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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3493.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika

Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Združenih arabskih emiratih s sedežem v
Kairu imenujem

Andreja Žlebnika.

Št. 001-9-9/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

3494.

Na podlagi 48. člena zakona o davčni službi (Uradni
list RS, št. 18/96 in 36/96), 99. člena zakona o upravi (Urad-
ni list RS, št. 67/94) in 269. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št.
48/90 in 7/93) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu

vodenja davčnih evidenc

1. člen

V pravilniku o načinu vodenja davčnih evidenc (Uradni
list RS, št. 33/96) se 6. člen spremeni tako, da glasi:

“Računski načrt za knjiženje je po vsebini razdeljen v
naslednje razrede:

0 – računi denarnega prometa
1 – računi davkov za fizične osebe
2 – računi zavezancev – fizične osebe
3 – računi davkov za pravne osebe
4 – računi zavezancev – pravne osebe
9 – računi za bilančne evidence podanih predlogov za

zemljiškoknjižno zavarovanje, terjatev za obveznosti zave-
zancev, predlogov za izvršbo na nepremičninah, prijavljenih
terjatev v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
in prijavljenih terjatev v zapuščinskih postopkih ter terjatev,
ki se jih niti prisilno ne da izterjati.”

2. člen

V 9. členu se tretja alinea spremeni tako, da glasi:
“– pripisi in odpisi do 5. v mesecu za pretekli mesec,”.

3. člen

V 19. členu se prva alinea besedila spremeni, tako da
glasi:

“– pregled o obremenitvah in plačilih obveznosti (obra-
zec A-3) do 10. v mesecu za pretekli mesec, do 15. januarja
tekočega leta pa za december preteklega leta. Obrazec A-3 se
za mesec januar ne pošilja,”.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 1997.

Št. 402-16/97
Ljubljana, dne 30. oktobra 1997.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.

3495.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena zakona o varst-
vu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
obrambo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite

1. člen

V pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95)
se besedilo šeste alinee 3. člena spremeni tako, da se glasi:

“– sisteme za nadzor dima in toplote, pri katerih je
odpiranje samodejno ali polsamodejno z daljinskim krmilje-
njem;”.

Besedilo devete alinee 3. člena se spremeni in dopolni
tako, da se glasi:

“– varnostno razsvetljavo v objektih, predvidenih za
zbiranje 50 ali več ljudi, ali nastanitvenih oziroma prenoči-
tvenih objektih s 30 in več ležišči.”.

2. člen

Besedilo prve alinee prvega odstavka 4. člena se spre-
meni in dopolni tako, da se glasi:

“– registrirane morajo biti za tehnične preizkuse in ana-
lize (s področja varstva pred požarom, varstva pri delu in
varstva okolja);”.

V tretji alinei prvega odstavka 4. člena se za besedo
“ustrezno” doda besedo “lastno”.
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Besedilo četrtega odstavka 4. člena se spremeni in do-
polni tako, da se glasi:

“Delavca iz druge alinee prvega odstavka tega člena
morata imeti najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, eden
elektrotehniške in drugi strojne stroke, opravljen izpit iz
svoje stroke, opravljen splošni in posebni del strokovnega
izpita iz varstva pred požarom, opravljen strokovni izpit iz
varstva pri delu, opravljen izpit za delo v eksplozijsko ogro-
ženih prostorih ter najmanj pet let delovnih izkušenj kot
projektant, nadzornik, izvajalec ali tehnični preglednik siste-
mov aktivne požarne zaščite.”

3. člen

Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

“Izvajalec pregledov lahko pregleduje in preizkuša vgra-
jene sisteme aktivne požarne zaščite, če ima naslednjo lastno
opremo:

– merilnik za dolžino, maso, čas, temperaturo,

– merilnik električnega toka, napetosti in upornosti;

– simulator dima za preizkušanje javljalnikov dima;

– merilnik tlaka;

– merilnik zvočne jakosti;

– merilnik osvetljenosti z območjem 20 lx;

– merilnik ravni zvočnega tlaka z A in C filtrskim vred-
notenjem;

– anemometer;

– dinamometer z območjem do 300 N;

– eksplozimeter z območjem do 100% SEM;

– naprave za preizkušanje tehničnih javljalnikov in am-
pul;

– napravo za preizkušanje javljalnikov plina;

– refraktometer;

– merilnik pretoka vode;

– par prenosnih sprejemno-oddajnih postaj kratkega do-
meta.

Napravo za merjenje stopnje nizkega radioaktivnega
sevanja ionizacijskih javljalnikov požara ima lahko izvajalec
pregledov v uporabi po pogodbi.”.

4. člen

V prvem odstavku 6. člena se besedi “delovno razmer-
je” nadomestita z besedo “zaposlitev”.

5. člen

V prvem odstavku 9. člena se za besedo “izvajalec”
doda beseda “pregledov”. Beseda “nadzornikov” se zamenja
z besedo “preglednikov”.

V drugem odstavku 9. člena se za besedo “izvajalci”
doda beseda “pregledov”.

6. člen

V prvem odstavku 12. člena se besedi “na zahtevo”
zamenjata z besedami “po prejemu naročila”.

Besedilo tretjega odstavka 12. člena se spremeni tako,
da se glasi:

“Morebitna izdelava študije požarne varnosti, v kateri
se samo navajata zahteva po vgradnji sistema aktivne požar-
ne zaščite v objektu, in morebitni pregled projekta ali pred-

hodni pregled sistema med gradnjo se ne šteje za projektira-
nje in nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.”

7. člen

Besedilo drugega odstavka 15. člena se spremeni tako,
da se glasi:

“Pri pregledu sistemov mora tehnični preglednik ugo-
toviti, ali vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ustreza
slovenskim predpisom oziroma predpisom, navedenim v pro-
jektni ter tehnični dokumentaciji.”

8. člen

Besedilo prve alinee drugega odstavka 16. člena se
spremeni tako, da se glasi:

“– potrjen projekt sistema,”.

9. člen

Besedilo prve alinee 17. člena se spremeni tako, da se
glasi:

“– so vsi deli sistema v zadostnem številu vgrajeni na
mestih, kot je določeno v projektni dokumentaciji. Če mesto
in način vgradnje v projektni dokumentaciji nista določena,
se preveri, ali so deli sistema vgrajeni v zadostnem številu in
tako, kot je navedeno v ustreznih predpisih,”.

10. člen

V prvem odstavku 18. člena se besedilo za besedama
“tehničnih sistemov” spremeni tako, da se glasi “in naprav
(prezračevanja, dvigal, požarnih vrat, požarnih loput in po-
dobno)”.

11. člen

V prvem odstavku 20. člena se za besedo “Po” dodajo
besede “prejemu sporočila o” in zamenja beseda “štirinaj-
stih” z besedo “tridesetih”.

V drugem odstavku 20. člena se besedi “se pripravi”
zamenjata z besedami “izvajalec pregledov izda”.

12. člen

V 22. členu se za številko “1” doda črka “a”.

13. člen

V drugem odstavku 28. člena se besedilo “požarno bolj
ogrožene objekte in objekte, kjer se zbira večje število ljudi”
spremeni tako, da se glasi “objekte s srednjo do povečano,
veliko in zelo veliko stopnjo požarne ogroženosti”.

V 28. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Tehnični preglednik, ki ima ob uveljavitvi tega pravil-

nika za eno stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od izobrazbe,
predpisane v 2. členu tega pravilnika, lahko opravlja dela
tehničnega preglednika še naprej, če je ob uveljavitvi tega
pravilnika opravljal tovrstna pregledniška dela neprekinjeno
najmanj 10 let.”

14. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 017-02-43/97
Ljubljana, dne 11. novembra 1997.

Minister
za obrambo

Tit Turnšek l. r.
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Priloga 1a

FIRMA IZVAJALCA PREGLEDOV

Potrdilo št. ____

o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,

 izdano na podlagi 41. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in pooblastila Ministrstva za
obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. ____ z dne ____

Naprava oziroma sistem:
Proizvajalec naprave ali izdelovalec sistema:
Tip:
Leto izvedbe naprave ali sistema:
Izvajalec inštalacijskih in montažnih del:

Objekt:
Lokacija:
Naročnik pregleda:

Izvedeno v skladu s projektno dokumentacijo:
Na podlagi pregleda in preizkusa, ki je bil opravljen dne ____________, in izdanega poročila, št. __________ je bilo

ugotovljeno, da je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izdelan skladno s svojo tehnično dokumentacijo, da deluje
brezhibno in je sposoben za uresničevanje svojega namena v obsegu, predvidenem s projektom.

Potrdilo velja pet let.

Opomba:

Datum izdaje potrdila:

Podpis tehničnih preglednikov: Podpis odgovorne osebe:

Žig izvajalca

pregledov

3496.

Na podlagi 77. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki

zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja

1. člen

Minister za finance s tem navodilom določa vrsto, vse-
bino, obliko, roke in enotne obrazce finančnih zavarovanj, ki
jih mora v postopkih javnega naročanja predložiti ponudnik
za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti.

Obrazci so sestavni del tega navodila.

2. člen

Naročnik mora zahtevati od ponudnikov, da zavarujejo
izpolnitev svoje obveznosti v javnem razpisu za izbiro izva-
jalca brez omejitev, v javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 49. členu zakona
o javnih naročilih, v dvostopenjskem postopku po 52. členu

zakona o javnih naročilih, pri zbiranju ponudb, pri oddaji
javnega naročila brez javnega razpisa po 2., 3., 4., 6. in
7. točki prvega odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih
in pri zbiranju predlogov.

3. člen

V postopkih javnega naročanja se uporabljajo nasled-
nje vrste finančnih zavarovanj:

a) bančne garancije,
b) menice.
Vrsto finančnih zavarovanj in način predložitve, višino,

roke ter vzorec finančnega zavarovanja mora naročnik dolo-
čiti že v razpisni dokumentaciji, skladno s 1. členom odredbe
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Uradni list RS, št. 33/97 in 63/97).

Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bis-
tveno odstopati od vzorca, vendar pa predložena garancija
ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših ro-
kov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot
ga določi naročnik ali spremenjene krajevne pristojnosti za
reševanje sporov med upravičencem in banko.

4. člen

Bančna garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na
prvi poziv. Trajanje bančne garancije mora biti najmanj toli-
ko, kolikor traja rok za izpolnitev ponudnikove obveznosti.
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Naročnik ne sme vrniti ponudniku bančne garancije pred
potekom roka trajanja garancije, razen če je ponudnik v
celoti izpolnil svojo obveznost, ki je zavarovana z bančno
garancijo.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naro-
čila.

5. člen

Naročnik mora, upoštevaje vrsto predmeta javnega na-
ročila, zahtevati naslednje vrste bančnih garancij:

– garancijo za resnost ponudbe,

– garancijo za vrnitev predplačila,

– garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti,

– garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Vsaka bančna garancija mora imeti naslednje obvezne
sestavine:

– naziv banke – garanta,

– naziv naročnika (ponudnika oziroma izvajalca) ga-
rancije,

– naziv upravičenca (naročnika v javnem naročilu)
bančne garancije,

– datum izdaje garancije in številko garancije,

– podlago za izdajo bančne garancije (javni razpis ali
pogodba),

– maksimalni garantirani znesek,

– zavezo banke za izpolnitev garancije,

– trajanje garancije,

– navedbo prava, po katerem se ravna izdaja garancije,
če garancijo izda tuja banka.

Če ponudnik predloži garancijo tuje banke, mora na-
ročnik obvezno preveriti boniteto tuje banke pri Banki Slo-
venije. Tuja banka mora imeti najmanj IBCA rating AA-.

6. člen

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od po-
nudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če
ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje
njegova ponudba kot nepopolna in se obvezno izloči iz
nadaljnjega postopka.

Garancija se izda v višini do 10% od vrednosti javnega
razpisa ali dela javnega razpisa, na katerem konkurira po-
nudnik. Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki jo določen
za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Naroč-
nik sme zahtevati tudi še dodatno, da mora v roku trajanja te
garancije ponudnik skleniti pogodbo in izročiti garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izbrani ponudnik
ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih do-
datnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na
naročnikovi strani, mora naročnik vnovčiti bančno garancijo.

7. člen

Garancijo za vrnitev predplačila mora zahtevati naroč-
nik v primerih, ko naročnik predvideva predplačilo. Garanci-
ja se izda v višini plačanega predplačila in mora trajati vse
do dokončne dobave ali izvedbe posla. Izjemoma se lahko
zmanjšuje, če pokriva delne ali sukcesivne dobave ali situa-
cijske izvedbe del, kadar so le-te dovoljene, pri čemer mora
biti naveden način zmanjševanja vrednosti garantiranega
zneska.

Naročnik ne sme izplačati nobenega zneska preden ne
prejme garancije za vrnitev predplačila.

8. člen

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mo-
ra zahtevati naročnik vedno v višini do 10% od vrednosti
pogodbe, pri čemer se upošteva rok trajanja izvedbe posla.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora
ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem,
da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro
izvedbo posla. Garancija za dobro izvedbo posla lahko po-
kriva tudi pravočasnost izvedbe, kadar je pravočasna izved-
ba fiksno določena. Trajanje garancije za dobro izvedbo
posla je še vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo
posla. Naročnik mora pri tem opredeliti, kaj pomeni dokonč-
na dobava oziroma izdelava: montaža, zagon, preizkusno
delovanje, komisijski pregled, naknadno odpravljanje na-
pak, vendar še pred dokončno primopredajo ipd., glede na
vsebino pravnega posla. Če se med trajanjem izvedbe po-
godbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbe-
nega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu
ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena
veljavnost.

9. člen

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora
naročnik zahtevati v primerih, kjer predmet pogodbe zahteva
še garancijo za brezhibno delovanje ali jamstvo za stvarne
napake. Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob pri-
mopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni oprav-
ljena. Garancija mora pokrivati primere, če prodajalec ali
izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli
drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta
pogodbe v garancijskem roku oziroma v roku, za kateraga
izvajalec jamči za stvarne napake, ni izvršil svoje obvezno-
sti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancij-
ski ali jamčevalni rok, ki je določen v osnovni pogodbi.
Garancijski znesek se giblje do 10% vrednosti posla, za
katerega se daje.

10. člen

Naročnik sme po svoji presoji zahtevati tudi druge vrste
garancij, glede na vrsto posameznega javnega naročila.

11. člen

Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javne-
ga naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec
za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizva-
jalcem izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh po pod-
pisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, dve lastni
bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo. Na-
ročnik mora menico vnovčiti, če glavni izvajalec ne plačuje
ob zapadlosti svojim podizvajalcem v prevzetem javnem
naročilu in le-ti zahtevajo plačilo od naročnika. V primeru
vnovčitve menice mora izdajatelj menice takoj izročiti novo
menico. Menice naročnik ne sme trasirati in jo mora ob
dokončanju posla vrniti izdajatelju.

12. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-233/97
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5713Št. 73 – 28. XI. 1997

1. GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

naziv banke

kraj in datum

upravičenec

Garancija št. .................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, številka ..........., z dne............, za nabavo
naslednjega blaga (izdelavo naslednje storitve):

1...................................................

2...................................................

3...................................................

za potrebe naročnika.................................................................................. je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na
javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini .............. % od vrednosti blaga (storitve) kar znaša
................................. SIT.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprjetju njegove ponudbe:
– ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku
ali
– ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami Navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni
znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi
izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali
delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro
izvedbo posla, vendar pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri najugodnješe ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do .............., ta garancija preneha veljati ne
glede na to, ali nam je vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

2. GARANCIJA ZA VRNITEV PREDPLAČILA

Banka

______________________________________

______________________________________

Kraj in datum_______________

Upravičenec

_______________________________________

_______________________________________

Garancija št.: ___________

V skladu s pogodbo _______________________________, z dne,__________________________________ sklenjene med

upravičencem ________________________________________________________________________________________

in __________________________________________________________________________________________________

(naziv prodajalca oziroma izvajalca) za _____________ ___________________________________________ ______ _____

_______________________________________________________ __________________________. (predmet pogodbe) v
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vrednosti __________________________ SIT, je uporabnik dolžan plačati po pogodbi _____% avans od skupne pogodbene
vrednosti, to je ___________________ SIT, proti predložitvi avansne garancije, s katero banka garantira vračilo avansa v
celoti ali delno, če prodajalec (izvajalec) ne izpolni pravilno ali pravočasno svoje pogodbene obveznosti v celoti ali delno, kot
je določeno v pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in nepogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in
ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek avansa v višini največ ______________ SIT, ki
vključuje znesek prejetega predplačila in pripadajočih obresti, če pogodba ne bo izpolnjena v roku, kvaliteti ali količini,
navedeni v zgoraj citirani pogodbi. V primeru, da je dopustna delna ali sukcesivna izpolnitev pogodbenih obveznosti, se
vrednost avansa, ki ga mora vrniti prejemnik avansa, sorazmerno zmanjša.

Ta garancija velja najkasneje do _________________ in se avtomatično zmanjšuje za odgovarjajoči znesek opravljenih
dobav (storitev), če so le-te dopustne. Po poteku navedenega skrajnega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

3. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

naziv banke

kraj in datum

upravičenec

Garancija št...............

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum…), sklenjene med naročnikom _________________________

__________________________________________________________ in ______________________________________

______________________________________________________________. (naziv izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo)

................................................ (predmet pogodbe) v vrednosti __________________, je prodajalec (izvajalec) dolžan do-
baviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

1...........................................

2...........................................

3...........................................

v skupni vrednosti __________________SIT, z besedo ________________________,

v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo prodajalec (izvajalec) svojo
pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, v nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv
plačali................... SIT, če blago (storitev) ne bo izročeno v roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno
ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Ta garancija velja najkasneje do............................ Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)
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4. GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

naziv banke

kraj in datum

upravičenec

Garancija št...............

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum…), sklenjene med naročnikom _________________________

______________________________________________________________ in ___________________________________

__________________________ (naziv izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) _____________________________________

_______________________________________ (predmet pogodbe) v vrednosti ____________________, je prodajalec
(izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne
dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor
naročnika garancije izplačali znesek .............................. SIT, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko
velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa
najkasneje do............................ Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na
to, ali je garancija vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka
(žig in podpis)

Obrazložitev

Zakon o javnih naročilih v 77. členu pooblašča ministra, pristojnega za finance, da lahko natančneje predpiše ureditev
posameznih vprašanj v postopkih za oddajo javnih naročil. Po 1. členu odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije mora naročnik v razpisni dokumentaciji določiti vrste garancij in predložiti njihove obrazce, s katerimi
ponudniki zavarujejo svoje obveznosti za izpolnitev posameznih faz v postopku izvajanja javnega naročila.

Iz prakse je poznano, da so najzanesljivejše sredstvo zavarovanja bančne garancije. V zakonu so predvidene najmanj
štiri različne bančne garancije, pri čemer pa je garancija za vračilo predplačila za proračunske uporabnike izjema, ker se lahko
uporablja le v pimerih, ki so določeni v navodilu o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 13/96). Za ostale naročnike ni
omejitev.

Po informacijah Nove Ljubljanske banke in SKB Banke lahko dobijo bančno garancijo pravne osebe, samostojni
podjetniki in obrtniki. Provizija je različna, največkrat je odvisna od bonitete naročnika garancije in od dejstva, ali je naročnik
garancije bančni komitent. Z Banko Slovenije je tudi dogovorjeno, da mora naročnik preveriti obvezno pri njih boniteto tuje
banke, pri čemer pa šteje, da mora bit rating banke po IBCE najmanj AA-.

Trenutne provizje za izdane garancije so pri Novi Ljubljanski banki naslednje:

0,3–0,6% od vrednosti garantiranega zneska za garancijo za resnost ponudbe in

0,45–0,85% od vrednosti garantiranega zneska za dobro izvedbo posla, za vračilo predplačila in garancije za odpravo
napak v garancijskem roku. Višina provizij ostalih bank je podobna. Provizija za najboljše komitente banke je lahko tudi za
plovico nižja. Predložitev bančne garancije za resnost ponudbe je izločilni pogoj, ker nepredložitev garancije, ne glede na
razlog, pomeni nepopolnost ponudbe oziroma neizpolnjevanje razpisnih pogojev. Hkrati pa je nepredložitev garancije tudi
opozorilo naročniku o slabem finančnem stanju ponudnika. Finančno stanje pa je eno od najpomembnješih meril za
ugotavljanje sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila.

Po uveljavitvi zakona so se pojavljala s strani naročnikov številna vprašanja glede vsebine bančnih garancij, rokov
veljavnosti itd., kar sedaj razrešuje predlagano navodilo. Sestavni del navodila so tudi obrazci bančnih garancij, pri čemer so
uporabljeni predlogi Nove LB, SKB Banke in Credit Swiss.

V navodilu pa je za posebne vrste obveznosti, ki izhajajo iz obveze glavnega ponudnika do svojih podizvajalcev oziroma
dobaviteljev, da jim poravnava nastale zapadle terjatve pravočasno. V sedanji praksi se dogaja, da glavni izvajalec ne plačuje
svojim podizvjalcem tudi po več mesecev ali celo leto. Le-ti se obračajo na naročnika zaradi plačila, lahko prenehajo s svojim
delom, pri čemer ima največjo škodo prav sam naročnik, ne glede na to, da redno izvršuje plačilo glavnemu izvajalcu. Zaradi
tega je sedaj predlagano, da mora glavni izvjalec izročiti po podpisu pogodbe naročniku dve bianco menici s pooblastilom za
izpolnitev in njihovo uporabo. Naročnik bo izpolnil menico v primeru zahtevkov podizvajalcev za plačilo. Neuporabljene
menice vrne naročnik izvajalcu po dokončanju posla. Seveda je treba predpostavljati, da odgovorni delavci naročnikov poznajo
pravila poslovanja z bančnimi garancijami in menicami, tako po slovenskem kot po tujem pravu.

Z izdajo predlaganega navodila bo zapolnjena precejšnja praznina pri operacionalizaciji zakona o javnih naročilih,
hkrati pa bo določilo o menicah posredno vplivalo na finančno disciplino.
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USTAVNO SODIŠČE

3497.

Ustavno sodišče je v postopku za odločitev o sporu
glede pristojnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v
Tolminu, na seji dne 13. novembra 1997

o d l o č i l o:
Za odločanje o zahtevi M. K. za denacionalizacijo ne-

premičnin parc. št. 1286/44 k.o. K. je pristojna Upravna
enota Tolmin.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Okrajno sodišče v Tolminu je zahtevalo rešitev spora
o pristojnosti med njim in Upravno enoto Tolmin. V zahtevi
je navedlo, da mu je Upravna enota Tolmin odstopila v
reševanje zahtevo M. K. iz K., ki jo zastopa M. P., odvetnik
iz N. G., zaradi denacionalizacije parc. št. 1286/44, vpisane
v Rz 49/54 k.o. K. Upravna enota je v obrazložitvi navede-
nega odstopa navedla, da gre za primer iz 5. člena zakona o
denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93 – v
nadaljevanju: ZDen), ker stranka vztraja, da je šlo za prisilen
odvzem te parcele njenemu očetu V. D.

2. Okrajno sodišče v Tolminu meni, da je bilo v obrav-
navani zadevi premoženje neodplačno podržavljeno z ukre-
pom državnega organa brez pravnega naslova in ne na podla-
gi pravnega posla iz 5. člena ZDen. Zato naj bi bile osebe
upravičenci do denacionalizacije po 4. členu ZDen, za odlo-
čanje o zahtevah za denacionalizacijo po 4. členu ZDen pa
so pristojni upravni organi.

