišče 8070

POPRAVKI
–          Popravek v Zakonu o dohodnini 8070
–          Popravek sklepa o spremembi vrednosti točke 

zdravniške tarife 8070
–          Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah 

zazidalnega načrta Dvori III 8071
–          Popravek odloka o Prostorsko ureditvenih po-

gojih za prostorsko plansko celoto 1/5 – Polica 8071
–          Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za vetr-

no elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske 
povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP 
Ilirska Bistrica – RTP Volovja reber 8071

–          Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 8071

–          Popravek vsebine Uradnega lista RS, št. 
60/04 8071
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