B)

3. ZDen deli pristojnost za odločanje o zahtevah za
denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Če je bilo
premoženje podržavljeno s predpisi, določenimi v 3. členu,
in predpisi oziroma načini iz 4. člena ZDen, so za odločanje
o zahtevah za denacionalizacijo pristojni upravni organi (pr-
vi odstavek 54. člena ZDen). Če je premoženje prešlo v
državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi
grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstav-
nika oblasti, je za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo
pristojno sodišče (56. člen ZDen).

4. Pri razmejitvi pristojnosti med sodiščem in uprav-
nim organom po ZDen je torej bistveno, ali je treba kot
podlago za prehod premoženja v državno last šteti bodisi
zakon bodisi odločbo upravnega organa, izdano na njegovi
podlagi, oziroma ukrep državnega organa brez pravnega
naslova, ali pa je bila podlaga prehoda premoženja v držav-
no last pravni posel. Za pristojnost sodišča ni pomembna
ugotovitev, da so bila zemljišča odvzeta pod prisilo. Pogoj
za pristojnost sodišča je, da je bil prenos premoženja oprav-
ljen na podlagi pravnega posla. Vprašanje, ali je pravni
posel sklenjen pod prisilo oziroma – kot določa zakon –
zaradi grožnje, sile ali zvijače, pa je odločilno šele pri
presoji, ali je mogoče na taki podlagi zahtevati vrnitev
premoženja.

5. Iz listin, vsebovanih v spisu Okrajnega sodišča v
Tolminu št. N 55/93, v katerega je ustavno sodišče vpogle-
dalo, ni razvidno, da bi predmetna nepremičnina prešla v
državno last na podlagi pravnega posla. Iz zemljiškoknjižne-
ga izpiska za vlož. št. 25 k.o. K. v listu A2 pod zaporedno
število 8 izhaja, da je bila parcela 1286/7 razdeljena v parc.
št. 1286/7 gozd v izmeri 25a in 50 m2 in parc. št. 1286/44

stavbišče in dvorišče v izmeri 1a 60 m2. Ugotovitev, da je
parcela št. 1286/44 splošno ljudsko premoženje, pa izhaja iz
poizvedovalnega spisa z dne 8. 12. 1955 in z dne 2. 1. 1956,
št. Rz 49/54-ž/49-102. Okrajno sodišče v Tolminu je že v
nadaljevanju zapisnika o poizvedbah zaradi naprave nove
zemljiške knjige za katastrsko občino K. z dne 30. 8. 1955
navedlo, da parcela št. 1286/44 v zemljiško knjigo do takrat
še ni bila vpisana in da spada ta parcela v splošno ljudsko
premoženje ter da hišo, ki je na tej parceli, upravlja Občinski
ljudski odbor K.

6. Ustavno sodišče je opravilo še dodatne poizvedbe,
vendar ne v zemljiški knjigi ne v zbirki listin ni nobene
dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je bil podlaga
za podržavljenje kak pravni posel oziroma predpis iz 3. ali
4. člena ZDen. Prav tako ni mogoče kot pravni posel šteti
izjave V. D., dane dne 2. 1. 1956 v postopku v zvezi z
vzpostavitvijo nove zemljiške knjige za katastrsko občino K.

7. Glede na to, da pravni temelj podržavljenja nepre-
mičnine ni bil pravni posel iz 5. člena ZDen, pristojnost
sodišča ni podana. Zato je ustavno sodišče odločilo, da je za
odločanje v obravnavani zadevi na podlagi 54. člena ZDen
pristojen upravni organ, t.j. Upravna enota Tolmin.

C)

8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču (Urad-
ni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in Franc Testen.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-252/79
Ljubljana, dne 13. 11. 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3498.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Kra-
jevne skupnosti Bukovica – Šinkov Turn na seji dne
18. novembra 1997

s k l e n i l o:

1. Pobuda Krajevne skupnosti Bukovica – Šinkov Turn
za oceno zakonitosti sklepa o razpisu referenduma za usta-
novitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS,
št. 65/97 in 67/97 – popravek) se sprejme.

2. Izvrševanje sklepa o razpisu referenduma za ustano-
vitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št.
65/97 in 67/97 – popravek) se začasno zadrži.

3. Ta sklep začne učinkovati z vročitvijo Občinskemu
svetu občine Vodice.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnica izpodbija sklep o razpisu referenduma za
ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list
RS, št. 65/97 in 67/97 – popravek; v nadaljevanju: sklep),
češ da je v nasprotju z 18. členom zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96
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in 45/96 – odl. US; v nadaljevanju: ZLS) in z zakonom o
referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US; v nadaljevanju:
ZRLI). Pobudnica navaja, da je z izpodbijanim sklepom
Občinski svet občine Vodice razpisal obvezujoč referendum
o ustanovitvi vaških skupnosti na celotnem območju občine.
Po njenem mnenju bi ga bil moral v skladu z 18. členom ZLS
razpisati na vsakem območju, kjer je predvidena ustanovitev
vaške skupnosti, posebej.

2. Pobudnica zatrjuje, da je vprašanje v delu, ki se
nanaša na predvideni vaški skupnosti Bukovica – Utik in
Selo – Šinkov Turn, v neskladju z ZLS tudi zato, ker delitev
obstoječe Krajevne skupnosti Bukovica – Šinkov Turn ni
utemeljena s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospo-
darskimi ali kulturnimi razlogi. Posebej razlaga prostorsko,
zgodovinsko in gospodarsko utemeljenost obstoja sedanje
krajevne skupnosti in neutemeljenost njene delitve na dve
novi vaški skupnosti.

3. Pobudnica zatrjuje tudi, da je referendumsko vpraša-
nje, vsebovano v sklepu, v neskladju s statutom Občine
Vodice (Uradni list RS, št. 49/95), ki določa členitev občine
na krajevne skupnosti s statusom pravne osebe. Navaja, da
6. člen statuta določa, da se območje posamezne krajevne
skupnosti določi s statutarnim sklepom po poprej opravlje-
nih zborih občanov, na katerih se ugotovi volja prebivalcev,
da se na določenem območju organizira krajevna skupnost.
Pobudnica navaja, da so bili ti zbori izvedeni že v oktobru
leta 1995, do izvršitve 6. člena statuta pa ni prišlo. Glede
Krajevne skupnosti Bukovica – Šinkov Turn pobudnica na-
vaja, da so se krajani na dveh zborih z večino 76:0 in 107:1
opredelili za njen nadaljnji obstoj v istih mejah in da je v
začetku letošnjega leta 256 krajanov podpisalo peticijo v
podporo krajevni skupnosti. Pobudnica navaja, da bi bil
moral občinski svet v skladu s 6. členom statuta po opravlje-
nih zborih sprejeti statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih
skupnosti, sedaj pa namesto tega razpisuje referendum o
ustanovitvi vaških skupnosti in s tem o ukinitvi obstoječih
dveh krajevnih skupnosti.

4. Pobudnica zatrjuje tudi, da je referendumsko vpraša-
nje zavajajoče. Svet krajevne skupnosti Bukovica – Šinkov
Turn je, navaja pobudnica, v odgovor na razpis občinskega
referenduma o ustanovitvi vaških skupnosti sprejel sklep, da
zahteva od občinskega sveta razpis konkurenčnega referen-
duma na območju same krajevne skupnosti. Na tem referen-
dumu naj bi se krajani odločali o tem, ali so za ustanovitev
Krajevne skupnosti Bukovica – Šinkov Turn v dosedanjem
obsegu. Zahtevo za razpis tega referenduma je podprlo, na-
vaja pobudnica, 556 volivcev, kar naj bi bilo 59,4% volilnih
upravičencev na območju krajevne skupnosti oziroma 19,3%
volilnih upravičencev v občini.

5. Pravni interes pobudnica utemeljuje s tem, da “zaradi
izpodbijanega sklepa obstaja nevarnost, da bo dosedanja
Krajevna skupnost Bukovica – Šinkov Turn ukinjena, nova
na dosedanjem teritoriju (…) pa ne ustanovljena”. S tem naj
bi bilo poseženo v pravice krajevne skupnosti in krajanov, ki
izhajajo iz določb statuta, predvsem iz 109. in 110. člena, ki
določata, da v prehodnem obdobju obstoječi krajevni skup-
nosti nadaljujeta delo.

6. Pobudnica zatrjuje, da je sklep tudi v neskladju s 14.
členom ZRLI, ki določa, da mora biti v zahtevi za razpis
referenduma jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet
referenduma, in da mora biti zahteva obrazložena. Meni, da
se mora navedena določba ZRLI smiselno uporabljati tudi za
občinski referendum. Zatrjuje, da občinski svet ni obrazložil
utemeljenosti ustanovitve v referendumskem vprašanju pred-
laganih vaških skupnosti. Navaja tudi, da občanom niso
poznani podatki o tem, katera naselja spadajo v posamezno

katastrsko občino. Zatrjuje, da v sklepu ni jasno ločeno
referendumsko vprašanje od njegove obrazložitve.

7. Pobudnica navaja tudi, da je bil v Uradnem glasilu
Občine Vodice sklep objavljen v drugačnem besedilu, kot je
bil sprejet na seji občinskega sveta. Kasneje naj bi bil sklep
objavljen spet v drugačnem besedilu v Uradnem listu RS,
čemur je kmalu sledil še popravek v Uradnem listu RS.

8. Pobudnica opozarja tudi na 7. člen sklepa, ki določa,
da se poročilo o izidu referenduma in sklep o spremembi
statuta objavijo v Uradnem listu RS. Navaja, da iz referen-
dumskega vprašanja ni jasno razvidno, kakšne spremembe
statuta naj bi sledile referendumski odločitvi.

9. Pobudnica predlaga začasno zadržanje izvrševanja
izpodbijanega sklepa, češ da bi z njegovo izvršitvijo nastale
težko popravljive posledice, ki so po njihovem mnenju “tako
očitne, da jih ni potrebno posebej razlagati”. Kot težko po-
pravljivo posledico navaja tudi dejstvo, da v primeru izved-
be razpisanega referenduma ne bi bilo mogoče istočasno
izvesti tudi konkurenčnega referenduma v Krajevni skupno-
sti Bukovica – Šinkov Turn.

10. V dopolnitvi pobude pobudnica navaja kot težko
popravljivi posledici materialne stroške, ki bi nastali z izved-
bo referenduma, in “bliskovito izglasovanje sprememb
statuta, ki naj bi sledilo referendumu, oziroma takojšnjo
ukinitev obstoječih dveh krajevnih skupnosti”.

B)

11. Z izpodbijanim sklepom Občinski svet občine Vo-
dice za nedeljo, 23. novembra 1997, razpisuje “obvezujoč
referendum za ugotovitev volje občanov glede delitve obči-
ne na ožje dele”. Referendumsko vprašanje, določeno s skle-
pom, je zastavljeno tako, da volilce sprašuje, ali so za usta-
novitev šestih po imenu in po območjih katastrskih občin
navedenih vaških skupnosti na območju Občine Vodice. Med
šestimi predvidenimi vaškimi skupnostmi sta tudi vaški skup-
nosti Bukovica – Utik in Selo – Šinkov Turn. Del vprašanja
se nanaša na naloge vaških skupnosti in je formuliran v
obliki trdilnega stavka takole:

“Vaške skupnosti bi opravljale naslednje naloge:
– upravljanje s prenešenim občinskim premoženjem,
– opravljanje drugih prenesenih nalog v pristojnosti ob-

čine na področju komunale, družbenih in drugih dejavnosti,
– pomoč občinskim organom v primerih, ki zadevajo

območje določene vaške skupnosti”.
12. ZLS v prvem odstavku 18. člena določa, da je

območje občine lahko v skladu s statutom občine razdeljeno
na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno s
prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kul-
turnimi razlogi in če je to v interesu prebivalcev dela občine.
V drugem odstavku tega člena je določeno, da se interes
prebivalcev za četrtne skupnosti ugotovi na zborih krajanov.

13. V prvem odstavku 46. člena ZLS določa, da lahko
občinski svet o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi
razpiše referendum. ZRLI pa določa v 3. členu, da se določ-
be tega zakona o postopku za izvedbo referenduma smiselno
uporabljajo tudi za referendum v lokalni skupnosti, kolikor
ni s tem zakonom drugače določeno.

14. Akt o razpisu lokalnega referenduma je šteti za predpis
lokalne skupnosti (glej npr. odločbo ustavnega sodišča
U-I-269/96, v zbirki: OdlUS V, 146). Pobudnica izkazuje svoj
pravni interes, saj bi izvedeni referendum lahko za občinski svet
predstavljal podlago za ukinitev krajevne skupnosti Bukovica –
Šinkov Turn. Glede na obrazložitev predloga sklepa (predlog so
predložili trije člani občinskega sveta), iz katere izhaja, da naj bi
v primeru nesprejema predloga obstoječi krajevni skupnosti
prenehali z delovanjem, bi bilo v pravni položaj pobudnice
verjetno poseženo ne glede na izid referenduma.
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15. Pobuda ni očitno neutemeljena, saj pobudnica k
trditvi, da je sklep v neskladju z zakonom, navaja vrsto
tehtnih argumentov, ki jih bo potrebno preučiti v nadaljnjem
postopku. Ker so izpolnjene vse procesne predpostavke, je
ustavno sodišče pobudo sprejelo.

16. Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju: ZUstS) določa v 39. členu, da sme ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvrši-
tev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nasta-
le težko popravljive škodljive posledice.

17. V primeru, da bi prišlo do izvršitve sklepa in da bi
bil torej 23. novembra 1997 izveden referendum o ustano-
vitvi novih šestih vaških skupnosti, bi lahko nastale težko
popravljive škodljive posledice. Če bi ustavno sodišče ka-
sneje odpravilo akt o razpisu referenduma, razveljavilo re-
ferendum in na njegovi podlagi sprejete spremembe statuta,
bi se izkazalo, da je bilo ljudsko odločanje brezpredmetno.
Poleg tega bi z izvedbo referenduma nastali tudi finančni
stroški za občinski proračun. Z začasnim zadržanjem skle-
pa pa ne nastane nobena težko popravljiva škodljiva posle-
dica. Referendum bo mogoče izvesti po končni odločitvi
ustavnega sodišča, če bo le-to ugotovilo, da je sklep v
skladu z ustavo in z zakonom. Dotlej oziroma do morebitne
spremembe statuta pa delujeta naprej obstoječi krajevni
skupnosti.

C)

18. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 21.
in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez
Šinkovec, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s
petimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Snoj.

Št. U-I-289/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3499.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Nika Krajca iz Avstralije in Vida Krajca
iz Ljubljane, ki ju zastopa Pavla Sladič-Zemljak, odvetnica v
Ljubljani, na seji dne 13. novembra 1997

o d l o č i l o:
Določba prvega odstavka 48. člena zakona o gasilstvu

(Uradni list RS, št. 71/93) ni v neskladju z ustavo, če se
razume tako, da pridobitev lastninske pravice na podlagi te
določbe nima pravnih posledic za stranke v postopku po
zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in
31/93).

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnika izpodbijata ustavnost prvega odstavka
48. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 – v
nadaljevanju: ZGas), ker je po njunem mnenju v nasprotju z
ustavnim načelom pravne države (2. člen ustave), ustavno
zajamčeno pravico do rehabilitacije in odškodnine (30. člen
ustave) ter pravico do zasebne lastnine (33. člen ustave) in

sicer v delu, v katerem posega v pravice upravičencev do
denacionalizacije oziroma upravičencev iz 145. člena zako-
na o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
17/78 in Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93 – v nadaljevanju:
ZIKS). Izpodbijana določba ZGas določa, da prostovoljna
gasilska društva in njihove zveze pridobijo z dnem uveljavi-
tve tega zakona lastninsko pravico na premičnem in nepre-
mičnem premoženju, ki je namenjeno gasilstvu in s katerim
upravljajo ob uveljavitvi tega zakona. Po mnenju pobudni-
kov ZGas, ki je olastninil družbeno premoženje, ni zavaroval
pravic oseb, ki jim je država neutemeljeno zaplenila oziroma
odvzela premoženje, kot je bilo to storjeno s Stanovanjskim
zakonom, zakonom o zadrugah, zakonom o skladu kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in zakonom o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

2. Pobudnika sta sin in vnuk Alojza Krajca, kateremu je
bilo na podlagi sodbe Vojaškega sodišča PVS 89/44 z dne
4. 4. 1944 zaplenjeno celotno premoženje. Ker je bila sodba
razveljavljena, kazenski postopek zoper Alojzija Krajca pa
pravnomočno ustavljen, sta imela pobudnika pravico zahte-
vati vračilo podržavljenega premoženja na podlagi zakona o
denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93 – v
nadaljevanju: ZDen) ali v postopku pred sodiščem na podla-
gi ZIKS.

3. Pobudnika med drugim uveljavljata tudi vrnitev par-
cele št. 97 k.o. Grahovo. Najprej sta vložila zahtevo za
denacionalizacijo, po razveljavitvi sodbe Vojaškega sodišča
pa sta predlagala prekinitev tega postopka in zahtevata vrni-
tev zaplenjenega premoženja v postopku pred sodiščem na
podlagi 145. člena ZIKS. Parcela 97. k.o. Grahovo je v
naravi hiša oziroma delno gasilski dom, delno stanovanje. V
zemljiški knjigi je kot imetnik pravice uporabe vknjiženo
Prostovoljno gasilsko društvo Grahovo, ki vračanju navede-
nih nepremičnin nasprotuje, se pri tem opira na izpodbijano
določbo in je že predlagalo vpis lastninske pravice na nepre-
mičnini. Pobudnika menita, da je s tem izkazan pravni inte-
res v smislu 24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

4. Pobudnika predlagata, naj ustavno sodišče sprejme in-
terpretacijsko odločbo, s katero naj ugotovi, da določba prvega
odstavka 48. člena ZGas ni v nasprotju za ustavo, če se ne
nanaša na premoženje, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve
po zakonu o denacionalizaciji oziroma po 145. členu ZIKS.

5. Državni zbor Republike Slovenije meni, da pobuda
ni utemeljena, saj izpodbijana zakonska določba ne naspro-
tuje ustavi in ne posega v določbe ZDen in v določbo
145. člena ZIKS. Ureja le olastninjenje nepremičnega in
premičnega družbenega premoženja, namenjenega gasilski
dejavnosti. Meni, da ta določba ne posega v pravice upravi-
čencev do denacionalizacije oziroma v pravice po krivem
obsojenih.

B) – I

6. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
lahko da vsakdo, ki izkaže svoj pravni interes. Pravni interes
je podan, če izpodbijani predpis posega v pravice, pravne
koristi ali pravni položaj pobudnika. 145. člen ZIKS primar-
no predvideva naturalno restitucijo, če je zaplenjena nepre-
mičnina še med sredstvi zavezanca – “družbenopolitične
skupnosti”. V drugih primerih, ko zaradi stvarnih ali pravnih
ovir vrnitev nepremičnine ni mogoča, mora sodišče določiti
odškodnino. V zvezi z vračanjem premoženja, zaplenjenega
z razveljavljeno kazensko sodbo v postopku po določbah
145. člena ZIKS, je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-43/96
z dne 3. 7. 1997 (Uradni list RS, št. 45/97) odločilo, da drugi
odstavek 145. člena ZIKS ni v neskladju z ustavo, če se
razlaga tako, da je po ustanovitvi občin kot samoupravnih
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lokalnih skupnosti zavezanec iz te določbe le Republika
Slovenija. Sedanje občine namreč ni mogoče šteti za prejš-
njo “družbenopolitično skupnost”, saj je po ustavnih določ-
bah o lokalni samoupravi to samoupravna lokalna skupnost,
v katere pristojnost spadajo le lokalne zadeve, ki jih občina
lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce obči-
ne. Zato je le Republika Slovenija zavezanec za plačilo
odškodnine v postopku po drugem odstavku 145. člena ZIKS.
Po mnenju Ustavnega sodišča namreč zaveza iz navedene
določbe ni naloga, ki bi jo po njeni naravi in vsebini mogli
šteti za lokalno zadevo. Po določbah ZIKS druge “družbeno-
pravne osebe” tudi sicer niso bile zavezane za vračilo premo-
ženja, ker so ga po izvršitvi zaplembe na podlagi kazenske
sodbe prevzele “družbenopolitične skupnosti”. Vsaka odtu-
jitev tega premoženja iz sredstev družbenopolitičnih skup-
nosti pa pomeni pravno oviro za vračanje v naravi.

7. Gasilsko društvo torej ni moglo biti zavezanec v
postopku po 145. členu ZIKS ne pred uveljavitvijo ZGas ne
pred reformo lokalne samouprave. V konkretnem primeru je
gasilsko društvo predmetno nepremičnino pridobilo že leta
1952. Med pravne ovire za vračanje premoženja po ZIKS
namreč sodi vsak pravni prenos premoženja na drug subjekt,
opravljen v času po izvršitvi zaplembe. Morebitna izpodboj-
nost oziroma ničnost pravnih poslov glede zaplenjenega pre-
moženja pa ni predmet postopka po 145. členu ZIKS. Iz
navedenega sledi, da določba prvega odstavka 48. člena
ZGas v ničemer ne vpliva na obvezo gasilskih društev in
njihovih zvez za vračilo premoženja po 145. členu ZIKS, saj
te obveze niti niso imele. Prav tako pa ne vpliva na obvezo
Republike Slovenije, ki je dejansko edini zavezanec za pla-
čilo odškodnine iz drugega odstavka 145. člena ZIKS. Po-
budnikoma se torej pravni položaj v postopku po 145. členu
ZIKS po uveljavitvi ZGas ni spremenil, zato jima ustavno
sodišče v tem delu ni priznalo pravnega interesa. Pač pa
imata pobudnika pravni interes, kolikor prvi odstavek
48. člena ZGas izpodbijata v zvezi s svojim pravnim položa-
jem v postopku po ZDen. Zato je ustavno sodišče pobudo v
tem delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena ZUstS takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

B) – II

8. Prvi odstavek 48. člena ZGas določa, da prostovoljna
gasilska društva in njihove zveze pridobijo z dnem uveljavi-
tve tega zakona lastninsko pravico na premičnem in nepre-
mičnem premoženju, ki je namenjeno gasilstvu in s katerim
upravljajo ob uveljavitvi tega zakona. Zakon je stopil v
veljavo 14. 1. 1994, torej po uveljavitvi ZDen. Potrebno je
presoditi, ali z uveljavitvijo ZGas pobudnika nimata več
možnosti, da bi jima bilo premoženje vrnjeno v naravi.

9. Temeljno načelo ZDen je, naj se krivice popravijo
tako, da se upravičencem vrne podržavljeno premoženje v
naravi, le če to ni mogoče, pripada upravičencem odškodni-
na v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev
ali v denarju. Naslednje načelo ZDen je, da se s popravlja-
njem krivic ne smejo delati nove. To načelo obsega pred-
vsem varstvo fizičnih oseb, ki so na podržavljenem premo-
ženju pridobile lastninsko pravico, ter varstvo njihovih
najemnih, zakupnih in tem podobnih razmerij na takem pre-
moženju. Poleg tega je bilo sprejeto stališče, da se tudi
uporabnikov družbenih sredstev z zakonskimi rešitvami ne
sme spraviti v tak položaj, ki bi bil vzrok za prenehanje
njihove dejavnosti. Zato je ZDen določil tudi ovire za vrača-
nje v naravi. Poleg tretjega odstavka 16. člena ovire za
vračanje v naravi vsebujejo tudi določbe prvega odstavka
19. člena ZDen. Namen te določbe je predvsem zagotoviti
nemoteno opravljanje dejavnosti državnih organov in dejav-
nosti javnih služb.

10. Gasilstvo je po definiciji 2. člena ZGas obvezna
lokalna javna služba, pred uveljavitvijo tega zakona pa so
gasilska društva na podlagi zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list SRS, št. 2/76 in 15/84) opravljala operativno
delo v zvezi z varstvom pred požarom. To dejavnost je
navedeni zakon opredelil kot dejavnost posebnega družbe-
nega pomena.

11. Iz navedenega izhaja, da bi bilo v denacionalizacij-
skem postopku na podlagi 19. člena ZDen treba ugotoviti, ali
bi bilo možno denacionalizacijskemu upravičencu premože-
nje vrniti v naravi. Četudi pobudnika pred uveljavitvijo ZG-
as nista imela zagotovljene pravice do vračila premoženja v
naravi, sta imela možnost za to, saj se premoženje, ki služi za
opravljanje dejavnosti javnih služb, ne vrača v naravi le, če
bi bila s tem bistveno okrnjena možnost za opravljanje teh
dejavnosti. Ali morda obstaja taka ovira za vračanje v nara-
vi, pa lahko dovolj zanesljivo ugotovi le upravni organ v
konkretnem postopku. Kolikor bi pridobitev lastninske pra-
vice na nepremičninah, ki so predmet vračanja, pomenila, da
jo mora upravni organ upoštevati kot absolutno, zakonsko
oviro za vračanje v naravi bodisi po ZGas bodisi po tretjem
odstavku 16. člena ZDen, bi to pomenilo poseg v pravni
položaj, ki sta ga pobudnika imela pred uveljavitvijo ZGas.

12. Na podlagi izpodbijane določbe se je spremenila
pravna narava tega premoženja, podobno kot to velja za
druge javne službe, občine ipd. To olastninjenje premoženja
pa ni vplivalo na njihove obveznosti iz denacionalizacije.
Predpisi, ki urejajo olastninjenje družbenega premoženja,
varujejo pravni položaj denacionalizacijskih upravičencev
tako, da sprememba pravne narave pravice na stvareh v
družbeni lastnini v lastninsko pravico (bodisi v zasebno,
bodisi v javno lastnino) ni ovira za vračanje podržavljenega
premoženja v naravi. Tako npr. Stanovanjski zakon (Uradni
list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) v 115. členu izrecno
določa, da so lastniki iz 11., 112., 113. in 114. člena tega
zakona zavezanci v postopku denacionalizacije; zakon o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 10/93 in 23/96) določa, da je sklad
zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov
prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji;
8. člen zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
(Uradni list RS, št. 44/97) izrecno določa, da vknjižba last-
ninske pravice po tem zakonu nima pravnih posledic za
stranke v postopku denacionalizacije; zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93
in 1/96) vsebuje več določb o zavarovanju pravic bivših
lastnikov in njihovih dedičev. Zakon o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), ki tudi vsebuje določbe o
načinu olastninjenja in prenosu premoženja, namenjenega za
opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, v 10. čle-
nu določa subsidiarno uporabo tega zakona, če je s posebnim
zakonom posamezno vprašanje drugače urejeno, kar se seve-
da nanaša tudi na obveznost teh subjektov do vračila premo-
ženja v postopkih denacionalizacije.

13. V nasprotju z navedenimi predpisi ZGas ne vsebuje
določb, ki bi varovale pravni položaj denacionalizacijskih
upravičencev. Zato je ustavno sodišče tudi glede določbe o
lastninjenju premoženja, namenjenega gasilstvu, odločilo,
da prvi odstavek 48. člena ZGas ni v neskladju z ustavo, če
se razume tako, da pridobitev lastninske pravice na podlagi
te določbe nima pravnih posledic za stranke v postopku po
ZDen. Drugačno razumevanje, t.j., da je ZGas posegel v
pravni položaj denacionalizacijskih upravičencev, bi pome-
nilo poseg v ustavno načelo pravne države (2. člen), poleg
tega pa seveda tudi v načelo enakosti (14. člen) denacionali-
zacijskih upravičencev, katerim je bilo podržavljeno premo-
ženje, ki sedaj služi za opravljanje dejavnosti iz prvega od-
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stavka 19. člena ZDen. Niti iz namena zakonodajalca niti iz
samih zakonskih določb ZGas namreč ne izhaja, da bi bila
drugačna ureditev ovir za vračanje v naravi glede premože-
nja, ki služi za opravljanje gasilske dejavnosti, upravičena in
utemeljena. Subjekti, ki opravljajo javno službo, pa so glede
njihovega položaja kot zavezancev v postopku denacionali-
zacije izenačeni, tako da so ovire za vračanje v naravi poda-
ne le pod pogoji, ki jih določa 19. člen ZDen.

C)

14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in
Franc Testen. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-341/94
Ljubljana, dne 13. novembra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3500.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Mirana Žilavca iz Murske Sobote, na seji
dne 29. oktobra 1997

o d l o č i l o:

Določba drugega stavka prvega odstavka 52. člena za-
kona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93) ni v neskladju
z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Po določbi prvega odstavka 52. člena zakona o od-
vetništvu (v nadaljevanju: ZO) odloča o vpisu v imenik
odvetniških kandidatov organ, določen s statutom Odvetniš-
ke zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS), v upravnem
postopku. Pobudnik izpodbija nadaljnjo določbo tega člena,
po kateri zoper odločitev navedenega organa pritožba ni
dovoljena. Zatrjuje, da je taka ureditev v nasprotju s
25. členom ustave (pravica do pravnega sredstva), ker priza-
detim ne zagotavlja pred upravnim sporom še pritožbe.

2. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 11. 4. 1996
pobudo sprejelo z obrazložitvijo, da bo treba preučiti, ali ni
enostopnost postopka znotraj OZS poseg v pravico iz
25. člena ustave, in, če gre za poseg, presoditi, ali je v tem
primeru tako upravičen, da mu ni mogoče očitati neskladja z
ustavo.

3. Nasprotni udeleženec pojasnjuje, da je izpodbijana
ureditev skladna z ustavno določbo o odvetništvu kot samo-
stojni in neodvisni službi; dejstvo, da odloča o vpisu odvet-
niškega kandidata zgolj pristojni organ OZS, po mnenju
nasprotnega udeleženca nedvoumno utrjuje samostojnost in
neodvisnost odvetništva. Zoper dokončni akt OZS pa je mo-
goč upravni spor kot učinkovito pravno sredstvo, zato izpod-
bijana določba naj ne bi bila v neskladju s 25. členom ustave.

4. Odvetniška zbornica Slovenije v svojem pojasnilu
poudarja, da njen pristojni organ vodi postopek iz 52. člena
ZO po določbah upravnega postopka. Po njeni oceni ni v

neskladju z ustavo, če ZO uzakonja enostopnost tega postop-
ka, kot to store tudi nekateri drugi posebni zakoni, in je
pravici do pravnega sredstva zadoščeno z možnostjo uprav-
nega spora. Sicer pa bi bilo mogoče dvostopnost zagotoviti s
predvidenimi spremembami upravnega postopka oziroma po-
stopka pred upravnimi sodišči, meni OZS.

B)

5. Ustava v 25. členu uveljavlja in določa vsebino pra-
vice do pravnega sredstva. Po tej določbi je vsakomur zago-
tovljena pravica do pritožbe “ali drugega pravnega sredstva”
proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti
odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih intere-
sih. Vsebina pravice do pravnega sredstva iz 25. člena seve-
da predpostavlja, da mora biti upravičencu na voljo táko
pravno sredstvo, v katerem lahko zavaruje svoje pravice in
interese, torej učinkovito pravno sredstvo.

6. Uzakonitev enostopnosti postopka, v katerem se odlo-
ča o pravici posameznika, je poseg v njegovo osebno pravico
iz 25. člena ustave. Ustavno sodišče se glede tega sklicuje na
svoja pojasnila v zadevi U-I-309/94 OdlUS V, 21.

7. Toda izpodbijana odločba enostopnosti ne uzako-
nja arbitrarno, brez tehtnih razlogov. Predvsem izhaja iz
statuta OZS (Uradni list RS, št. 15/94), da se skupščina
kot najvišji organ zbornice redno sestaja le enkrat letno;
že zaradi tega bi ne bila prikladna kot pritožbeni organ v
zadevah iz 52. člena ZO. Poleg tega je skupščina po prete-
ku predpisanega časa sklepčna ne glede na to, koliko
odvetnikov, članov zbornice, se je je udeležilo, zato bi ne
bila vnaprej zagotovljena potrebna kvaliteta sestava skupš-
čine kot pritožbenega organa. Organ, ki vodi delo in po-
slovanje zbornice, je upravni odbor. Prepustiti pristojnost
za odločanje o pritožbi komurkoli zunaj OZS, npr. Mini-
strstvu za pravosodje, pa bi ne bilo v skladu z duhom
določbe 137. člena ustave o samostojnosti in neodvisnosti
odvetniške službe kot dela pravosodja, kakor to pravilno
opozarja nasprotni udeleženec.

8. Zakon o odvetništvu se torej utemeljeno pridružuje
drugim posebnim zakonom, ki v posameznih postopkih iz-
ključujejo pritožbo: izredna ureditev je zaradi specifičnosti
OZS nujna; poseg tudi ni nesorazmeren, ker pomeni hkrati
varovanje ustavnega načela o neodvisnosti odvetništva. Ob
spoštovanju načela sorazmernosti se torej izkaže, da poseg v
pravico do pravnega sredstva v obravnavanem primeru ne
pomeni tudi kršitve te človekove pravice.

C)

9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podalgi
40. čena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr.
Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag.
Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude
in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločitev je sprejelo s sedmimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Krivic in
Jerovšek.

Sodnik Krivic je dal odklonilno, sodnik Ude pa je na-
povedal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. UI 34/95-25
Ljubljana, dne 29. oktobra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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3501.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Joca Žnidaršiča iz Ljubljane,
na seji dne 13. novembra 1997

o d l o č i l o:

V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica
za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86,
23/88, 9/89 in 4/90 ter Uradni list RS, št. 19/97) in srednje-
ročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 za
območje nove Občine Bohinj, ustanovljene z zakonom o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 19/97) se v 2. členu
razveljavi besedilo “občanov Bohinja”, v 4. členu pa besedi-
lo “občanom Bohinja”.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnik izpodbija spremembe v izreku navedenega
predpisa Občine Bohinj v tistem delu, v katerem določa, da
se lahko spremeni namembnost kmetijskih zemljišč za indi-
vidualno gradnjo le za potrebe občanov Bohinja. Pobudnik
meni, da gre pri teh določbah za kršitev načela enakih člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin iz prvega odstavka
14. člena ustave in načela enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena ustave. Z izpodbijanimi določbami naj bi
se namreč ustvarjala neenakost glede na osebno okoliščino –
stalno prebivališče v določeni občini – in na podlagi te
okoliščine omejevala lastninska pravica na nepremičninah.

2. Pobudnik svoj pravni interes izkazuje s tem, da je
lastnik parcele št. 1121/3 k.o. Savica v Ribčevem Lazu v
Občini Bohinj, na kateri bi si rad postavil stanovanjsko hišo.
Ta parcela je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
občine razvrščena v 2. območje kmetijskih zemljišč. Parcela
naj bi ležala v območju večje koncentracije stanovanjskih
hiš urbanega tipa in počitniških hiš. Z izpodbijano spremem-
bo prostorskih planskih aktov Občine Bohinj naj bi bila
pobudniku sprememba namembnosti parcele v stavbno zem-
ljišče onemogočena. Tako dolgoročni kot srednjeročni plan
namreč določata, da se v primeru nezapolnjenih vrzeli v
obstoječi stanovanjski gradnji spremeni namembnost kme-
tijskih zemljišč le za potrebe individualne gradnje občanov
Bohinja. Pobudnik je stalni prebivalec Mestne občine Ljub-
ljana, zato naj bi mu izpodbijani določbi preprečevali spre-
membo namembnosti parcele v stavbno zemljišče. S tem naj
bi bila njegova pravica do uživanja lastnine iz 63. člena
omejena mimo zakonskih norm. Pobudnik zato predlaga raz-
veljavitev izpodbijanih določb.

3. Občinski svet občine Bohinj je kot nasprotni udeleže-
nec v svojem odgovoru navedel, da pobudnik ne izkazuje
pravnega interesa za vložitev pobude. Pobudnikova parcela
naj bi ležala v območju, ki ga urejajo Prostorski ureditveni
pogoji za plansko celoto Triglavski narodni park (Uradni list
RS, št. 16/91) v območju urejanja T9/2. Na navedenem ob-
močju naj bi bila v skladu z 12. in 57. členom teh prostorskih
ureditvenih pogojev dopustna le dopolnilna gradnja. V prime-
ru parcele pobudnika naj bi ne šlo za dopolnilno gradnjo, prav
tako pa tudi ne za nezapolnjeno vrzel v že obstoječi pozidavi,
kar naj bi bil pogoj za spremembo namembnosti po izpodbija-
nih planskih določbah. Zato naj ne bi bil pobudnik z navedeni-
ma določbama v ničemer prizadet, saj bi tudi v primeru, da
izpodbijani določili pravice do spremembe namembnosti ne bi
omejevali le na občane Bohinja, ne smel spremeniti namem-
bnosti svojega zemljišča in na njem graditi.

4. Nasprotni udeleženec poudarja, da se izpodbijani
določbi nanašata le na zemljišča v vaških okoljih, tj. na
gradnjo v nezapolnjenih vrzelih med že obstoječimi objekti.
Funkcija naselja naj bi se namreč ohranjala in njegov razvoj
zagotovil samo na ta način, da ima naselje stalne prebivalce.
Če bi dopustili na teh nezapolnjenih vrzelih tudi gradnjo
stanovanjskih objektov nedomačinov, naj bi v Bohinju izni-
čili današnjo dokaj ohranjeno arhitekturno in splošno kultur-
no identiteto celotnega območja. S takšno gradnjo bi prišlo
do pojava “velikih vikend hiš”, do gneče ob koncu tedna in
do spremembe demografske strukture zaradi doseljevanja
starejših ljudi. Namensko rabo naj bi bilo kmetijskim zem-
ljiščem mogoče spremeniti le, če za to obstajajo širši družbe-
ni interesi, ugotovljeni s spremembo dolgoročnega plana
občine in če je ta sprememba v skladu z dolgoročnim planom
RS.

5. Pobudnik je v zvezi z odgovorom nasprotnega udele-
ženca navedel, da ne drži, da ni izkazal pravnega interesa za
vložitev pobude. Poudarja, da gradnje na svoji parceli ni
mogel realizirati le zato, ker ni občan Bohinja. Lastnica
sosednjega zemljišča, ki je občanka Bohinja, naj bi bila
začela postopek za pridobitev dovoljenja istočasno kot po-
budnik in naj bi bila do sedaj z lahkoto pridobila vsa dovo-
ljenja in tudi že zgradila stanovanjski objekt. Poleg tega naj
bi bili v obdobju, v katerem se je pobudnik trudil usposobiti
svoje zemljišče za gradnjo, v neposredni bližini zrasli oziro-
ma naj bi se gradili še trije objekti stanovanjsko apartmaj-
skega tipa, katerih lastniki so občani Bohinja. Glede demo-
grafske politike občine in njihovega strahu pred
doseljevanjem starejših ljudi pa pobudnik dodaja, da s tega
vidika ne pomeni nobene nevarnosti za občino, saj ima troje
odraslih hčera z družinami, ki redno zahajajo v Bohinj, ki so
ekološko osveščeni in so do negativnih pojavov, ki krnijo
naravne lepote in okolje Bohinja, kritično razpoloženi. Po-
budnik sam naj bi s svojim delom kot fotograf (fotomono-
grafija “Bohinj”, objave fotografij kraja po tujih revijah itn.)
pomagal k razkrivanju lepot Bohinja v tujini. Za ta prispevek
je od Občine Radovljica prejel tudi Linhartovo plaketo. Po-
budnik zato meni, da gre pri izpodbijanih določbah le za
izraz zastarelih in okorelih predsodkov.

B)

6. Nasprotni udeleženec trdi, da pobudnik ne izkazuje
pravnega interesa za vložitev pobude, saj naj bi razveljavitev
obeh izpodbijanih določb ne vplivala na njegove pravice
oziroma pravni položaj. To ne drži. Res je, da morebitna
razveljavitev izpodbijanih določb pobudniku ne zagotavlja,
da bo lahko spremenil namembnost svoje parcele, vendar to
velja na splošno za vsakega lastnika kmetijskega zemljišča.
Vsaka sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča v
stavbno se lahko v skladu s 3. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) doseže le s spremembo
občinskega plana v skladu z zakonom in je torej (ob izpol-
njevanju zakonitih pogojev) prepuščena diskreciji občinske-
ga sveta. Prav tako je mogoče, da pobudnikova parcela ne
ustreza kriterijem srednjeročnega plana in prostorskih uredi-
tvenih pogojev za spremembo namembnosti (ustavno so-
dišče se ne spušča v oceno, ali gre pri pobudniku res za
takšno parcelo, saj to iz prilog nasprotnega udeleženca ni
jasno razvidno, za utemeljitev pravnega interesa pa tudi ni
pomembno). Na zazidljivost pobudnikove parcele št. 1121/3
k.o. Savica torej odločitev ustavnega sodišča morda res ne
vpliva in ne more vplivati, vendar pa lahko vseeno močno
vpliva na njegov pravni položaj. Iz pobude in priloženih
listin (več pobud za spremembo srednjeročnega družbenega
plana, vloga za izdajo lokacijskega dovoljenja), pa tudi iz
pobudnikove dosedanje poklicne in osebne povezanosti z
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Bohinjem je dovolj jasno razvidna že večletna in resna po-
budnikova namera, da si v Občini Bohinj zgradi hišo. V
primeru, da namembnosti pobudnikove parcele občinski plan
ne bo spremenil ali da je ni mogoče spremeniti po prostor-
skih ureditvenih pogojih (kot trdi nasprotni udeleženec), je
pobudniku kot prebivalcu s stalnim prebivališčem v Ljublja-
ni zaprta tudi možnost, da bi si namesto te parcele kupil in
usposobil za gradnjo drugo parcelo, ki ustreza kriterijem
planskega akta in prostorskih ureditvenih pogojev za spre-
membo namembnosti v stavbno zemljišče. Izpodbijani do-
ločbi torej nedvomno posegata v pobudnikov pravni položaj.
Ustavno sodišče zato pobudniku pravni interes priznava.

7. Ker se je nasprotni udeleženec o pobudi izjavil in je
dejansko stanje pojasnjeno, je ustavno sodišče po sprejemu
pobude nadaljevalo z odločanjem in odločilo o stvari sami.

8. Določba 2. člena odloka v izpodbijanem delu pravi:
“Za potrebe individualne stanovanjske gradnje občanov Bo-
hinja se spremeni namembnost kmetijskih zemljišč v prime-
ru, da ta zemljišča v naravi predstavljajo nezapolnjene vrzeli
med že obstoječo stanovanjsko gradnjo in da se s temi pose-
gi ne pospešuje razpršena gradnja.”. 4. člen  v izpodbijanem
delu določa: “Zaradi zagotavljanja možnosti individualne
gradnje občanom Bohinja, se nameni urbanizaciji tudi del
kmetijskih zemljišč I. in II. kategorije pod pogojem, da ta
zemljišča predstavljajo nezapolnjene vrzeli med obstoječimi
urbaniziranimi površinami.”.

9. 14. člen ustave v prvem odstavku določa, da so v
Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik,
vero ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Izpodbijani do-
ločbi odloka postavljata za kriterij, katera kmetijska zem-
ljišča se lahko namenijo za urbanizacijo oziroma se jim
spremeni namembnost, poleg lege zemljišč tudi osebno oko-
liščino: stalno prebivališče v Občini Bohinj. Lastniki kmetij-
skih zemljišč, ki niso stalni prebivalci Občine Bohinj, so
tako kljub dejstvu, da njihova zemljišča ustrezajo drugim
kriterijem za spremembo namembnosti, zaradi te osebne oko-
liščine na slabšem kot lastniki istovrstnih zemljišč, ki so
občani Občine Bohinj. Lastnikom kmetijskih zemljišč, ki
niso občani Bohinja, je lastninska pravica na njihovih zem-
ljiščih v primerjavi z lastninsko pravico prebivalcev Bohinja
na podlagi te osebne okoliščine omejena. Čeprav 14. člen
ustave v prvem odstavku med osebnimi okoliščinami dobe-
sedno ne navaja stalnega prebivališča, je jasno, da gre tudi
pri stalnem prebivališču za osebno okoliščino, o katerih go-
vori ta določba (glej o stalnem prebivališču kot osebni oko-
liščini, na podlagi katere ni dopustno diskriminiranje v člo-
vekovih pravicah odločbo ustavnega sodišča št. U-I-70/92 –
OdlUS I, 77).

10. Občinski svet navaja, da se je k izpodbijanim določ-
bam zatekel zaradi preprečitve zmanjševanja števila stalnih
prebivalcev v naseljih občine, zaradi ohranitve arhitekturne
in kulturne dediščine naselij in zaradi preprečevanja spremi-
njanja naselij v neobljudena počitniška naselja. To je legiti-
men in utemeljen razlog za predpis poostrenih pogojev za
spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč in s tem za
gradnjo, vendar pa je občina za preprečitev teh pojavov
izbrala napačno sredstvo. Preprečitev razraščanja stalno ne-
naseljenih bivališč znotraj naselij bi lahko preprečili s pred-
pisom pogojev, ki v naseljih, ki niso namenjena gradnji
počitniških hiš, gradnjo le-teh prepovedujejo. Na ta ustavno
dopusten in pravno izvedljiv način bi občina svoj problem
rešila z ustavnega vidika neoporečno, saj bi razlikovanja ne
utemeljevala na osebni okoliščini iz 14. člena ustave.

11. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž

Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in Franc Testen.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-149/97
Ljubljana, dne 13. novembra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3502.

Ustavno sodišče je v postopku za ceno ustavnosti, zače-
tem na pobudo sodnikov Senata za prekrške Republike Slo-
venije Irene Balažič in drugih na seji dne 13. novembra 1997

o d l o č i l o:

Določbe 258.b, 258.c, 258.č, 258.f, 258.g, četrtega stav-
ka tretjega odstavka 258.h in šestega odstavka 258.h člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter določba
21. člena zakona o spremembah in dopolnitvah ZP (Uradni
list RS, št. 35/97) se razveljavijo.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-167/97 z dne 3.
julija 1997 (Uradni list RS, št. 45/97) sprejelo pobudo za
začetek postopka za oceno ustavnosti določb 258.b, tretjega
odstavka 258.f, prvega odstavka 258.g in šestega odstavka
258.h člena zakona o prekrških (v nadaljevanju: ZP) in zadr-
žalo njihovo izvrševanje do končne odločitve. Ustavno so-
dišče je sprejelo pobudo, da bi v pripravljalnem postopku
ocenilo, ali so izpodbijane določbe, ki urejajo volitve sodni-
kov za prekrške in predvidevajo ustanovitev posebnega or-
gana – Sveta sodnikov za prekrške, v skladu z določbami 23.
člena, tretjega odstavka 49. člena, 129. člena in 130. člena
ustave.

2. Pobudniki svoje razloge za neustavnost izpodbijanih
določb utemeljujejo z odločbami ustavnega sodišča št.
U-I-117/93, št. Up-159/96 in št. U-I-321/96, v katerih je
ustavno sodišče sprejelo stališča v zvezi s pravno ureditvijo
prekrškov, s položajem sodnikov za prekrške in njihovimi
volitvami.

3. Ustavno sodišče do dneva odločitve ni prejelo odgo-
vora Državnega zbora, kateremu je bil sklep o sprejemu
pobude dne 15. 7. 1997 poslan v odgovor na podlagi prvega
odstavka 28. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

B) – I

4. Zaradi neusklajenosti ZP z ustavo, predvsem njego-
vega četrtega dela, ki ureja organizacijo in pristojnosti orga-
nov za postopek o prekrških, je prišlo do ustavno sodnih
sporov, sproženih na podlagi pobud in ustavnih pritožb. V
prejšnjem sistemu, ki je temeljil na sistemu enotnosti oblasti,
organi za postopek o prekrških niso imeli formalno položaja
sodišč, ampak so imeli položaj samostojnih državnih orga-
nov, ki so opravljali pravosodno funkcijo (258. in 259. člen
ZP). To pravosodno funkcijo so opravljali sodniki za pre-
krške, ki so bili tako kot sodniki sodišč izvoljeni za osem let
in so bili lahko po poteku te dobe ponovno izvoljeni. Z novo
ustavno ureditvijo, ki temelji na načelu delitve oblasti (drugi
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odstavek 3. člena ustave) se je postavilo vprašanje, v katero
vejo oblasti sodijo organi za postopek o prekrških, v izvršil-
no-upravno ali v sodno vejo oblasti, in ali sodniki za pre-
krške opravljajo sodno funkcijo. O tem vprašanju je ustavno
sodišče moralo odločiti v zadevi št. U-I-117/93 z dne 2. 2.
1995 (OdlUS IV, 10) in sicer v zvezi z oceno zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94). Ustavno so-
dišče je z navedeno odločbo odločilo, da sodnikov za pre-
krške na podlagi 23. člena ustave (in mednarodnih aktov) ni
mogoče uvrščati v izvršilno oziroma upravno vejo oblasti.
Pri tem je upoštevalo, da sodniki za prekrške po veljavni
ureditvi obravnavajo protipravna dejanja, za katera lahko
izrekajo kazni zapora in varnostne ukrepe, in tako posegajo
v ustavno varovane človekove pravice in svoboščine. Zato je
odločilo, da določba izpodbijanega zakona ni v skladu z
ustavo, kolikor različno obravnava občinske sodnike za pre-
krške v primerjavi s sodniki.

5. V zvezi z vloženo ustavno pritožbo, s katero je bil
izpodbijan postopek izvolitve sodnikov za prekrške, je ustav-
no sodišče z odločbo št. Up-159/96 z dne 19. 7. 1996 (Urad-
ni list RS, št. 39/96) sprejelo stališče, da sodniki za prekrške
tudi v prehodnem obdobju – do uskladitve celotnega ZP z
ustavo – ne morejo imeti drugačnega položaja, kakor ga je
8. člen ustavnega zakona za izvedbo ustave določil za sodni-
ke prejšnjih rednih in drugih sodišč. Zato je ugotovilo, da se
je sodnikom za prekrške, ki jim je že potekel mandat, ta
podaljšal in se jim bo iztekel v šestih mesecih po uveljavitvi
novih predpisov, ki bodo urejali volitve sodnikov za pre-
krške, in da imajo sodniki za prekrške tudi pravico v primeru
nove ureditve prekrškov dokončati svoj mandat v novih
pravosodnih organih, ustanovljenih na področju prekrškov.
Hkrati pa je tudi po uradni dolžnosti začelo postopek za
oceno ustavnosti določb ZP in določb zakona o začasni
ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za
prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
št. 82/94), ki so urejale volitve sodnikov za prekrške. Z
odločbo št. U-I-321/96 z dne 10. 10. 1996 (OdlUS V, 133;
Uradni list RS, št. 61/96) je ustavno sodišče ugotovilo, da so
zakonske določbe, ki so urejale volitve sodnikov za pre-
krške, v neskladju z ustavo, in naložilo Državnemu zboru, da
ugotovljeno neustavnost odpravi do 31. marca 1997. Hkrati
je tudi odločilo, da se do odprave ugotovljene neskladnosti
postopki za volitve sodnikov za prekrške in sodnikov za
prekrške Republiškega senata za prekrške ne smejo začeti ali
nadaljevati. V obrazložitvi je ustavno sodišče izrecno naved-
lo, da so bile določbe o izvolitvi sodnikov za prekrške glede
na njihovo sedanjo pristojnost (ko lahko izrečejo za prekršek
tudi kazen zapora in ko se neizterjana denarna kazen lahko
spremeni v kazen zapora) v nasprotju z določbami 129. in
130. člena ustave in da bi v prehodnem obdobju bilo mogoče
glede volitev sodnikov za prekrške določiti smiselno upora-
bo določb prvega dela zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94 in 45/95 – v nadaljevanju: ZS) in določb zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96, v nadalje-
vanju: ZSS). Posebej je poudarilo, da lahko na podlagi 130.
člena ustave voli sodnike Državni zbor le na predlog sodne-
ga sveta, katerega sestava je določena v 131. členu ustave.

6. Ustavno sodišče je v citiranih odločbah odločalo o
položaju sodnikov za prekrške z vidika ustavnih določb. Pri
vprašanju, v katero vejo oblasti jih je v skladu z ustavo
potrebno uvrstiti, je moralo upoštevati veljavno ureditev, ki
daje sodnikom za prekrške funkcijo, ki je enaka sodni funk-
ciji. Iz tega razloga imajo sodniki za prekrške lahko le polo-
žaj sodnikov, kot ga urejajo določbe 129. do 134. člena
ustave. Kot je ustavno sodišče že poudarilo v navedenih
odločbah, pa odločitve ustavnega sodišča ne zavezujejo za-

konodajalca, da se pri novi zakonski ureditvi področja pre-
krškov ne bi odločil za drugačno sistemsko ureditev od sedaj
veljavne ureditve. Potrebno je le čimprej v skladu z ustavo
urediti volitve sodnikov za prekrške, predvsem novih sodni-
kov, ker je večje število mest sodnikov za prekrške nezase-
deno, pripad zadev pa se tudi nenehno povečuje. Zato je
zaradi zagotovitve pravne varnosti (2. člen ustave) potrebno
urediti volitve sodnikov za prekrške v skladu z ustavo pred
novo sistemsko ureditvijo. Glede na to, da je bil predlog
novega ZP, ki je bil pripravljen že za drugo obravnavo,
umaknjen iz zakonodajnega postopka iz razloga preučitve
nove ureditve z vidika upravno-kazenskega koncepta, je upra-
vičeno pričakovati, da bo prehodno obdobje trajalo še nekaj
časa.

7. Zakonodajalec mora v tem prehodnem obdobju za-
gotoviti, da bodo volitve sodnikov za prekrške opravljene v
skladu z ustavnimi določbami. Pri tem pa ni nujno vezan na
sistemsko ureditev, ki jo je sprejel z ZSS, po kateri izvolitev
sodnika v trajno funkcijo pomeni, da Državni zbor izvoli
sodnika v trajno funkcijo ne glede na sodniško mesto, ki ga
bo zasedal, in da za spremembo sodniškega mesta oziroma
za napredovanje na višje sodniško mesto ni potrebna ponov-
na izvolitev. Prav tako ni vezan na določbe ZSS in ZS, ki
dajejo sodnemu svetu poleg ustavnih pristojnosti tudi druge
– zakonske pristojnosti (npr. 28. člen ZS). Z zakonom se
lahko za opravljanje teh pristojnosti v zvezi s sodniki za
prekrške ustanovi poseben organ.

B) – II

8. Ustavno sodišče je na podlagi 30. člena ZUstS opra-
vilo oceno ustavnosti tudi tistih določb novele ZP, ki so v
neposredni zvezi z izpodbijanimi določbami in za katere je
menilo, da je nujno, da se uredijo vprašanja volitev sodnikov
za prekrške v skladu z ustavo.

9. Ustava v 130. členu določa, da sodnike voli Državni
zbor na predlog sodnega sveta. Po določbi drugega odstavka
132. člena ustave lahko Državni zbor na predlog sodnega
sveta sodnika razreši, če pri opravljanju sodniške funkcije
krši ustavo ali huje krši zakon. Po ustavi je torej le sodni svet
tisti organ, ki je pristojen med več kandidati opraviti izbiro
in predlagati kandidata v izvolitev v sodniško funkcijo kakor
tudi predlagati razrešitev sodnika. Iz navedenih ustavnih
določb izhaja, da je v naši državi lahko sodnik le tisti, ki ga
na predlog sodnega sveta v trajno funkcijo izvoli Državni
zbor.

10. Ustava v 131. členu določa število članov sodnega
sveta in njegovo sestavo. V sodni svet izvolijo šest članov
izmed sebe sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo.
ZS v 3. poglavju podrobneje ureja način predlaganja in izvo-
litve članov sodnega sveta in trajanje njihovega mandata.
Pravico voliti člana sodnega sveta imajo vsi sodniki, ki na
dan volitev opravljajo sodniško funkcijo in so vpisani v
stalni sodni imenik, za člana sodnega sveta pa je lahko
izvoljen vsak sodnik, razen sodnika, ki je imenovan za pred-
sednika sodišča. Kljub temu, da sodniki za prekrške iz že
navedenih razlogov niso bili vključeni v volitve sedaj izvo-
ljenega sodnega sveta to dejstvo ne pomeni ustavne ovire, da
sedanji sodni svet ne bi bil pristojen predlagati v izvolitev
tudi sodnikov za prekrške. Seveda pa bo moral zakonodaja-
lec glede na novo funkcijo sodnega sveta uskladiti način
volitev članov sodnega sveta.

11. ZP v izpodbijanih določbah predvideva ustanovitev
posebnega organa, tako imenovanega Sveta sodnikov za pre-
krške, ki naj bi bil pristojen predlagati Državnemu zboru
kandidate za izvolitev v funkcijo sodnika za prekrške. Izpod-
bijani določbi 258.b in 258.c člena ZP (ki sta vsebinsko
identični določbi 28. člena ZS, ki določa pristojnosti sodne-
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ga sveta) določata tudi sestavo Sveta sodnikov za prekrške in
volitve članov in predsednika Sveta sodnikov za prekrške.
Šesti odstavek 258.h člena daje Svetu sodnikov za prekrške
še vlogo personalnega sveta po ZSS v postopku za ocenjeva-
nje dela sodnikov za prekrške.

12. Upoštevajoč odločitve, obrazložene pod B) – I te
odločbe, da je sodnike za prekrške ob veljavni ureditvi pre-
krškov, ki še ni usklajena z ustavo, ustavno dopustno obrav-
navati le kot sodnike, je ustavno sodišče izpodbijane določ-
be, ki dajejo pristojnosti v zvezi z volitvami sodnikov za
prekrške v nasprotju s 130. členom ustave posebnemu orga-
nu, razveljavilo. Ustavno sodišče je razveljavilo tudi tiste
določbe, ki se sklicujejo na Svet sodnikov za prekrške, in mu
dajejo določene pristojnosti, in sicer: 258.c člen, 258.č člen,
šesti odstavek 258.h člena, četrti stavek tretjega odstavka
258.h člena ZP in 21. člen zakona o spremembah in dopolni-
tvah ZP (v nadaljevanju: novela ZP).

13. Novela ZP v postopku za izvolitev novih sodnikov
za prekrške ne predvideva oblikovanja personalnih svetov,
ampak daje pristojnosti, ki jih imajo personalni sveti po ZSS,
predstojnikom organov, ki vodijo postopek o prekrških na
prvi stopnji, in predsedniku Senata za prekrške Republike
Slovenije (v nadaljevanju: predstojniku). ZP v členih 258.f
in 258.g ureja postopek za izvolitev novih sodnikov za pre-
krške. Prvi in drugi odstavek 258.f člena določata, da prosto
delovno mesto sodnika za prekrške razpiše ministrstvo, pri-
stojno za pravosodje, ki tudi vodi razpisni postopek, in da
ministrstvo postopa smiselno po določbi 15. člena ZSS. Iz-
podbijani določbi določata, da predstojnik oblikuje mnenje
glede predlogov za izvolitev, razvrsti kandidate glede na
svojo oceno o primernosti za izvolitev in utemelji razloge za
predlagano razvrstitev. To mnenje naj bi na podlagi drugega
odstavka 258.g člena predstojnik poslal ministru, pristojne-
mu za pravosodje, ki naj bi o kandidatih oblikoval svoje
mnenje in ga skupaj z vsemi spisi predložil Svetu sodnikov
za prekrške. Svet sodnikov za prekrške naj bi v nadaljnjem
postopku za izvolitev smiselno uporabljal določbe 18. do
23. člena ZSS – določbe, ki se nanašajo na sodni svet. Na
podlagi drugega odstavka 258.f člena naj bi se za kandidate,
ki prvič kandidirajo, uporabljala le določba 15. člena ZSS,
ne pa tudi druge določbe ZSS, ki določajo obvezno vsebino
podatkov o strokovni usposobljenosti kandidata in kriterije
za njegovo izbiro. Taki določbi sta tretji odstavek 17. člena
in 30. člen ZSS. Predstojnik bi po predlagani ureditvi oprav-
ljal funkcijo personalnega sveta, vendar pri tem ne bi bil
vezan na nobene kriterije in kandidati tudi ne bi imeli mož-
nosti podati ugovor na njegovo mnenje o primernosti kandi-
data. Opisani določbi nista v nasprotju z ustavo le iz razlo-
gov, navedenih v prejšnji točki, ker se sklicujeta na Svet
sodnikov za prekrške, ampak tudi ne zagotavljata uresničitve
ustavne pravice iz tretjega odstavka 49. člena ustave, da je
vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno me-
sto. Ustava kandidatu za sodnika ne zagotavlja vnaprejšnje
pravice, da ga sodni svet predlaga v izvolitev, zagotavlja pa
mu dostopnost funkcije pod enakimi pogoji. To pomeni, da
bi morala biti kandidatu dana možnost ugovora na mnenje
oziroma oceno njegove primernosti, predstojnik pa bi moral
biti vezan na določene kriterije pri dajanju svojega mnenja.
Ker navedene določbe kandidatom za izvolitev v funkcijo
sodnika za prekrške ne zagotavljajo dostopnosti funkcije
pod enakimi pogoji in tako vzpostavljajo ureditev, ki pomeni
kršitev tretjega odstavka 49. člena ustave, je ustavno sodišče
razveljavilo člena 258.f in 258.g v celoti, ker razveljavitev
samo izpodbijanih določb zaradi vsebinske povezanosti ni
možna (30. člena ZUstS).

14. S prehodno ureditvijo je potrebno zagotoviti, da
bodo kandidati za sodnika za prekrške seznanjeni z mnenjem

oziroma z oceno primernosti kandidata in da bodo imeli
možnost ugovora na mnenje oziroma oceno. V zvezi s tem je
nujno potrebno tudi predpisati kriterije, na katere predstoj-
nik lahko opre svoje mnenje oziroma oceno, saj se le v
primeru, ko so kriteriji vnaprej določeni, zagotavlja enaka
dostopnost do delovnega mesta. Kot je ustavno sodišče že
poudarilo, pa zakonodajalec pri tem ni vezan na sistemsko
ureditev v ZSS o enotnem položaju vseh sodnikov s trajnim
mandatom. Upoštevati je potrebno, da do sistemske ureditve
področja prekrškov v skladu z novo ustavo še ni prišlo, in da
bi bile lahko določene zakonodajne rešitve, ki pa urejajo le
prehodno obdobje, preuranjene.

15. Ustavno sodišče tudi opozarja na veljavne določbe
drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 258.h člena, ki
se nanašajo na plače sodnikov za prekrške, in ki niso bile
izpodbijane, se pa bodo morale začeti uresničevati, brž ko bo
zakonodajalec nadomestil s to odločbo razveljavljen četrti
stavek tretjega odstavka 258.h člena. Ustavno sodišče pou-
darja, da odločba ustavnega sodišča št. U-I-117/93 ne pome-
ni, da morajo biti plače sodnikov za prekrške izenačene s
plačami sodnikov rednih sodišč, ampak pomeni, da je treba
sodnike za prekrške vključiti v sistem plač, ki velja za sodni-
ke, oziroma ta sistem dopolniti z ureditvijo plač sodnikov za
prekrške. Ustavno sodišče je s to odločbo le odločilo, da
glede na načelo delitve oblasti in funkcijo, ki jo v tem
prehodnem obdobju do uskladitve področja prekrškov z usta-
vo opravljajo sodniki za prekrške, ni dopustno v nobenem
oziru, torej tudi ne glede plač, obravnavati sodnike za pre-
krške kot upravne organe oziroma delavce v državnih orga-
nih.

C)

16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
30. in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm
in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Ma-
tevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in Franc
Testen. Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

3503.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega od-
stavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru

za banke in hranilnice

1. V sklepu o kontnem okviru za banke in hranilnice
(Uradni list RS, št. 5/94, 28/94, 40/94, 19/95 in 8/97) se v
kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del
sklepa, opravijo naslednje spremembe:

– uvedejo se naslednji novi računi:

v razredu 0:
019 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepremičnin

med letom
039 – Revalorizacija popravkov vrednosti opreme in

drugih opredmetenih osnovnih sredstev med letom
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059 – Revalorizacija popravkov vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev med letom

0430 – Dolgoročno razmejeni organizacijski stroški
0431 – Dolgoročno razmejene obresti po leasing pogodbah
0432 – Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
067 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v tujini
0670 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v skupini
0671 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne banke v

tujini
0676 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti

v banke v skupini
0677 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kapitalskih naložb v tuji valuti v banke v skupini
0678 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti

v neodvisne banke v tujini
0679 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kapitalskih naložb v tuji valuti v neodvisne banke v
tujini

v razredu 1:
1084 – Sredstva tujih oseb na skrbniških računih pri bankah
1085 – Račun za poravnavo obveznosti do Klirinško

depotne družbe za vrednostne papirje
1410 – Poravnalni računi bank – obvezna rezerva bank
1411 – Obvezna rezerva hranilnic
1412 – Obvezna rezerva hranilno-kreditnih služb
1420 – Obvezne vloge pri centralni banki iz naslova

deviznih predpisov
1421 – Obvezna rezerva za zajamčene vloge
1422 – Druge vloge pri centralni banki
1656 – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do

bank
1657 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz

danih jamstev do bank
1691 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev do drugih finančnih organizacij
1692 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev tujim osebam
1730 – Terjatve do davčne uprave za več plačane davke
1731 – Terjatve za prometni davek iz poslov z vrednostnimi

papirji za stranke
1742 – Terjatve do poravnalnega računa Klirinško depotne

družbe
191 – Razmejeni prihodki po izvedenih finančnih

instrumentih
1910 – Razmejeni prihodki po futures pogodbah
1911 – Razmejeni prihodki po forward pogodbah
1912 – Razmejeni prihodki po opcijskih pogodbah
1913 – Razmejeni prihodki po swap pogodbah
1926 – Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa na

transakcijskih računih
1940 – Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani stroški
1941 – Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani

odhodki
1942 – Prehodno nezaračunani prihodki
1980 – Začasno nevračunani odhodki po futures pogodbah
1981 – Začasno nevračunani odhodki po forward pogodbah
1982 – Začasno nevračunani odhodki po opcijskih

pogodbah
1983 – Začasno nevračunani odhodki po swap pogodbah
1984 – Druge aktivne časovne razmejitve

v razredu 2:
2741 – Obveznosti do poravnalnega računa Klirinško

depotne družbe za kupljene vrednostne papirje
2742 – Obveznosti do Klirinško depotne družbe za nakup

vrednostnih papirjev za račun banke

2743 – Obveznosti do Borze iz trgovanja z izvedenimi
finančnimi instrumenti

2744 – Obveznosti v tolarjih za začasna vplačila tujih oseb
kot vloge v ustanovitev mešanih družb

2745 – Obveznosti do borznoposredniških družb in drugih
za nakup vrednostnih papirjev

291 – Razmejeni odhodki po izvedenih finančnih
instrumentih

2910 – Razmejeni odhodki po futures pogodbah
2911 – Razmejeni odhodki po forward pogodbah
2912 – Razmejeni odhodki po opcijskih pogodbah
2913 – Razmejeni odhodki po swap pogodbah
2926 – Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa

po transakcijskih računih
2940 – Vnaprej vračunani stroški
2941 – Vnaprej vračunani odhodki
2942 – Kratkoročno odloženi prihodki
2943 – Odloženi prihodki iz prejetih premij pri poslovanju

z opcijami
2980 – Začasno nevračunani prihodki po futures pogodbah
2981 – Začasno nevračunani prihodki po forward pogodbah
2982 – Začasno nevračunani prihodki po opcijskih

pogodbah
2983 – Začasno nevračunani prihodki po swap pogodbah
2984 – Druge pasivne časovne razmejitve

v razredu 3:
3000 – Gotovina v tuji valuti
3001 – Gotovina v tuji valuti poslana v tujino
3002 – Gotovina v tuji valuti na poti
3003 – Gotovina v tuji valuti v tujini
3020 – Čeki v tuji valuti
3021 – Čeki poslani na vnovčenje v tujino
3022 – Čeki poslani na vnovčenje domačim bankam
3030 – Blagajniški zapisi centralne banke v tuji valuti
3031 – Obveznice Republike Slovenije v tuji valuti
3032 – Vrednostni papirji tujih držav v tuji valuti
3033 – Vrednostni papirji tujih bank v tuji valuti
3034 – Vrednostni papirji drugih tujih izdajateljev v tuji

valuti
3035 – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic domačih bank,

vplačana v tuji valuti
3036 – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic drugih domačih

izdajateljev, vplačana v tuji valuti
3037 – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic tujih izdajateljev,

vplačana v tuji valuti
3038 – Dvomljivi in sporni tržni vrednostni papirji v tuji

valuti
3039 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih tržnih

vrednostnih papirjev v tuji valuti
3108 – Dvomljivi in sporni računi v tuji valuti
3281 – Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam

v tuji valuti
3283 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

bankam v tuji valuti
3284 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim bankam v tuji valuti
3285 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

finančnim organizacijam v tuji valuti
3286 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim finančnim organizacijam
v tuji valuti

3330 – Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti
3338 – Dvomljiva in sporna izločena sredstva v tuji valuti
3339 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih izločenih

sredstev v tuji valuti
3340 – Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji

valuti
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3348 – Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge pri
domačih bankah v tuji valuti

3349 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročno vezanih vlog pri domačih bankah v tuji
valuti

3350 – Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji
valuti

3351 – Odkupljene terjatve do bank v državi v tuji valuti
3352 – Diskont pri odkupljenih terjatvah do bank v državi v

tuji valuti
3358 – Dvomljive in sporne terjatve do bank v državi v tuji

valuti
3359 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

bank v državi v tuji valuti
336 – Druge kratkoročne naložbe v državi v tuji valuti
3360 – Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije

v državi v tuji valuti
3361 – Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v

državi v tuji valuti
3362 – Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih

organizacij v državi v tuji valuti
3363 – Dvomljive in sporne terjatve do finančnih

organizacij v državi v tuji valuti
3364 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

finančnih organizacij v državi v tuji valuti
3365 – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v državi v

tuji valuti
3366 – Odkupljene terjatve do drugih oseb v državi v tuji

valuti
3367 – Diskont pri odkupljenih terjatvah drugih oseb v

državi v tuji valuti
3368 – Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v

državi v tuji valuti
3369 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

drugih oseb v državi v tuji valuti
3377 – Diskont pri odkupljenih terjatvah do drugih oseb v

tujini v tuji valuti
338 – Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3380 – Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3381 – Odkupljene terjatve do tujih bank v tuji valuti
3382 – Diskont pri odkupljenih terjatvah do tujih bank v

tuji valuti
3388 – Dvomljive in sporne terjatve do tujih bank v tuji

valuti
3389 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

tujih bank v tuji valuti
3481 – Dolgoročna posojila tujim finančnim organizacijam

v tuji valuti
3483 – Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil tujim bankam

v tuji valuti
3484 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim

bankam v tuji valuti
3485 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil tujim bankam v tuji valuti
3540 – Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih

organizacijah v tuji valuti
3546 – Tekoča zapadlost dolgoročnih naložb pri tujih

finančnih organizacijah v tuji valuti
3547 – Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih dolgoročnih

naložb pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti
3548 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe pri tujih

finančnih organizacijah v tuji valuti
3549 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih naložb v tujih finančnih organizacijah v
tuji valuti

358 – Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3580 – Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti

3581 – Odkupljene dolgoročne terjatve do tujih bank v tuji
valuti

3582 – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah do
tujih bank v tuji valuti

3586 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje
banke v tuji valuti

3587 – Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih drugih
dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti

3588 – Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v
tuje banke v tuji valuti

3589 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti

3621 – Kratkoročne terjatve do domačih bank v skupini v
tuji valuti

3626 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do
domačih bank v skupini v tuji valuti

3627 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev do domačih bank v skupini v
tuji valuti

3631 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v državi v tuji valuti

3636 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do
odvisnih drugih finančnih organizacij v državi v tuji
valuti

3637 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih
organizacij v državi v tuji valuti

3671 – Dolgoročne terjatve do domačih bank v skupini v
tuji valuti

3672 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do domačih
bank v skupini v tuji valuti

3673 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do domačih bank v skupini v
tuji valuti

3674 – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do
domačih bank v skupini v tuji valuti

3675 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do domačih bank v skupini v
tuji valuti

381 – Terjatve iz skrbniških poslov v tuji valuti

v razredu 4:
4255 – Kratkoročna posojila hranilnicam od 31 dni do 90

dni
4256 – Kratkoročna posojila hranilnicam od 91 dni do 180

dni
4257 – Kratkoročna posojila hranilnicam od 181 dni do

enega leta
4262 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam od 91 dni do 180 dni
4263 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam od 181 dni do enega leta
4281 – Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam
4282 – Kratkoročna posojila drugim tujim osebam
4283 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

bankam
4284 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim bankam
4285 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

finančnim organizacijam
4286 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim finančnim organizacijam
431 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne

banke
481 – Kratkoročne terjatve iz skrbniških poslov
483 – Kratkoročne terjatve iz poravnav med računi po

poslih z vrednostnimi papirji
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4830 – Kratkoročne terjatve do banke iz naslova nakupa
vrednostnih papirjev

4831 – Kratkoročne terjatve do posredniškega dela iz
naslova nakupa vrednostnih papirjev

484 – Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za
prodane vrednostne papirje

4840 – Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za
prodane vrednostne papirje

485 – Neto terjatve do Klirinško depotne družbe
4850 – Neto terjatve do Klirinško depotne družbe
486 – Terjatve do strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
4860 – Terjatve do povezanih strank – posredovanje pri

poslih z vrednostnimi papirji
4861 – Terjatve do drugih strank – posredovanje pri poslih

z vrednostnimi papirji
487 – Terjatve do strank – gospodarjenje s sredstvi in z

vrednostnimi papirji
4870 – Terjatve do povezanih strank – gospodarjenje s

sredstvi in z vrednostnimi papirji
4871 – Terjatve do drugih strank – gospodarjenje s sredstvi

in z vrednostnimi papirji

v razredu 6:
6080 – Obresti dane za druge obveznosti
6081 – Odhodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi

instrumenti
622 – Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi

instrumenti
6220 – Odhodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami –

futures
6221 – Odhodki pri forward pogodbah
6222 – Odhodki pri trgovanju z opcijami
6223 – Odhodki pri swap pogodbah
6575 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih

je izdala centralna banka
6590 – Obresti od drugih terjatev
6591 – Prihodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi

instrumenti
666 – Prihodki od vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev

(do prvotne nabavne cene)
668 – Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi

instrumenti
6680 – Prihodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami –

futures
6681 – Prihodki pri forward pogodbah
6682 – Prihodki pri trgovanju z opcijami
6683 – Prihodki pri swap pogodbah
676 – Provizije od poslov z vrednostnimi papirji za

stranke

v razredu 7:
7083 – Druge vloge na vpogled tujih finančnih organizacij

v tuji valuti
7085 – Vloge tujih bank za zavarovanje danih posojil,

garancij
7086 – Vloge tujih finančnih organizacij za zavarovanje

danih posojil, garancij
7087 – Vloge drugih tujih oseb za zavarovanje danih

posojil, garancij
7482 – Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih

organizacij v tuji valuti
7483 – Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti za

zavarovanje bančnih poslov
7484 – Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih

organizacij v tuji valuti za zavarovanje bančnih
poslov

7485 – Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji
valuti za zavarovanje bančnih poslov

7562 – Kratkoročne obveznosti do domačih bank v skupini
v tuji valuti

7563 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih
organizacij v državi v tuji valuti

7640 – Obveznosti do države po prevzetih dolgovih
7646 – Tekoča zapadlost obveznosti do države po prevzetih

dolgovih
7650 – Dolgoročne vloge bank v tuji valuti
7656 – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog bank v tuji

valuti
7660 – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v

tuji valuti
7666 – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog drugih finančnih

organizacij v tuji valuti
7682 – Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij

v tuji valuti
7683 – Dolgoročno vezane vloge tujih bank za zavarovanje

bančnih poslov v tuji valuti
7684 – Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij

za zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti
7685 – Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb za

zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti
7687 – Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih

bank v tuji valuti
7688 – Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih

finančnih organizacij v tuji valuti
7740 – Dolgoročna posojila od tujih oseb v tuji valuti
7746 – Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil od tujih oseb

v tuji valuti
7762 – Dolgoročne obveznosti domačih bank v skupini v

tuji valuti
7763 – Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih

organizacij v državi v tuji valuti
7764 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do

domačih bank v skupini v tuji valuti
7765 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do

odvisnih finančnih organizacij v državi v tuji valuti
7790 – Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank v tuji

valuti
7791 – Druge dolgoročne obveznosti do tujih finančnih

organizacij v tuji valuti
7796 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do

tujih bank v tuji valuti
7797 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do

tujih finančnih organizacij v tuji valuti
781 – Obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe

v razredu 8:
8010 – Žiro računi tujih bank
8011 – Žiro računi tujih finančnih organizacij
8102 – Transakcijski računi podjetnikov posameznikov –

obrtnikov
8109 – Okvirna posojila na transakcijskih računih

gospodarstva
8149 – Okvirna posojila na transakcijskih računih javnega

sektorja
8152 – Transakcijski računi hranilnic
8153 – Transakcijski računi hranilno-kreditnih služb
8154 – Transakcijski računi drugih odvisnih finančnih

organizacij
8155 – Transakcijski računi drugih neodvisnih finančnih

organizacij
8159 – Okvirna posojila na transakcijskih računih drugih

finančnih organizacij
8252 – Druge vpogledne vloge drugih finančnih organizacij
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8255 – Sredstva drugih finančnih organizacij za nakazila v
tujino

8258 – Druge omejene vloge drugih finančnih organizacij

867 – Kratkoročne obveznosti za prejeta sredstva za
izplačilo zajamčenih vlog

8722 – Vezane vloge hranilnic od 91 dni do 180 dni
8723 – Vezane vloge hranilnic od 181 dni do enega leta
8734 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 91 dni

do 180 dni
8735 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij

od 91 dni do 180 dni
8736 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 181

dni do enega leta
8737 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij

od 181 dni do enega leta
8784 – Vezane vloge tujih bank do 30 dni
8785 – Vezane vloge tujih bank od 31 dni do 90 dni
8786 – Vezane vloge tujih bank do 91 dni do 180 dni

8787 – Vezane vloge tujih bank do 181 dni do enega leta
881 – Kratkoročne obveznosti iz skrbniških poslov za tuje

osebe
882 – Obveznosti za zaračunane provizije in davke
8820 – Obveznosti za zaračunane provizije
8821 – Obveznosti za zaračunani prometni davek
883 – Kratkoročne obveznosti iz poravnav med računi po

poslih z vrednostnimi papirji
8830 – Kratkoročne obveznosti do banke za prodane

vrednostne papirje
8831 – Kratkoročne obveznosti do posredniškega dela za

prodane vrednostne papirje
884 – Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za

nakupe vrednostnih papirjev

8840 – Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za
nakupe vrednostnih papirjev

885 – Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe
8850 – Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe
886 – Računi strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
8860 – Računi povezanih strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
8861 – Računi drugih strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
8868 – Prihodki strank pri trgovanju z vrednostnimi papirji
887 – Računi strank – gospodarjenje s sredstvi in z

vrednostnimi papirji
8870 – Računi povezanih strank – gospodarjenje s sredstvi

in z vrednostnimi papirji
8871 – Računi drugih strank – gospodarjenje s sredstvi in z

vrednostnimi papirji
8878 – Prihodki iz gospodarjenja s sredstvi in z

vrednostnimi papirji

v razredu 9:
9024 – Statutarne rezerve oblikovane iz dobička
9025 – Druge rezerve oblikovane iz dobička
9281 – Dolgoročne vloge tujih bank
9287 – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog tujih bank
9481 – Dolgoročna posojila od tujih bank
9487 – Tekoča zapadlost iz dolgoročnih posojil od tujih

bank
9904 – Prejete garancije za zavarovanje terjatev
9905 – Prejeta državna poroštva za zavarovanje terjatev
9910 – Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
9911 – Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
9912 – Dolžniki po valutnih opcijah v tujini
9913 – Dolžniki po valutnih opcijah v državi

9914 – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v tuji
valuti v tujini

9915 – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v tuji
valuti v državi

9916 – Dolžniki po drugih terminskih pogodbah v državi
9917 – Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini
9918 – Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
9919 – Dolžniki po drugih poslih v tujini
9922 – Vrednostni papirji strank, vknjiženi v Klirinško

depotni družbi
9954 – Pasivni evidenčni računi za prejete garancije za

zavarovanje terjatev
9955 – Pasivni evidenčni računi za prejeta državna poroštva

za zavarovanje terjatev
9960 – Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
9961 – Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
9962 – Upniki po valutnih opcijah v tujini
9963 – Upniki po valutnih opcijah v državi
9964 – Upniki po terminskih pogodbah – futures v tuji

valuti v tujini
9965 – Upniki po terminskih pogodbah – futures v tuji

valuti v državi
9966 – Upniki po drugih terminskih pogodbah v državi
9967 – Upniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini
9968 – Upniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
9969 – Upniki po drugih poslih v tujini
9972 – Deponenti vrednostnih papirjev, ki so vknjiženi v

Klirinško depotni družbi

– ukinejo se naslednji računi:

v razredu 0:
0682 – Kapitalske naložbe v finančne organizacije
09 – Sredstva zunaj uporabe
090 – Trajno neuporabna osnovna sredstva
091 – Popravek vrednosti trajno neuporabnih osnovnih

sredstev
092 – Ustavljene investicije
099 – Med letom obračunana revalorizacija osnovnih

sredstev zunaj uporabe

v razredu 1:
1362 – Vrednostni papirji tujih izdajateljev v tuji valuti
1372 – Delnice tujih izdajateljev v tuji valuti

v razredu 2:
203 – Nerazporejeni dobiček v tekočem letu

v razredu 3:
301 – Gotovina v nekonvertibilni valuti
3321 – Kratkoročno vezane vloge v nekonvertibilni valuti

v razredu 7:
7001 – Tekoči računi drugih finančnih organizacij v tuji

valuti
7011 – Tekoči računi tujih finančnih organizacij v tuji

valuti
702 – Računi tujih mešanih družb v tuji valuti
703 – Računi tujih bank in drugih finančnih organizacij, ki

so jih ustanovile domače banke v tuji valuti

v razredu 8:
8140 – Sredstva skupne porabe Republike
8141 – Sredstva za stanovanjsko gradnjo Republike
8145 – Sredstva skupne porabe lokalnih skupnosti
8660 – Obveznosti za kratkoročna posojila iz primarne

emisije deponiranih deviz občanov
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– dopolnijo oziroma spremenijo se nazivi naslednjim
računom, ki pravilno glasijo:

v razredu 0:
068 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v finančne

organizacije in druge tuje osebe v tujini
0680 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v odvisne finančne

organizacije v tujini
0681 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne

finančne organizacije v tujini
0683 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v druge tuje osebe v

tujini
0684 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti

v odvisne finančne organizacije v tujini
0685 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kapitalskih naložb v tuji valuti v odvisne finančne
organizacije v tujini

0686 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti
v neodvisne finančne organizacije v tujini

0687 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v tuji valuti v neodvisne finančne
organizacije v tujini

0688 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti
v druge tuje osebe v tujini

0689 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v tuji valuti v druge tuje osebe v
tujini

v razredu 1:
165 – Terjatve iz danih jamstev do bank, hranilnic in

drugih finančnih organizacij
1658 – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do

drugih finančnih organizacij
1659 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz

danih jamstev do drugih finančnih organizacij
1696 – Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v

tuji valuti iz danih jamstev do bank
1697 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za

plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do
bank

1744 – Terjatve za dane varščine in začetno kritje Borzi
194 – Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki

v razredu 2:
200 – Obveznosti za udeležbo zaposlenih v dobičku
201 – Obveznosti za davke in prispevke iz dobička
202 – Obveznosti iz udeležbe v dobičku – dividenda
213 – Obveznosti za nadomestila za prehrano, regres za

letni dopust, prevoz na delo
294 – Vnaprej vračunani stroški in kratkoročno

nezaračunani prihodki
2962 – Izključeni revalorizacijski prihodki terjatev v tuji

valuti
2974 – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil

in vlog z valutno klavzulo
2975 – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil

in vlog

v razredu 3:
303 – Vrednostni papirji v tuji valuti – tržni vrednostni

papirji
3103 – Drugi tekoči računi v tujini v tuji valuti
3109 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih računov v

tuji valuti
3280 – Kratkoročna posojila tujim bankam v tuji valuti
330 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje domačih

oseb v tuji valuti

335 – Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji
valuti

337 – Druge kratkoročne naložbe v tujini v tuji valuti

3370 – Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije
v tujini v tuji valuti

3371 – Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v tujini
v tuji valuti

3372 – Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3373 – Dvomljive in sporne terjatve do finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3374 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
finančnih organizacij v tujini v tuji valuti

3375 – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v tujini v
tuji valuti

3376 – Odkupljene terjatve do drugih oseb v tujini v tuji
valuti

3378 – Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v tujini
v tuji valuti

3379 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
drugih oseb v tujini v tuji valuti

3480 – Dolgoročna posojila tujim bankam v tuji valuti

3570 – Druge dolgoročne naložbe v tuje finančne
organizacije v tuji valuti

3571 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje
finančne organizacije v tuji valuti

3620 – Kratkoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji
valuti

3628 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do tujih
bank v skupini v tuji valuti

3629 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev do tujih bank v skupini v tuji
valuti

3630 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3638 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do
odvisnih drugih finančnih organizacij v tujini v tuji
valuti

3639 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3670 – Dolgoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji
valuti

3676 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do tujih
bank v skupini v tuji valuti

3677 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do tujih bank v skupini v tuji
valuti

3678 – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do tujih
bank v skupini v tuji valuti

3679 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do tujih bank v skupini v tuji
valuti

38 – Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

380 – Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

3800 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun v tuji valuti

3801 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun v tuji valuti

3807 – Druge terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti
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3808 – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

v razredu 4:

4252 – Kratkoročna posojila bankam od 91 dni do 180 dni

4253 – Kratkoročna posojila bankam od 181 dni do enega
leta

4254 – Kratkoročna posojila hranilnicam do 30 dni

4261 – Kratkoročna posojila drugim finančnim
organizacijam od 31 dni do 90 dni

4280 – Kratkoročna posojila tujim bankam

4288 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim
tujim osebam

4289 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih posojil drugim tujim osebam

48 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

480 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

4800 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

4807 – Druge kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu
in za tuj račun

4808 – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

v razredu 5:

58 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

580 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

5800 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

5807 – Druge dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu
in za tuj račun

5808 – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

v razredu 6:

608 – Obresti in obrestim podobni odhodki za druge
obveznosti

614 – Provizije za opravljene borzne posle in druge posle
z vrednostnimi papirji

659 – Obresti in obrestim podobni prihodki od drugih
terjatev

v razredu 7:

700 – Tekoči računi domačih bank v tuji valuti

7002 – Druge vloge bank v tuji valuti

701 – Tekoči računi tujih bank v tuji valuti

7480 – Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti

7560 – Kratkoročne obveznosti do tujih bank v skupini v
tuji valuti

7561 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

764 – Obveznosti do države po prevzetih dolgovih

7680 – Dolgoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti

7760 – Dolgoročne obveznosti do tujih bank v skupini v
tuji valuti

7761 – Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

7766 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do tujih
bank v skupini v tuji valuti

7767 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do
odvisnih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti

78 – Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
v tuji valuti

780 – Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
v tuji valuti

7800 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun v tuji valuti

7801 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun v tuji valuti

7807 – Druge obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

7808 – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

v razredu 8:

8080 – Tekoči računi tujih pravnih oseb

8081 – Tekoči računi tujih fizičnih oseb

81 – Vloge na transakcijskih računih odprtih pri banki

810 – Transakcijski računi gospodarstva

8100 – Transakcijski računi gospodarstva

8101 – Transakcijski računi odvisnih družb

814 – Transakcijski računi javnega sektorja

8142 – Transakcijski računi lokalnih skupnosti

8143 – Transakcijski računi skladov lokalnih skupnosti

8144 – Transakcijski računi drugih organizacij javnega
sektorja

815 – Transakcijski računi bank, hranilnic in drugih
finančnih organizacij

8150 – Transakcijski računi bank v skupini

8151 – Transakcijski računi neodvisnih bank

8250 – Druge vpogledne vloge bank

8254 – Sredstva bank za nakazila v tujino

8256 – Sredstva drugih finančnih organizacij za opravljanje
menjalniških poslov

8257 – Sredstva bank za nakup tuje valute

8721 – Vezane vloge hranilnic od 31 dni do 90 dni

8732 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 31 dni
do 90 dni

8733 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij
od 31 dni do 90 dni

88 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun

880 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun

8800 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun

8807 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem
imenu in za tuj račun

8808 – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

v razredu 9:

9020 – Zakonske rezerve oblikovane iz dobička

98 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun

980 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun

9800 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun
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9807 – Druge dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem
imenu in za tuj račun

9808 – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

991 – Aktivna zunajbilančna evidenca po poslih z
izvedenimi finančnimi instrumenti v državi in tujini

9942 – Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki
Slovenije

996 – Pasivna zunajbilančna evidenca po poslih z
izvedenimi finančnimi instrumenti v državi in tujini

9992 – Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki
Slovenije

2. Zaradi vključitve sprememb in dopolnitev tega skle-
pa v kontni okvir in zaradi posodobitve in poenotenja izrazo-
slovja v celotnem kontnem okviru se v prilogi sklepa objavi
čistopis celotnega kontnega okvira.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Banke prvič sporočajo
knjigovodske podatke po tem sklepu po stanju na dan 31. 12.
1997.

Ljubljana, dne 25. novembra 1997.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

3504.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega od-
stavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih

izkazih bank in hranilnic

1. V sklepu o računovodskih izkazih bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 40/94 in 23/95), se v shemi bilance

stanja, ki je sestavni del sklepa, se opravijo naslednje spre-
membe:

Črtata se postavki

A.I.-4 Druga denarna sredstva

A.X.-5 Sredstva zunaj uporabe
Spremeni se naziv razdelka C, ki po novem glasi: Po-

slovanje po pooblastilu.

Spremeni se tudi naziv postavkama, ki po novem gla-
sita:

C. – 3 Negativni saldo iz poslov po pooblastilu
C. – 4 Pozitivni saldo iz poslov po pooblastilu.

2. V shemi izkaza uspeha, ki je sestavni del sklepa, se
opravijo naslednje spremembe:

Doda se nova zaporedna vrstica od 33., ki glasi:

33. konto 676 Provizije od poslov z vrednostnimi pa-
pirji strank

Dosedanje zaporedne vrstice od 33. do 49a. postanejo
sedaj 34. do 51. vrstica.

Dodata se novi zaporedni vrstici 52. in 53., ki glasita:
52. konto 666 Prihodki od vrednotenja tržnih vrednost-

nih papirjev

53. konto 668 Prihodki iz trgovanja z izvedenimi fi-
nančnimi instrumenti

Dosedanje zaporedne vrstice od 50. do 53. postanejo
sedaj zaporedne vrstice od 54. do zaporedne vrstice 57.

Doda se nova zaporedna vrstica od 58., ki glasi:

58. konto 622 Odhodki pri trgovanju z izvedenimi fi-
nančnimi instrumenti

Dosedanje zaporedne vrstice od 54. do 88. postanejo
sedaj zaporedne vrstice od 59. do zaporedne vrstice 93.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Banke prvič sestavijo
računovodske izkaze po tem sklepu po stanju na dan 31. 12.
1997.

Ljubljana, dne 25. novembra 1997.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.
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3505.

Na podlagi 23. člena zakona o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in 3. točke sklepa
o računovodskih izkazih bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 40/94, 23/95 in 73/97) izdaja guverner Banke Slovenije

S P R E M E M B E   N A V O D I L
za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank

in hranilnic

1. V navodilih za izvajanje sklepa o računovodskih
izkazih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/94 in 23/95)
se v metodologiji za sestavo bilance stanja s podrobnejšo
razčlenitvijo bilančnih postavk, ki je v skladu z 2. točko
sestavni del navodila, zaradi sprememb kontnega okvira opra-
vijo naslednje spremembe:

– v postavki A.I.1. Denar v blagajni in stanje na računih
pri CB – Blagajna, se v oklepaju račun 300 nadomesti z
računi 3000, 3001, 3002, 3003 ter črta račun 301;

– v postavki A.I.2. Denar v blagajni in stanje na računih
pri CB – Obvezne vloge pri centralni banki, se v oklepaju
račun 141 nadomesti z računi 1410, 1411 in 1412;

– v postavki A.I.3. Denar v blagajni in stanje na računih
pri CB – Druge vloge pri centralni banki, se v oklepaju račun
142 nadomesti z računi 1420, 1421 in 1422;

– postavka A.I.4. Denar v blagajni in stanje na računih
pri CB – Druga denarna sredstva, se v celoti črta;

– v postavki A.III.1. Posojila bankam in hranilnicam –
Vloge bank na vpogled v tujini v tuji valuti, se v oklepaju
doda račun 3108;

– v postavki A.III.3.1. Kratkoročna posojila bankam in
hranilnicam – V domači valuti neodvisnim bankam in hra-
nilnicam, se v oklepaju dodajo računi 4255, 4256, 4257,
4283 in 4284;

– v postavki A.III.3.3. Kratkoročna posojila bankam in
hranilnicam – V tuji valuti neodvisnim bankam in hranilni-
cam, se v oklepaju dodajo računi 3283, 3284, 3330, 3338,
3339, 3340, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3358, 3359,
3380, 3381, 3382, 3388, 3389, 3483, 3586 in 3587 ter črtajo
računi 3321, 333, 334, 3370, 3371, 3374, 3375, 3376, 3378,
3379, 3576 in 3577;

– v postavki A.III.3.4. Kratkoročna posojila bankam in
hranilnicam – V tuji valuti odvisnim bankam, se v oklepaju
dodajo računi 3621, 3626, 3627, 3672 in 3673;

– v postavki A.III.4.3. Dolgoročna posojila bankam in
hranilnicam – V tuji valuti neodvisnim bankam in hranilni-
cam, se v oklepaju dodajo računi 3484, 3485, 3580, 3581,
3582, 3588 in 3589 ter črtajo računi 3570, 3571, 3572, 3574,
3575, 3578, 3579;

– v postavki A.III.4.4. Dolgoročna posojila bankam in
hranilnicam – V tuji valuti odvisnim bankam, se v oklepaju
dodajo računi 3671, 3674 in 3675;

– v postavki A.III.5. Terjatve iz danih jamstev bankam,
se v oklepaju dodajo računi 1656, 1657, 1696 in 1697;

– v postavki A.IV.1.1. Kratkoročna posojila strankam,
ki niso banke – V domači valuti neodvisnim strankam, se v
oklepaju dodajo računi 8109, 8149, 4262, 4263, 4281, 4282,
4285, 4286 in 8159 ter črta račun 4280;

– v postavki A.IV.1.3. Kratkoročna posojila strankam,
ki niso banke – V tuji valuti neodvisnim strankam, se v
oklepaju dodajo računi 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365,
3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3374, 3375, 3376,
3377, 3378, 3379, 3281, 3285, 3286, 3546, 3547, 3571,
3576 in 3577 ter črta račun 335;

– v postavki A.IV.1.4. Kratkoročna posojila strankam,
ki niso banke – V tuji valuti odvisnim strankam, se v oklepa-
ju dodajo računi 3631, 3636 in 3637;

– v postavki A.IV.2.3. Dolgoročna posojila strankam,
ki niso banke – V tuji valuti neodvisnim strankam, se v
oklepaju dodajo računi 3481, 3540, 3548, 3549, 3570, 3572,
3574, 3575, 3578 in 3579 ter črta račun 354;

– v postavki A.IV.3. Terjatve iz danih jamstev drugim
strankam, se v oklepaju dodata računa 1691 in 1692 ter
črtata računa 1696 in 1697;

– v postavki A.V.1.1. Kratkoročni investicijski vred-
nostni papirji – V domači valuti izdani od drž. org. in dr. drž.
inst., se v oklepaju doda račun 431;

– postavka A.VI.2. Tržni vrednostni papirji – Blagaj-
niški zapisi se deli na postavki:

2.1. V domači valuti, računi v oklepaju ostanejo isti
in

2.2. V tuji valuti, v oklepaju se doda račun 3030;

– postavka A.VI.3. Tržni vrednostni papirji – Obvezni-
ce se deli na postavki:

3.1. V domači valuti, računi v oklepaju ostanejo isti
in

3.2. V tuji valuti, v oklepaju se dodata računa 3031 in
3032;

– postavki A.VI.4. Tržni vrednostni papirji – Delnice in
A.VI.5. Tržni vrednostni papirji Drugi vrednostni papirji
tvorita novo skupno postavko, ki glasi: Delnice in drugi
vrednostni papirji ter se deli na postavki:

4.1. V domači valuti, računi v oklepaju ostanejo isti
računi razen računov 1362, 1372 in 307, ki se črtajo; in

4.2. V tuji valuti, v oklepaju se dodajo računi 3033,
3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039 in 307;

– v postavki A.VII.2.1. Naložbe v kapital neodvisnih
strank – Naložbe v kapital neodvisnih bank v tuji valuti, se v
oklepaju dodajo računi 0671, 0678 in 0679 in črtajo računi
0681, 0686 in 0687;

– v postavki A.VII.2.2. Naložbe v kapital neodvisnih
strank – Naložbe v kapital neodvisnih drugih finančnih orga-
nizacij v tuji valuti, se v oklepaju dodajo računi 0681, 0686
in 0687 in črta račun 0682;

– v postavki A.VIII.2.1. Naložbe v kapital odvisnih
strank v tuji valuti – Naložbe v kapital odvisnih bank, se v
oklepaju dodajo računi 0670, 0676 in 0677 in črtajo računi
0680, 0684 in 0685;

– v postavki A.VIII.2.2. Naložbe v kapital odvisnih
strank v tuji valuti – Naložbe v kapital odvisnih drugih
finančnih organizacij, so v oklepaju računi 0680, 0684 in
0685;

– v postavki A.IX. Neopredmetena dolgoročna sreds-
tva, se v oklepaju črta račun 043 in se dodajo analitični
računi 0430, 0431, 0432 in 059;

– v postavki A.X.2. Opredmetena osnovna sredstva –
Popravek vrednosti nepremičnin, se v oklepaju doda račun
019;

– v postavki A.X.4. Opredmetena osnovna sredstva –
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osn. sred-
stev, se v oklepaju doda račun 039;

– postavka A.X.5. Opredmetena osnovna sredstva –
Sredstva zunaj uporabe, se v celoti črta;

– v postavki A.XII.1. Druga sredstva – Čeki, se v okle-
paju črtata računa 302 in 303 ter dodajo računi 3020, 3021 in
3022;

– v postavki A.XII.8.1. Druga sredstva – Druge terjatve
v domači valuti, se v oklepaju črta račun 173 in dodajo
računi 1730, 1731, 1742 in 1926;
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– v postavki A.XIII. Nevračunani stroški in nezaraču-
nani prihodki, v oklepaju črtata računa 194 in 198 in dodajo
računi 1910, 1911, 1912, 1913, 1940, 1941, 1942, 1980,
1981, 1982, 1983 in 1984;

– v postavki P.I.1.1. Obveznosti do bank in hranilnic –
Vloge na vpogled v domači valuti, se v oklepaju črta račun
801 in dodajo računi 8010, 8152 in 8153;

– v postavki P.I.1.2. Obveznosti do bank in hranilnic –
Vloge na vpogled v tuji valuti, se v oklepaju črta račun 703
in dodata računa 7060 in 7085;

– v postavki P.I.2.1. Obveznosti do bank in hranilnic –
Kratkoročna posojila v domači valuti do centralne banke, se
v oklepaju črta račun 8660 in doda račun 867;

– v postavki P.I.2.2. Obveznosti do bank in hranilnic –
Kratkoročna posojila v domači valuti do neodvisnih bank, se
v oklepaju dodajo računi 8722, 8723, 8784, 8785, 8786,
8787, 9287 in 9487;

– v postavki P.I.2.4. Obveznosti do bank in hranilnic –
Kratkoročna posojila v tuji valuti do neodvisnih bank, se v
oklepaju dodajo računi 7483, 7656, 7687 in 7796;

– v postavki P.I.2.5. Obveznosti do bank in hranilnic –
Kratkoročna posojila v tuji valuti do odvisnih bank, se v
oklepaju dodata računa 7562 in 7764;

– v postavki P.I.3.2. Obveznosti do bank in hranilnic –
Dolgoročne obveznosti v domači valuti do neodvisnih bank,
se v oklepaju dodata računa 9281 in 9481;

– v postavki P.I.3.4. Obveznosti do bank in hranilnic –
Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih bank, se v
oklepaju črtata računa 765 in 779 ter dodajo računi 7650,
7680, 7683 in 7790;

– v postavki P.I.3.5. Obveznosti do bank in hranilnic –
Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih bank, se v
oklepaju doda račun 7762;

– v postavki P.II.1.1. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Vloge na vpogled v domači valuti do neodvisnih
strank, se v oklepaju črtajo računi 8101, 8140, 8141 in 8145
ter dodajo računi 8011, 8102, 8154, 8155, 8252, 8255 in
8258;

– v postavki P.II.1.2. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Vloge na vpogled v domači valuti do odvisnih
strank, se v oklepaju doda račun 8101;

– v postavki P.II.1.3. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Vloge na vpogled v tuji valuti, se v oklepaju črtajo
računi 7001, 7011, 702 in 7060 in dodajo računi 7083, 7086
in 7087;

– v postavki P.II.2.1. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Kratkoročne obveznosti v domači valuti do neodvi-
snih strank, se v oklepaju dodajo računi 8734 in 8736;

– v postavki P.II.2.2. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Kratkoročne obveznosti v domači valuti do odvisnih
strank, se v oklepaju dodajo računi 8735 in 8737;

– v postavki P.II.2.3. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Kratkoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
strank, se v oklepaju dodajo računi 7482, 7484, 7485, 7646,
7666, 7688, 7746 in 7797;

– v postavki P.II.2.4. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Kratkoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih
strank, se v oklepaju dodata računa 7563 in 7765;

– v postavki P.II.3.3. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih
strank, se v oklepaju črtajo računi 764, 766, 7680 in 774 ter
dodajo računi 7640, 7660, 7682, 7684, 7685, 7740 in 7791;

– v postavki P.II.3.4. Obveznosti do strank, ki niso
banke – Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih
strank, se v oklepaju doda račun 7763;

– v postavki P.IV.4.1. Druge obveznosti – Druge ob-
veznosti v domači valuti, se v oklepaju črta račun 203 in
dodajo računi 2741, 2742, 2743, 2744 in 2745;

– v postavki P.V.1. Vnaprej vračunani stroški in neo-
bračunani prihodki – Razmejene obresti se dopolni naziv in
glasi: Razmejene obresti in razmejeni odhodki po terminskih
poslih ter se deli na postavki:

1.1. Razmejene obresti, kateri se v oklepaju črta račun
294:

1.2. Razmejeni odhodki po terminskih poslih, kateri se
v oklepaju dodajo računi 2910, 2911, 2911 in 2913;

– v postavki P.V.2.1. Vnaprej vračunani stroški in neo-
bračunani prihodki – obveznosti v obračunu v domači valuti,
se v oklepaju doda račun 2926;

– v postavki P.V.4. Vnaprej vračunani stroški in neo-
bračunani prihodki – Drugo, se v oklepaju črta račun 298 in
dodajo računi 2940, 2941, 2942, 2943, 2980, 2981, 2982,
2983 in 2984;

– v postavki P.IX. Rezerve banke, se v oklepaju dodata
računa 9024 in 9025;

– v postavki B. Interni odnosi – 1.1. Terjatve v domači
valuti, se v oklepaju dodajo računi 1080, 1082 in 1083;

– razdelku C. Komisijsko poslovanje se spremeni naziv
v Poslovanje po pooblastilu ter se spremeni celoten razpored
aktivnih in pasivnih postavk v naslednjo obliko:

C. POSLOVANJE PO POOBLASTILU

1. Terjatve

1.1. V domači valuti

1.1.1. Denarna sredstva na izločenem računu (1081)

1.1.2. Terjatve iz posojil

(4800, 4807, 4808, 5800, 5807, 5808)

1.1.3. Terjatve iz poslov posredovanja z vrednostnimi
papirji

(4840, 4860, 4861, 4870, 4871)

1.1.4. Terjatve iz poravnalnega poslovanja

(1085, 4830, 4831, 4850)

1.1.5. Terjatve po skrbniških poslih

(1084, 4811, 4812, 4813, 4818)

1.2. V tuji valuti

1.2.1. Terjatve iz posojil

(3800, 3801, 3807, 3808)

1.2.2. Terjatve po skrbniških poslih

(3810, 3811, 3812, 3818)

3. Negativni saldo iz poslov po pooblastilu

C. POSLOVANJE PO POOBLASTILU

2. Obveznosti

2.1. V domači valuti

2.1.1. Obveznosti iz poslovanja v tujem imenu in za tuj
račun

(8800, 8807, 8808, 9800, 9807, 9808)

2.1.2. Obveznosti iz poslov posredovanja z vrednostni-
mi papirji

(8840, 8820, 8821, 8860, 8861, 8868, 8870, 8871, 8878)

2.1.3. Obveznosti poravnalnega računa

(8830, 8831, 8850)

2.1.4. Obveznosti iz skrbniških poslov

(8810, 8811, 8818)

2.2. V tuji valuti

2.2.1. Obveznosti iz poslovanja v tujem imenu in za tuj
račun

(7800, 7801, 7807, 7808)

2.2.2. Obveznosti iz skrbniških poslov

(7810, 7811, 7818)
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4. Pozitivni saldo iz poslov po pooblastilu

– v razdelku D. Zunajbilančno poslovanje se opravijo
nasledni popravki:

– v postavki 1.1. Aktivna zunajbilančna knjigovodska
evidenca – Po poslih v državi, se v oklepaju dodajo računi
9904, 9905, 9911, 9913, 9915, 9916, 9918 in 9922;

– v postavki 1.2. Aktivna zunajbilančna knjigovodska
evidenca – Po poslih v tujini, se v oklepaju dodajo računi
9910, 9912, 9914, 9917 in 9919 ter se črta račun 991;

– v postavki 2.1. Pasivna zunajbilančna knjigovodska
evidenca – Po poslih v državi, se v oklepaju dodajo računi
9954, 9955, 9961, 9963, 9965, 9966, 9968 in 9972;

– v postavki 2.2. Pasivna zunajbilančna knjigovodska
evidenca – Po poslih v tujini, se v oklepaju dodajo računi
9960, 9962, 9964, 9967 in 9969 ter se črta račun 996;

– v razdelku E. Zabilančni podatki se opravijo nasled-
nji popravki:

– v postavki 1.1. Dvomljiva in sporna posojila bankam
in hranilnicam, se v oklepaju črta račun 3378 in dodajo
računi 3108, 3283, 3338, 3348, 3358, 3388, 3484, 3587,
3588, 3626, 3673, 3674, 4283 in 1696;

– v postavki 1.2. Dvomljiva in sporna posojila stran-
kam, ki niso banke, se v oklepaju dodajo računi 3285, 3363,
3368, 3373, 3378, 3547, 3548, 3636 in 4285;

– v postavki 1.4. Dvomljive in sporne naložbe v tržne
vrednostne papirje, se v oklepaju doda račun 3038;

– v postavki 1.5. Dvomljive in sporne terjatve iz kapi-
talskih naložb, se v oklepaju dodata računa 0676 in 0678;

– v postavki 1.6. Dvomljiva in sporna druga sredstva,
se v oklepaju doda račun 1656;

– v postavki 2.1. Popravki dvomljivih in spornih poso-
jil bankam in hranilnicam, se v oklepaju črta račun 3379 in
dodajo računi 3109, 3284, 3339, 3349, 3359, 3389, 3485,
3589, 3627, 3675, 4284 in 1697;

– v postavki 2.2. Popravki dvomljivih in spornih poso-
jil strankam, ki niso banke, se v oklepaju dodajo računi
3286, 3364, 3369, 3374, 3379, 3549, 3637 in 4286;

– v postavki 2.4. Popravki dvomljivih in spornih na-
ložb v tržne vrednostne papirje, se v oklepaju doda račun
3039;

– v postavki 2.5. Popravki dvomljivih in spornih terja-
tev iz kapitalskih naložb, se v oklepaju dodata računa 0677
in 0679;

– v postavki 2.6. Popravki dvomljivih in spornih drugih
sredstev, se v oklepaju doda račun 1657.

2. Spremembe navodila začno veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 25. novembra 1997.

Banka Slovenije
Guverner

dr. France Arhar l. r.

3506.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o
deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in
63/95) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S P R E M E M B O   N A V O D I L A
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

1

V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95,
14/96, 19/96 in 6/97) se v prilogi 1 tabeli Pregled računov,
za katere je potrebno dostavljati statistična poročila Banki
Slovenije in Dinamika pošiljanja poročil in potrebna doku-
mentacija za spremljanje prometa po analitičnih računih za-
menjata s tabelo Način poročanja statističnih podatkov plačil-
nega prometa s tujino.

Dokumentacija
Račun Dinamika Poročilo Promet Promet Mesečno
iz kont- poročanja po valutah v breme v dobro poročilo
nega po državah
okvira

1740 dekadno ü ü ü
2749# dekadno ü
3000 dekadno ü ü ü
3001 dekadno ü
3002 dekadno ü
3003 dekadno ü
3020 dekadno ü ü ü
3021 dekadno ü
310* dnevno ü ü ü ü
311# dekadno ü
315* mesečno ü ü
331* mesečno ü ü
332* dekadno ü ü
337* mesečno ü ü
338* mesečno ü ü
351* mesečno ü ü
352* mesečno ü ü
354* mesečno ü ü
357* mesečno ü ü
358* mesečno ü ü
362* mesečno ü ü
363* mesečno ü ü
364 dnevno ü ü ü ü
367* mesečno ü ü
369 mesečno ü ü
7000# dekadno ü
701* dekadno ü ü ü ü
708* dekadno ü ü ü ü
748* mesečno ü ü
756* mesečno ü ü
757 mesečno ü ü
758 mesečno ü ü
759 mesečno ü ü
768* mesečno ü ü
777 mesečno ü ü
779* mesečno ü ü
801* dekadno ü ü ü ü
808* dekadno ü ü ü ü
878* mesečno ü ü

* poroča se za vse račune, ki so navedeni v kontnem okviru (po
posameznih računih), razen pri računih 362*, 363*, 367* in 756*, kjer se
poroča samo za tiste račune, ki se nanašajo na tujino

# poroča se samo za transakcije v povezavi prilivna / izplačilna
banka
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Poročilo po valutah vključuje podatke o stanju in pro-
metu na računih po zahtevani dinamiki, ločeno za vsako
valuto, za katero banka izkazuje stanje na računu ali je na
računu imela promet.

Tudi dnevna poročila se pošilja v Banko Slovenije
dekadno.

Poročilo po državah vključuje le stanje na zadnji dan v
mesecu, preračunano v SIT.

2

V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nal-
ogov, se ukinejo šifre 513, 113, 526 in 126, dodajo pa se
naslednje šifre:

Opis Plačila Plačila
iz tujine v tujino

Investicijska dela, gradnja in montaža
– Izvajanje investicijskih del v državi,
ki jih izvajajo tujci 475
Finančni račun – naložbe v lastniške
vrednostne papirje oziroma deleže
v kapitalu družb
– Plačilo nerezidentu za prodani delež
v drugem domačem podjetju 666
Finančni račun – ostala imetja
in obveznosti
– Pokrivanje izgube v podjetju 622
Transakcije med rezidenti in nevtralne
transakcije
– Vračilo ukradene gotovine oziroma
ropi in tatvine gotovine 198 198

3

Sprememba navodila začne veljati z naslednjim dnem
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banke po-
ročajo v skladu s spremembo navodila z dnem uveljavitve
novih računov, najkasneje pa do 31. 12. 1997.

Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

Razred 0: Opredmetena osnovna sredstva, neopredme-
tena dolgoročna sredstva, zaloge in druga sredstva

00 – Opredmetena osnovna sredstva – nepremičnine
000 – Zemljišča
001 – Gradbeni objekti
002 – Terjatve za dane predujme
003 – Investicije v pripravi – gradbeni objekti
004 – Nepremičnine pridobljene za plačilo terjatev
005 – Nepremičnine pridobljene v finančni najem
009 – Revalorizacija nepremičnin med letom
01 – Popravek vrednosti nepremičnin
010 – Popravek vrednosti gradbenih objektov
011 – Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih za

plačilo terjatev
012 – Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih v

finančni najem
019 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepremičnin

med letom
02 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
020 – Oprema
021 – Drobni inventar

022 – Terjatve za dane predujme

023 – Oprema v pripravi

024 – Oprema pridobljena za plačilo terjatev

025 – Oprema pridobljena v finančni najem

029 – Revalorizacija opreme med letom

03 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev

030 – Popravek vrednosti opreme

031 – Popravek vrednosti drobnega inventarja

032 – Popravek vrednosti opreme pridobljene za plačilo
terjatev

033 – Popravek vrednosti opreme pridobljene v finančni
najem

039 – Revalorizacija popravkov vrednosti opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev med letom

04 – Neopredmetena dolgoročna sredstva

040 – Stroški ustanavljanja

041 – Materialne pravice

042 – Stroški raziskav in razvoja

043 – Druga neopredmetena dolgoročna sredstva

0430 – Dolgoročno razmejeni organizacijski stroški

0431 – Dolgoročno razmejene obresti po leasing pogodbah

0432 – Druga neopredmetena dolgoročna sredstva

044 – Terjatve za predujme

049 – Revalorizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
med letom

05 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

050 – Popravek vrednosti stroškov ustanavljanja banke

051 – Popravek vrednosti materialnih pravic

052 – Popravek vrednosti stroškov raziskav in razvoja

053 – Popravek vrednosti drugih neopredmetenih
dolgoročnih sredstev

059 – Revalorizacija popravkov vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev med letom

06 – Kapitalske naložbe

060 – Kapitalske naložbe v gospodarstvo

0600 – Kapitalske naložbe v odvisne družbe

0601 – Kapitalske naložbe v neodvisne družbe

0606 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v odvisne
družbe

0607 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v odvisne družbe

0608 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne
družbe

0609 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v neodvisne družbe

064 – Kapitalske naložbe v javni sektor

0640 – Kapitalske naložbe v javni sektor s pravico
upravljanja

0641 – Kapitalske naložbe v javni sektor brez pravice
upravljanja

0648 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v javni
sektor

0649 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v javni sektor

065 – Kapitalske naložbe v banke

0650 – Kapitalske naložbe v banke v skupini

0651 – Kapitalske naložbe v neodvisne banke

0656 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v banke v
skupini

0657 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v banke v skupini
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0658 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne
banke

0659 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v neodvisne banke

066 – Kapitalske naložbe v druge finančne organizacije

0660 – Kapitalske naložbe v odvisne druge finančne
organizacije

0661 – Kapitalske naložbe v neodvisne druge finančne
organizacije

0666 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v odvisne
finančne organizacije

0667 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v odvisne finančne organizacije

0668 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne
finančne organizacije

0669 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v neodvisne finančne
organizacije

067 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v tujini
0670 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v skupini

0671 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne banke v
tujini

0676 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti
v banke v skupini

0677 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v tuji valuti v banke v skupini

0678 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti
v neodvisne banke v tujini

0679 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v tuji valuti v neodvisne banke v
tujini

068 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v finančne
organizacije in druge tuje osebe v tujini

0680 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v odvisne finančne
organizacije v tujini

0681 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne
finančne organizacije v tujini

0683 – Kapitalske naložbe v tuji valuti v druge tuje osebe v
tujini

0684 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti
v odvisne finančne organizacije v tujini

0685 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v tuji valuti v odvisne finančne
organizacije v tujini

0686 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti
v neodvisne finančne organizacije v tujini

0687 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v tuji valuti v neodvisne finančne
organizacije v tujini

0688 – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti
v druge tuje osebe v tujini

0689 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kapitalskih naložb v tuji valuti v druge tuje osebe v
tujini

069 – Popravek kapitala
0690 – Odkupljene lastne delnice – prednostne

0691 – Odkupljene lastne delnice – navadne
0693 – Vpisani nevplačani kapital

08 – Zaloge
080 – Zaloge materiala
081 – Zaloge drobnega inventarja

082 – Sredstva v naravi pridobljena za plačilo terjatev
083 – Numizmatične zbirke

084 – Zaloge kovancev za prodajo
089 – Revalorizacija zalog

Razred 1: Finančna sredstva in obračunska sredstva

10 – Likvidna sredstva in plemenite kovine

100 – Žiro račun

1000 – Žiro račun

1001 – Prehodni račun žiro računa

101 – Blagajna
105 – Zlato

106 – Druge plemenite kovine

108 – Denar na drugih računih

1080 – Druga denarna sredstva bank in drugih finančnih
organizacij

1081 – Denar za opravljanje poslov v tujem imenu in za tuj
račun

1082 – Račun banke za opravljanje poslov po poslovni
enoti

1083 – Prehodni račun računa banke za opravljanje poslov
po poslovni enoti

1084 – Sredstva tujih oseb na skrbniških računih pri bankah

1085 – Račun za poravnavo obveznosti do Klirinško
depotne družbe za vrednostne papirje

12 – Terjatve do kupcev
120 – Kupci v državi

1200 – Terjatve do kupcev v državi

1208 – Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi

1209 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
kupcev v državi

121 – Kupci v tujini
1210 – Terjatve do kupcev v tujini

1218 – Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v tujini

1219 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
kupcev v tujini

13 – Tržni vrednostni papirji

130 – Čeki

131 – Indosirane menice
133 – Eskontirane menice

1330 – Eskontirane menice

1338 – Dvomljive in sporne terjatve iz eskontiranih menic

1339 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
eskontiranih menic

134 – Blagajniški zapisi
1340 – Blagajniški zapisi centralne banke

1341 – Blagajniški zapisi bank

1342 – Blagajniški zapisi Republike Slovenije

1343 – Blagajniški zapisi drugih izdajateljev

1348 – Dvomljivi in sporni blagajniški zapisi
1349 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

blagajniških zapisov

135 – Obveznice

1350 – Obveznice Republike Slovenije

1351 – Obveznice bank

1352 – Obveznice družb
1353 – Obveznice drugih izdajateljev

1358 – Dvomljive in sporne obveznice

1359 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obveznic

136 – Drugi vrednostni papirji

1360 – Komercialni zapisi
1361 – Drugi vrednostni papirji

1368 – Dvomljivi in sporni drugi vrednostni papirji

1369 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
vrednostnih papirjev

137 – Delnice

1370 – Delnice bank
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1371 – Delnice drugih izdajateljev
1378 – Dvomljive in sporne delnice
1379 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih delnic
14 – Terjatve iz obveznih vlog pri centralni banki
141 – Obvezna rezerva pri centralni banki
1410 – Poravnalni računi bank – obvezna rezerva bank
1411 – Obvezna rezerva hranilnic
1412 – Obvezna rezerva hranilno-kreditnih služb
142 – Druge vloge pri centralni banki
1420 – Obvezne vloge pri centralni banki iz naslova

deviznih predpisov
1421 – Obvezna rezerva za zajamčene vloge
1422 – Druge vloge pri centralni banki
15 – Terjatve za obresti in provizije
150 – Terjatve za obresti do gospodarstva
1500 – Terjatve za obresti do gospodarstva
1508 – Dvomljive in sporne obresti do gospodarstva
1509 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do

gospodarstva
151 – Terjatve za provizije
1510 – Terjatve za provizije
1518 – Dvomljive in sporne provizije
1519 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih provizij
152 – Terjatve v tuji valuti za provizije
1520 – Terjatve v tuji valuti za provizije
1528 – Dvomljive in sporne provizije v tuji valuti
1529 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih provizij v

tuji valuti
153 – Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje

glavnici
1530 – Obračunane obresti
1531 – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen

1532 – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja
tujih valut

1539 – Drugi pripisi
154 – Terjatve za obresti do javnega sektorja
1540 – Terjatve za obresti do javnega sektorja
1548 – Dvomljive in sporne obresti do javnega sektorja
1549 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do

javnega sektorja
155 – Terjatve za obresti do bank in drugih finančnih

organizacij
1550 – Terjatve za obresti do bank
1551 – Terjatve za obresti do hranilnic
1552 – Terjatve za obresti do drugih finančnih organizacij
1558 – Dvomljive in sporne obresti do bank in drugih

finančnih organizacij
1559 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do

bank in drugih finančnih organizacij
157 – Terjatve za obresti do prebivalstva
1570 – Terjatve za obresti do prebivalstva
1578 – Dvomljive in sporne obresti do prebivalstva
1579 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do

prebivalstva
158 – Terjatve za obresti do tujih oseb
1580 – Terjatve za obresti do tujih oseb
1588 – Dvomljive in sporne obresti do tujih oseb
1589 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do

tujih oseb
159 – Terjatve za obresti v tuji valuti
1590 – Terjatve za obresti v tuji valuti iz kratkoročnega

poslovanja
1591 – Terjatve za obresti v tuji valuti iz dolgoročnega

poslovanja
1598 – Dvomljive in sporne obresti v tuji valuti

1599 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti v
tuji valuti

16 – Terjatve za plačila opravljena na osnovi danih
jamstev

160 – Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva
1600 – Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva
1608 – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do

gospodarstva
1609 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz

danih jamstev do gospodarstva
164 – Terjatve iz danih jamstev do javnega sektorja
1640 – Terjatve iz danih jamstev do javnega sektorja
1648 – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do

javnega sektorja
1649 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz

danih jamstev do javnega sektorja
165 – Terjatve iz danih jamstev do bank, hranilnic in

drugih finančnih organizacij
1650 – Terjatve iz danih jamstev do bank
1651 – Terjatve iz danih jamstev do hranilnic
1652 – Terjatve iz danih jamstev do drugih finančnih

organizacij
1656 – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do

bank
1657 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz

danih jamstev do bank
1658 – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do

drugih finančnih organizacij
1659 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz

danih jamstev do drugih finančnih organizacij
168 – Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih

jamstev tujim osebam
1680 – Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih

jamstev tujim osebam
1688 – Dvomljive in sporne terjatve za plačila iz danih

jamstev tujim osebam
1689 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz

danih jamstev tujim osebam
169 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev
1690 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev do gospodarstva
1691 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev do drugih finančnih organizacij
1692 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev tujim osebam
1694 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev do javnega sektorja
1695 – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih

jamstev do bank
1696 – Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v

tuji valuti iz danih jamstev do bank
1697 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za

plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do
bank

1698 – Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v
tuji valuti iz danih jamstev

1699 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev

17 – Druge terjatve iz poslovnih razmerij
170 – Dani predujmi
1700 – Predujmi dobaviteljem za obratna sredstva
1701 – Predujmi bankam za odkup efektivnega tujega

denarja
1702 – Predujmi menjalnicam za odkup efektivnega tujega

denarja
1709 – Predujmi za druge namene
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171 – Terjatve za plačane akontacije davka na dobiček
172 – Terjatve za plačane akontacije drugih davkov,

prispevkov in drugih davščin
173 – Terjatve za več plačane davke, prispevke in druge

davščine
1730 – Terjatve do davčne uprave za več plačane davke
1731 – Terjatve za prometni davek iz poslov z vrednostnimi

papirji za stranke
174 – Druge terjatve
1740 – Terjatve za čeke in druge vrednostne papirje
1741 – Druge terjatve iz kratkoročnega poslovanja
1742 – Terjatve do poravnalnega računa Klirinško depotne

družbe
1743 – Terjatve iz poslovanja s tujino
1744 – Terjatve za dane varščine in začetno kritje Borzi
1745 – Terjatve do delavcev
1746 – Terjatve po drugih osnovah
1747 – Terjatve do menjalnic
1748 – Dvomljive in sporne druge terjatve
1749 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih

terjatev
175 – Dani predujmi v tuji valuti
176 – Druge terjatve v tuji valuti
1760 – Odhodki banke v tuji valuti iz poslov s tujino
1761 – Terjatve v tuji valuti za efektivni tuji denar, poslan

zbirnemu centru
1762 – Terjatve v tuji valuti iz plačil po odprtih nostro

akreditivih
1763 – Terjatve v tuji valuti iz plačanih obresti, provizij in

drugih stroškov za račun drugih
1764 – Terjatve iz razmerij s tujimi korespondenti
1765 – Terjatve v nekonvertibilnih valutah
1766 – Druge terjatve iz drugih naslovov v tuji valuti
1768 – Dvomljive in sporne druge terjatve v tuji valuti
1769 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih

terjatev v tuji valuti
177 – Druge terjatve do prebivalstva
1770 – Druge terjatve do prebivalstva
1778 – Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva
1779 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih

terjatev do prebivalstva
178 – Druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti
1780 – Druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti
1788 – Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva

v tuji valuti
1789 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih

terjatev do prebivalstva v tuji valuti
179 – Terjatve za revalorizacijske obresti
1790 – Terjatve za revalorizacijske obresti do gospodarstva
1793 – Terjatve za revalorizacijske obresti do tujih oseb
1794 – Terjatve za revalorizacijske obresti do javnega

sektorja
1795 – Terjatve za revalorizacijske obresti do bank
1796 – Terjatve za revalorizacijske obresti do drugih

finančnih organizacij
1797 – Terjatve za revalorizacijske obresti do prebivalstva
1798 – Dvomljive in sporne terjatve za revalorizacijske

obresti
1799 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za

revalorizacijske obresti
18 – Interna obračunska razmerja
180 – Terjatve do poslovnih organizacijskih delov banke v

državi
181 – Terjatve v tuji valuti do poslovnih organizacijskih

delov banke v tujini
19 – Aktivne časovne razmejitve
190 – Obresti

1900 – Razmejene obresti od posojil
1901 – Razmejene obresti od vlog na vpogled
1902 – Razmejene obresti od vezanih vlog
1909 – Druge razmejene obresti
191 – Razmejeni prihodki po izvedenih finančnih

instrumentih
1910 – Razmejeni prihodki po futures pogodbah
1911 – Razmejeni prihodki po forward pogodbah
1912 – Razmejeni prihodki po opcijskih pogodbah
1913 – Razmejeni prihodki po swap pogodbah
192 – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij
1920 – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij
1921 – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji

valuti
1923 – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do bank v

skupini
1924 – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do

odvisnih podjetij
1925 – Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa
1926 – Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa na

transakcijskih računih
193 – Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom
1930 – Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom
1931 – Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom v tuji

valuti
194 – Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki
1940 – Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani stroški
1941 – Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani

odhodki
1942 – Prehodno nezaračunani prihodki
197 – Revalorizacijski odhodki
1970 – Revalorizacijski odhodki za prejeta posojila
1971 – Revalorizacijski odhodki za prejete vloge
1972 – Revalorizacijski odhodki za izdane vrednostne

papirje in druga potrdila
1974 – Revalorizacijski odhodki za revalorizacijski

popravek kapitala
1975 – Revalorizacijski odhodki za tolarske obveznosti z

valutno klavzulo
1976 – Revalorizacijski odhodki za dolgoročne rezervacije
1977 – Revalorizacijski odhodki negativnih tečajnih razlik
1978 – Prenos pozitivne razlike revalorizacijskega izida
1979 – Drugi revalorizacijski odhodki
198 – Druge aktivne časovne razmejitve
1980 – Začasno nevračunani odhodki po futures pogodbah
1981 – Začasno nevračunani odhodki po forward pogodbah
1982 – Začasno nevračunani odhodki po opcijskih

pogodbah
1983 – Začasno nevračunani odhodki po swap pogodbah
1984 – Druge aktivne časovne razmejitve

Razred 2: Tekoče obveznosti

20 – Obveznosti iz prihodkov za davke, prispevke in
druge dajatve

200 – Obveznosti za udeležbo zaposlenih v dobičku
201 – Obveznosti za davke in prispevke iz dobička
202 – Obveznosti iz udeležbe v dobičku – dividenda
21 – Obveznosti iz bruto plač
210 – Obveznosti za bruto plače in nadomestila plač
211 – Čiste plače zaposlenih
212 – Nadomestila čistih plač
213 – Obveznosti za nadomestila za prehrano, regres za

letni dopust, prevoz na delo
214 – Prispevki iz plač
215 – Davki iz plač
22 – Obveznosti do dobaviteljev
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220 – Dobavitelji v državi
221 – Dobavitelji v tujini
23 – Obveznosti iz danih plačilnih instrumentov
230 – Dani čeki
2300 – Čeki, dani po potrošniških posojilih
2309 – Dani drugi čeki
231 – Dane menice
238 – Drugi dani plačilni instrumenti
25 – Obveznosti za obresti in provizije
250 – Obveznosti za obresti do gospodarstva
251 – Obveznosti za provizije
252 – Obveznosti za provizije v tuji valuti
253 – Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje

glavnici
2530 – Obračunane obresti
2531 – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen
2532 – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja

tujih valut
2539 – Drugi pripisi
254 – Obveznosti za obresti do javnega sektorja
255 – Obveznosti za obresti do bank in drugih finančnih

organizacij
2550 – Obveznosti za obresti do bank
2551 – Obveznosti za obresti do hranilnic
2552 – Obveznosti za obresti do drugih finančnih

organizacij
257 – Obveznosti za obresti do prebivalstva
258 – Obveznosti za obresti do tujih oseb
259 – Obveznosti za obresti v tuji valuti
26 – Obveznosti do bank za plačila, opravljena na osnovi

prejetih jamstev
260 – Obveznosti do bank za plačila iz jamstev
261 – Obveznosti v tuji valuti do bank za plačila iz

jamstev
27 – Druge obveznosti iz poslovnih razmerij
270 – Prejeti predujmi
2700 – Predujmi, prejeti za odkup efektivnega tujega

denarja
2709 – Predujmi, prejeti za druge namene
271 – Obveznosti iz davka na dobiček
272 – Obveznosti za obračunane davke, prispevke in

druge davščine
273 – Obveznosti za manj plačane davke, prispevke in

druge davščine
274 – Druge obveznosti
2740 – Obveznosti za nerazporejeni priliv iz naslova

plačilnega prometa s tujino, ki se izplačuje v tolarjih
2741 – Obveznosti do poravnalnega računa Klirinško

depotne družbe za kupljene vrednostne papirje
2742 – Obveznosti do Klirinško depotne družbe za nakup

vrednostnih papirjev za račun banke
2743 – Obveznosti do Borze iz trgovanja z izvedenimi

finančnimi instrumenti
2744 – Obveznosti v tolarjih za začasna vplačila tujih oseb

kot vloge v ustanovitev mešanih družb
2745 – Obveznosti do borznoposredniških družb in drugih

za nakup vrednostnih papirjev
2749 – Druge obveznosti iz drugih naslovov
275 – Prejeti predujmi v tuji valuti
276 – Druge obveznosti v tuji valuti
2760 – Obveznosti iz danih čekov in kreditnih pisem v tuji

valuti
2762 – Obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil iz tujine
2764 – Obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila tujih in

domačih oseb kot vloge za ustanovitev mešanih
družb

2765 – Obveznosti do upnikov za nekonvertibilne valute

2769 – Druge obveznosti iz drugih naslovov v tuji valuti
279 – Obveznosti za revalorizacijske obresti
2790 – Obveznosti za revalorizacijske obresti do

gospodarstva
2794 – Obveznosti za revalorizacijske obresti do javnega

sektorja
2795 – Obveznosti za revalorizacijske obresti do bank
2796 – Obveznosti za revalorizacijske obresti do drugih

finančnih organizacij
2797 – Obveznosti za revalorizacijske obresti do

prebivalstva
2798 – Obveznosti za revalorizacijske obresti do tujih oseb
28 – Interna obračunska razmerja
280 – Obveznosti do poslovnih organizacijskih delov

banke v državi
281 – Obveznosti v tuji valuti do poslovnih

organizacijskih delov banke v tujini
29 – Pasivne časovne razmejitve
290 – Obresti
2900 – Razmejene obresti od prejetih posojil
2901 – Razmejene obresti od prejetih vlog na vpogled
2902 – Razmejene obresti od prejetih vezanih vlog
2909 – Druge razmejene obresti
291 – Razmejeni odhodki po izvedenih finančnih

instrumentih
2910 – Razmejeni odhodki po futures pogodbah
2911 – Razmejeni odhodki po forward pogodbah
2912 – Razmejeni odhodki po opcijskih pogodbah
2913 – Razmejeni odhodki po swap pogodbah
292 – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij
2920 – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij
2921 – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji

valuti
2923 – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do

bank v skupini
2924 – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do

odvisnih družb
2925 – Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa
2926 – Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa

po transakcijskih računih
293 – Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom
2930 – Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom
2931 – Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom v

tuji valuti
294 – Vnaprej vračunani stroški in kratkoročno

nezaračunani prihodki
2940 – Vnaprej vračunani stroški
2941 – Vnaprej vračunani odhodki
2942 – Kratkoročno odloženi prihodki
2943 – Odloženi prihodki iz prejetih premij pri poslovanju

z opcijami
295 – Izključeni prihodki
2950 – Izključeni prihodki od obresti
2951 – Izključeni prihodki od provizij
2952 – Izključeni drugi prihodki
296 – Izključeni revalorizacijski prihodki
2960 – Izključeni revalorizacijski prihodki od tolarskih

terjatev
2961 – Izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev z

valutno klavzulo
2962 – Izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev v tuji

valuti
297 – Revalorizacijski prihodki
2970 – Revalorizacijski prihodki od opredmetenih in

neopredmetenih osnovnih sredstev
2971 – Revalorizacijski prihodki od sredstev pridobljenih

za plačilo terjatev
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2972 – Revalorizacijski prihodki od revalorizacije
kapitalskih naložb v tuji valuti

2973 – Revalorizacijski prihodki pozitivnih tečajnih razlik
2974 – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil

in vlog z valutno klavzulo
2975 – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil

in vlog
2976 – Revalorizacijski prihodki od vrednostnih papirjev
2977 – Revalorizacijski prihodki od zalog materiala,

drobnega inventarja, neodpisane vrednosti drobnega
inventarja in amortizacije

2978 – Pokrivanje primanjkljaja revalorizacijskega izida
2979 – Drugi revalorizacijski prihodki
298 – Druge pasivne časovne razmejitve
2980 – Začasno nevračunani prihodki po futures pogodbah
2981 – Začasno nevračunani prihodki po forward pogodbah
2982 – Začasno nevračunani prihodki po opcijskih

pogodbah
2983 – Začasno nevračunani prihodki po swap pogodbah
2984 – Druge pasivne časovne razmejitve

Razred 3: Sredstva in naložbe v tuji valuti

30 – Sredstva in vrednostni papirji v tuji valuti
300 – Gotovina v tuji valuti
3000 – Gotovina v tuji valuti
3001 – Gotovina v tuji valuti poslana v tujino
3002 – Gotovina v tuji valuti na poti
3003 – Gotovina v tuji valuti v tujini
302 – Čeki
3020 – Čeki v tuji valuti
3021 – Čeki poslani na vnovčenje v tujino
3022 – Čeki poslani na vnovčenje domačim bankam
303 – Vrednostni papirji v tuji valuti – tržni vrednostni

papirji
3030 – Blagajniški zapisi centralne banke v tuji valuti
3031 – Obveznice Republike Slovenije v tuji valuti
3032 – Vrednostni papirji tujih držav v tuji valuti
3033 – Vrednostni papirji tujih bank v tuji valuti
3034 – Vrednostni papirji drugih tujih izdajateljev v tuji

valuti
3035 – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic domačih bank,

vplačana v tuji valuti
3036 – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic drugih domačih

izdajateljev, vplačana v tuji valuti
3037 – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic tujih izdajateljev,

vplačana v tuji valuti
3038 – Dvomljivi in sporni tržni vrednostni papirji v tuji

valuti
3039 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih tržnih

vrednostnih papirjev v tuji valuti
307 – Vrednostni papirji v tuji valuti – plačilni instrumenti
31 – Tekoči in posebni računi v tuji valuti
310 – Tekoči računi v tujini v tuji valuti
3100 – Redni tekoči računi v tujini v tuji valuti
3101 – Posebni tekoči računi v tujini v tuji valuti
3103 – Drugi tekoči računi v tujini v tuji valuti
3108 – Dvomljivi in sporni računi v tuji valuti
3109 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih računov v

tuji valuti
311 – Tekoči računi v državi v tuji valuti
315 – Nostro kriti akreditivi in garancije v tuji valuti
3150 – Nostro kriti akreditivi v tuji valuti
3151 – Nostro akreditivi s posebnim pooblastilom za

ramburs v tuji valuti
3154 – Nostro krita jamstva v tuji valuti

318 – Prehodni račun v tuji valuti
3180 – Prehodni račun banke v tuji valuti
3181 – Prehodni račun za zbiranje realizacije v tuji valuti
32 – Kratkoročna posojila v tuji valuti
320 – Kratkoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3200 – Kratkoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3208 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila

gospodarstvu v tuji valuti
3209 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil gospodarstvu v tuji valuti
324 – Kratkoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3240 – Kratkoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3248 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila javnemu

sektorju v tuji valuti
3249 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil javnemu sektorju v tuji valuti
325 – Kratkoročna posojila bankam v tuji valuti
3250 – Kratkoročna posojila bankam v tuji valuti
3258 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila bankam v

tuji valuti
3259 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil bankam v tuji valuti
326 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam v tuji valuti
3260 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam v tuji valuti
3268 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim

finančnim organizacijam v tuji valuti
3269 – Popravki vrednosti kratkoročnih posojil drugim

finančnim organizacijam v tuji valuti
328 – Kratkoročna posojila tujim osebam v tuji valuti
3280 – Kratkoročna posojila tujim bankam v tuji valuti
3281 – Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam

v tuji valuti
3282 – Kratkoročna posojila drugim tujim osebam v tuji

valuti
3283 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

bankam v tuji valuti
3284 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim bankam v tuji valuti
3285 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

finančnim organizacijam v tuji valuti
3286 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim finančnim organizacijam
v tuji valuti

3288 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim
osebam v tuji valuti

3289 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih posojil tujim osebam v tuji valuti

33 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje in druge
naložbe v tuji valuti

330 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje domačih
oseb v tuji valuti

3300 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje
Republike Slovenije v tuji valuti

3301 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne
banke v tuji valuti

3302 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank v
tuji valuti

3303 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
izdajateljev v tuji valuti

3308 – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v
vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti

3309 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih naložb v vrednostne papirje domačih
oseb v tuji valuti
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331 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb
v tuji valuti

3310 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb
v tuji valuti

3318 – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v
vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti

3319 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih naložb v vrednostne papirje tujih oseb
v tuji valuti

332 – Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3320 – Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3323 – Kratkoročno vezane vloge na odpoklic v tuji valuti
3328 – Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge v

tujini v tuji valuti
3329 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih vezanih vlog v tujini v tuji valuti
333 – Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti
3330 – Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti
3338 – Dvomljiva in sporna izločena sredstva v tuji valuti
3339 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih izločenih

sredstev v tuji valuti
334 – Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji

valuti
3340 – Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji

valuti
3348 – Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge pri

domačih bankah v tuji valuti
3349 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročno vezanih vlog pri domačih bankah v tuji
valuti

335 – Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji
valuti

3350 – Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji
valuti

3351 – Odkupljene terjatve do bank v državi v tuji valuti
3352 – Diskont pri odkupljenih terjatvah do bank v državi v

tuji valuti
3358 – Dvomljive in sporne terjatve do bank v državi v tuji

valuti
3359 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

bank v državi v tuji valuti
336 – Druge kratkoročne naložbe v državi v tuji valuti
3360 – Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije

v državi v tuji valuti
3361 – Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v

državi v tuji valuti
3362 – Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih

organizacij v državi v tuji valuti
3363 – Dvomljive in sporne terjatve do finančnih

organizacij v državi v tuji valuti
3364 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

finančnih organizacij v državi v tuji valuti
3365 – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v državi v

tuji valuti
3366 – Odkupljene terjatve do drugih oseb v državi v tuji

valuti
3367 – Diskont pri odkupljenih terjatvah drugih oseb v

državi v tuji valuti
3368 – Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v

državi v tuji valuti
3369 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

drugih oseb v državi v tuji valuti
337 – Druge kratkoročne naložbe v tujini v tuji valuti
3370 – Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije

v tujini v tuji valuti
3371 – Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v tujini

v tuji valuti

3372 – Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3373 – Dvomljive in sporne terjatve do finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3374 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
finančnih organizacij v tujini v tuji valuti

3375 – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v tujini v
tuji valuti

3376 – Odkupljene terjatve do drugih oseb v tujini v tuji
valuti

3377 – Diskont pri odkupljenih terjatvah do drugih oseb v
tujini v tuji valuti

3378 – Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v tujini
v tuji valuti

3379 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
drugih oseb v tujini v tuji valuti

338 – Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3380 – Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3381 – Odkupljene terjatve do tujih bank v tuji valuti
3382 – Diskont pri odkupljenih terjatvah do tujih bank v

tuji valuti
3388 – Dvomljive in sporne terjatve do tujih bank v tuji

valuti
3389 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do

tujih bank v tuji valuti
34 – Dolgoročna posojila v tuji valuti
340 – Dolgoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3400 – Dolgoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3403 – Dolgoročna posojila gospodarstvu za refinanciranje

v tuji valuti
3406 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil gospodarstvu

v tuji valuti
3407 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil gospodarstvu v tuji valuti
3408 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila

gospodarstvu v tuji valuti
3409 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil gospodarstvu v tuji valuti
344 – Dolgoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3440 – Dolgoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3443 – Dolgoročna posojila javnemu sektorju za

refinanciranje v tuji valuti
3446 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil javnemu

sektorju v tuji valuti
3447 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil javnemu sektorju v tuji valuti
3448 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila javnemu

sektorju v tuji valuti
3449 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil javnemu sektorju v tuji valuti
345 – Dolgoročna posojila bankam v tuji valuti
3450 – Dolgoročna posojila bankam v tuji valuti
3452 – Dolgoročna posojila bankam za refinanciranje v tuji

valuti
3456 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil bankam v tuji

valuti
3457 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil bankam v tuji valuti
3458 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila bankam v

tuji valuti
3459 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil bankam v tuji valuti
346 – Dolgoročna posojila drugim finančnim

organizacijam v tuji valuti
3460 – Dolgoročna posojila drugim finančnim

organizacijam v tuji valuti
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3462 – Dolgoročna posojila drugim finančnim
organizacijam za refinanciranje v tuji valuti

3466 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil drugim
finančnim organizacijam v tuji valuti

3467 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti

3468 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila drugim
finančnim organizacijam v tuji valuti

3469 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti

348 – Dolgoročna posojila tujim osebam v tuji valuti
3480 – Dolgoročna posojila tujim bankam v tuji valuti
3481 – Dolgoročna posojila tujim finančnim organizacijam

v tuji valuti
3482 – Dolgoročna posojila drugim tujim osebam v tuji

valuti
3483 – Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil tujim bankam

v tuji valuti
3484 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim

bankam v tuji valuti
3485 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil tujim bankam v tuji valuti
3486 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil tujim osebam

v tuji valuti
3487 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil tujim osebam v tuji valuti
3488 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim

osebam v tuji valuti
3489 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil tujim osebam v tuji valuti
35 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje in druge

naložbe v tuji valuti
350 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje domačih

oseb v tuji valuti
3500 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje Republike

Slovenije v tuji valuti
3502 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank v tuji

valuti
3503 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih

izdajateljev v tuji valuti
3506 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne

papirje domačih oseb v tuji valuti
3507 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih naložb v vrednostne papirje domačih
oseb v tuji valuti

3508 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v
vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti

3509 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje domačih
oseb v tuji valuti

351 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb
v tuji valuti

3510 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb
v tuji valuti

3516 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne
papirje tujih oseb v tuji valuti

3517 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje tujih oseb
v tuji valuti

3518 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v
vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti

3519 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje tujih oseb
v tuji valuti

352 – Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti

3520 – Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3526 – Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog v tujini

v tuji valuti
3527 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno

vezanih vlog v tujini v tuji valuti
3528 – Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge v

tujini v tuji valuti
3529 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročno vezanih vlog v tujini v tuji valuti
354 – Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih

organizacijah v tuji valuti
3540 – Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih

organizacijah v tuji valuti
3546 – Tekoča zapadlost dolgoročnih naložb pri tujih

finančnih organizacijah v tuji valuti
3547 – Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih dolgoročnih

naložb pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti
3548 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe pri tujih

finančnih organizacijah v tuji valuti
3549 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih naložb pri tujih finančnih organizacijah
v tuji valuti

355 – Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji
valuti

3550 – Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji
valuti

3556 – Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog pri
bankah v državi v tuji valuti

3557 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vezanih vlog pri bankah v državi v tuji valuti

3558 – Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge pri
bankah v državi v tuji valuti

3559 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročno vezanih vlog pri bankah v državi v tuji
valuti

356 – Druge dolgoročne naložbe v državi v tuji valuti
3562 – Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v državi v

tuji valuti
3564 – Odkupljene dolgoročne terjatve v državi v tuji valuti
3565 – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v

državi v tuji valuti
3566 – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v

državi v tuji valuti
3567 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih

dolgoročnih naložb v državi v tuji valuti
3568 – Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v

državi v tuji valuti
3569 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih

dolgoročnih naložb v državi v tuji valuti
357 – Druge dolgoročne naložbe v tujini v tuji valuti
3570 – Druge dolgoročne naložbe v tuje finančne

organizacije v tuji valuti
3571 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje

finančne organizacije v tuji valuti
3572 – Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v tujini v

tuji valuti
3574 – Odkupljene dolgoročne terjatve v tujini v tuji valuti
3575 – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v

tujini v tuji valuti
3576 – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v

tujini v tuji valuti
3577 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih

dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti
3578 – Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v

tujini v tuji valuti
3579 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih

dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti
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358 – Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3580 – Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3581 – Odkupljene dolgoročne terjatve do tujih bank v tuji

valuti
3582 – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah do

tujih bank v tuji valuti
3586 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje

banke v tuji valuti
3587 – Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih drugih

dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti
3588 – Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v

tuje banke v tuji valuti
3589 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih

dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti
36 – Terjatve do Banke Slovenije, odvisnih bank in

drugih finančnih organizacij
360 – Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti
3600 – Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti
3601 – Kratkoročne terjatve do centralne banke iz naslova

začasne prodaje deviz z obveznim ponovnim
odkupom

361 – Kratkoročne terjatve do delov banke v državi v tuji
valuti

362 – Kratkoročne terjatve do bank v skupini v tuji valuti
3620 – Kratkoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji

valuti
3621 – Kratkoročne terjatve do domačih bank v skupini v

tuji valuti
3626 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do

domačih bank v skupini v tuji valuti
3627 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih terjatev do domačih bank v skupini v
tuji valuti

3628 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do tujih
bank v skupini v tuji valuti

3629 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev do tujih bank v skupini v tuji
valuti

363 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v tuji valuti

3630 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3631 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v državi v tuji valuti

3636 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do
odvisnih drugih finančnih organizacij v državi v tuji
valuti

3637 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih
organizacij v državi v tuji valuti

3638 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do
odvisnih drugih finančnih organizacij v tujini v tuji
valuti

3639 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

364 – Kratkoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji
valuti

366 – Dolgoročne terjatve do delov banke v državi v tuji
valuti

367 – Dolgoročne terjatve do bank v skupini v tuji valuti
3670 – Dolgoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji

valuti
3671 – Dolgoročne terjatve do domačih bank v skupini v

tuji valuti
3672 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do domačih

bank v skupini v tuji valuti

3673 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do domačih bank v skupini v
tuji valuti

3674 – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do
domačih bank v skupini v tuji valuti

3675 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do domačih bank v skupini v
tuji valuti

3676 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do tujih
bank v skupini v tuji valuti

3677 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do tujih bank v skupini v tuji
valuti

3678 – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do tujih
bank v skupini v tuji valuti

3679 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih terjatev do tujih bank v skupini v tuji
valuti

369 – Dolgoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji
valuti

38 – Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

380 – Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

3800 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun v tuji valuti

3801 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun v tuji valuti

3807 – Druge terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

3808 – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

381 – Terjatve iz skrbniških poslov v tuji valuti
3810 – Terjatve do tujih bank iz skrbniških poslov za tuje

osebe v tuji valuti
3811 – Kratkoročne terjatve za lastniške vrednostne papirje

v tuji valuti iz skrbniških poslov za tuje osebe
3812 – Kratkoročne terjatve za dolžniške vrednostne papirje

v tuji valuti iz skrbniških poslov za tuje osebe
3818 – Odhodki iz skrbniških poslov v tuji valuti za tuje

osebe

Razred 4: Kratkoročne naložbe

42 – Kratkoročna posojila
420 – Kratkoročna posojila gospodarstvu
4200 – Kratkoročna posojila gospodarstvu
4208 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila

gospodarstvu
4209 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil gospodarstvu
421 – Kratkoročna posojila gospodarstvu – odvisne družbe
4210 – Kratkoročna posojila odvisnim družbam
4218 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila odvisnim

družbam
4219 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil odvisnim družbam
424 – Kratkoročna posojila javnemu sektorju
4240 – Kratkoročna posojila republiki
4241 – Kratkoročna posojila drugemu javnemu sektorju
4248 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila javnemu

sektorju
4249 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil javnemu sektorju
425 – Kratkoročna posojila bankam
4250 – Kratkoročna posojila bankam do 30 dni
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4251 – Kratkoročna posojila bankam od 31 dni do 90 dni
4252 – Kratkoročna posojila bankam od 91 dni do 180 dni
4253 – Kratkoročna posojila bankam od 181 dni do enega

leta
4254 – Kratkoročna posojila hranilnicam do 30 dni
4255 – Kratkoročna posojila hranilnicam od 31 dni do 90

dni
4256 – Kratkoročna posojila hranilnicam od 91 dni do 180

dni
4257 – Kratkoročna posojila hranilnicam od 181 dni do

enega leta
4258 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila bankam in

hranilnicam
4259 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil bankam in hranilnicam
426 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam
4260 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam do 30 dni
4261 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam od 31 dni do 90 dni
4262 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam od 91 dni do 180 dni
4263 – Kratkoročna posojila drugim finančnim

organizacijam od 181 dni do enega leta
4268 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim

finančnim organizacijam
4269 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam

427 – Kratkoročna posojila prebivalstvu
4270 – Kratkoročna posojila prebivalstvu
4278 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila

prebivalstvu
4279 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil prebivalstvu
428 – Kratkoročna posojila tujim osebam
4280 – Kratkoročna posojila tujim bankam
4281 – Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam
4282 – Kratkoročna posojila drugim tujim osebam
4283 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

bankam
4284 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim bankam
4285 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim

finančnim organizacijam
4286 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil tujim finančnim organizacijam
4288 – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim

tujim osebam
4289 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih posojil drugim tujim osebam
43 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje
430 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje

gospodarstva
4300 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje

gospodarstva
4308 – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v

vrednostne papirje gospodarstva
4309 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih naložb v vrednostne papirje
gospodarstva

431 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne
banke

434 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje javnega
sektorja

4340 – Kratkoročne naložbe v obveznice republike
4341 – Kratkoročne naložbe v druge vrednostne papirje

javnega sektorja
4342 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje skladov

republike
4343 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje lokalnih

skupnosti
4348 – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v

vrednostne papirje javnega sektorja
4349 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih naložb v vrednostne papirje javnega
sektorja

435 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank
4350 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank
4351 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic
4358 – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v

vrednostne papirje bank in hranilnic
4359 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih naložb v vrednostne papirje bank in
hranilnic

436 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
finančnih organizacij

4360 – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
finančnih organizacij

4368 – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v
vrednostne papirje drugih finančnih organizacij

4369 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih naložb v vrednostne papirje drugih
finančnih organizacij

44 – Kratkoročno vložena sredstva
440 – Kratkoročno vložena sredstva v gospodarstvo
4400 – Druge kratkoročne naložbe v gospodarstvo
4401 – Odkupljene kratkoročne terjatve od gospodarstva
4406 – Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od

gospodarstva
4408 – Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v

gospodarstvo
4409 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročno vloženih sredstev v gospodarstvo
444 – Kratkoročno vložena sredstva v javni sektor
4440 – Druge kratkoročne naložbe v javni sektor
4441 – Odkupljene kratkoročne terjatve od javnega sektorja
4446 – Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od

javnega sektorja
4448 – Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v

javni sektor
4449 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih vloženih sredstev v javni sektor
445 – Kratkoročne vloge pri bankah in drugih finančnih

organizacijah
4450 – Kratkoročne vloge pri bankah do 30 dni
4451 – Kratkoročne vloge pri bankah od 31 dni do 90 dni
4452 – Kratkoročne vloge pri bankah od 91 dni do enega

leta
4453 – Kratkoročne vloge pri hranilnicah do 30 dni
4454 – Kratkoročne vloge pri hranilnicah od 31 dni do

enega leta
4458 – Dvomljive in sporne kratkoročne vloge pri bankah

in hranilnicah
4459 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih vlog pri bankah in hranilnicah
446 – Kratkoročno vložena sredstva v druge finančne

organizacije
4460 – Druge kratkoročne naložbe v druge finančne

organizacije
4461 – Odkupljene kratkoročne terjatve od drugih finančnih

organizacij



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5751Št. 73 – 28. XI. 1997

4466 – Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od
drugih finančnih organizacij

4468 – Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v
druge finančne organizacije

4469 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročno vloženih sredstev v druge finančne
organizacije

46 – Kratkoročne terjatve do bank v skupini in drugih
finančnih organizacij

460 – Kratkoročne terjatve do delov banke
461 – Kratkoročne terjatve do bank v skupini
4611 – Kratkoročne terjatve do bank v skupini do 30 dni
4612 – Kratkoročne terjatve do bank v skupini od 31 dni do

90 dni
4613 – Kratkoročne terjatve do bank v skupini od 91 dni do

enega leta
4618 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do bank v

skupini
4619 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih terjatev do bank v skupini
462 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih

organizacij
4621 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih

organizacij do 30 dni
4622 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih

organizacij od 31 dni do 90 dni
4623 – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih

organizacij od 91 dni do enega leta
4628 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do

odvisnih drugih finančnih organizacij
4629 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih
organizacij

48 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

480 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

4800 – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

4807 – Druge kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu
in za tuj račun

4808 – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

481 – Kratkoročne terjatve iz skrbniških poslov
4811 – Kratkoročne terjatve za lastniške vrednostne papirje

iz skrbniških poslov za tuje osebe
4812 – Kratkoročne terjatve za dolžniške vrednostne papirje

iz skrbniških poslov za tuje osebe
4813 – Kratkoročne terjatve za izvedene finančne

instrumente iz skrbniških poslov za tuje osebe
4818 – Odhodki iz skrbniških poslov za tuje osebe
483 – Kratkoročne terjatve iz poravnav med računi po

poslih z vrednostnimi papirji
4830 – Kratkoročne terjatve do banke iz naslova nakupa

vrednostnih papirjev
4831 – Kratkoročne terjatve do posredniškega dela iz

naslova nakupa vrednostnih papirjev
484 – Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za

prodane vrednostne papirje
4840 – Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za

prodane vrednostne papirje
485 – Neto terjatve do Klirinško depotne družbe
4850 – Neto terjatve do Klirinško depotne družbe
486 – Terjatve do strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
4860 – Terjatve do povezanih strank – posredovanje pri

poslih z vrednostnimi papirji

4861 – Terjatve do drugih strank – posredovanje pri poslih
z vrednostnimi papirji

487 – Terjatve do strank – gospodarjenje s sredstvi in z
vrednostnimi papirji

4870 – Terjatve do povezanih strank – gospodarjenje s
sredstvi in z vrednostnimi papirji

4871 – Terjatve do drugih strank – gospodarjenje s sredstvi
in z vrednostnimi papirji

Razred 5: Dolgoročne naložbe

51 – Dolgoročna posojila za obratna sredstva
510 – Dolgoročna posojila gospodarstvu
5100 – Dolgoročna posojila gospodarstvu
5106 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil gospodarstvu
5107 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil gospodarstvu
5108 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila

gospodarstvu
5109 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil gospodarstvu
511 – Dolgoročna posojila gospodarstvu – odvisne družbe
5110 – Dolgoročna posojila odvisnim družbam
5116 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil odvisnim

družbam
5117 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil odvisnim družbam
5118 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila odvisnim

družbam
5119 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil odvisnim družbam
514 – Dolgoročna posojila javnemu sektorju

5140 – Dolgoročna posojila republiki
5142 – Dolgoročna posojila drugim organizacijam javnega

sektorja
5146 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil javnemu

sektorju
5147 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil javnemu sektorju
5148 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila javnemu

sektorju
5149 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil javnemu sektorju
515 – Dolgoročna posojila bankam
5150 – Dolgoročna posojila bankam
5151 – Dolgoročna posojila hranilnicam
5156 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil bankam in

hranilnicam
5157 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil bankam in hranilnicam
5158 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila bankam in

hranilnicam
5159 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil bankam in hranilnicam
516 – Dolgoročna posojila drugim finančnim

organizacijam
5160 – Dolgoročna posojila drugim finančnim

organizacijam
5166 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil drugim

finančnim organizacijam
5167 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev iz

naslova dolgoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam

5168 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila drugim
finančnim organizacijam
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5169 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam

517 – Dolgoročna posojila prebivalstvu
5170 – Dolgoročna posojila prebivalstvu
5176 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil prebivalstvu
5177 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil prebivalstvu
5178 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila

prebivalstvu
5179 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil prebivalstvu
518 – Dolgoročna posojila tujim osebam
5180 – Dolgoročna posojila tujim osebam
5186 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil tujih oseb
5187 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil tujim osebam
5188 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim

osebam
5189 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil tujim osebam
52 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna

sredstva in stanovanjsko gradnjo
520 – Dolgoročna posojila za investicije gospodarstvu
5200 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna

sredstva gospodarstvu
5203 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo

gospodarstvu
5206 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije

gospodarstvu
5207 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije gospodarstvu
5208 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za

investicije gospodarstvu
5209 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije gospodarstvu
521 – Dolgoročna posojila za investicije gospodarstvu –

odvisne družbe
5210 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna

sredstva odvisnim družbam
5213 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo

odvisnim družbam
5216 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije

odvisnim družbam
5217 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije odvisnim družbam
5218 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za

investicije odvisnim družbam
5219 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije odvisnim družbam
524 – Dolgoročna posojila za investicije javnemu sektorju
5240 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna

sredstva republiki
5241 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna

sredstva drugemu javnemu sektorju
5243 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo

javnemu sektorju
5246 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije

javnemu sektorju
5247 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije javnemu sektorju
5248 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za

investicije javnemu sektorju
5249 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije javnemu sektorju
525 – Dolgoročna posojila za investicije bankam

5250 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna
sredstva bankam

5251 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna
sredstva hranilnicam

5253 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo
bankam in hranilnicam

5256 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
bankam in hranilnicam

5257 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih posojil za investicije bankam in
hranilnicam

5258 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za
investicije bankam in hranilnicam

5259 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih posojil za investicije bankam in
hranilnicam

526 – Dolgoročna posojila za investicije drugim finančnim
organizacijam

5260 – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna
sredstva drugim finančnim organizacijam

5263 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo
drugim finančnim organizacijam

5266 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
drugim finančnim organizacijam

5267 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev
dolgoročnih posojil za investicije drugim finančnim
organizacijam

5268 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za
investicije drugim finančnim organizacijam

5269 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih posojil za investicije drugim finančnim
organizacijam

527 – Dolgoročna posojila za investicije prebivalstvu

5270 – Dolgoročna posojila za investicije prebivalstvu
5273 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo

prebivalstvu
5276 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije

prebivalstvu
5277 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije prebivalstvu
5278 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za

investicije prebivalstvu
5279 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije prebivalstvu
528 – Dolgoročna posojila za investicije tujim osebam
5280 – Dolgoročna posojila za investicije tujim osebam
5286 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije

tujim osebam
5287 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije tujim osebam
5288 – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za

investicije tujim osebam
5289 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih posojil za investicije tujim osebam
53 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje
530 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje

gospodarstva
5300 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje

gospodarstva
5306 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne

papirje gospodarstva
5307 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
gospodarstva

5308 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v
vrednostne papirje gospodarstva
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5309 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
gospodarstva

534 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje javnega
sektorja

5340 – Dolgoročne naložbe v obveznice republike
5341 – Dolgoročne naložbe v druge vrednostne papirje

javnega sektorja
5342 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje skladov

republike
5343 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje lokalnih

skupnosti
5346 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne

papirje javnega sektorja
5347 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih naložb v vrednostne papirje javnega
sektorja

5348 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v
vrednostne papirje javnega sektorja

5349 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje javnega
sektorja

535 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank
5350 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank
5351 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic
5356 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne

papirje bank in hranilnic
5357 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih naložb v vrednostne papirje bank in
hranilnic

5358 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v
vrednostne papirje bank in hranilnic

5359 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje bank in
hranilnic

536 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
finančnih organizacij

5360 – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
finančnih organizacij

5366 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne
papirje drugih finančnih organizacij

5367 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje drugih
finančnih organizacij

5368 – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v
vrednostne papirje drugih finančnih organizacij

5369 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročnih naložb v vrednostne papirje drugih
finančnih organizacij

54 – Dolgoročno vložena sredstva
540 – Dolgoročno vložena sredstva v gospodarstvo
5400 – Druge dolgoročne naložbe v gospodarstvo
5401 – Odkupljene dolgoročne terjatve od gospodarstva
5402 – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od

gospodarstva
5406 – Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v

gospodarstvo
5407 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno

vloženih sredstev v gospodarstvo
5408 – Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v

gospodarstvo
5409 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročno vloženih sredstev v gospodarstvo
544 – Dolgoročno vložena sredstva v javni sektor
5440 – Druge dolgoročne naložbe v javni sektor
5441 – Odkupljene dolgoročne terjatve od javnega sektorja

5442 – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od
javnega sektorja

5446 – Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v
javni sektor

5447 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vloženih sredstev v javni sektor

5448 – Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v
javni sektor

5449 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih
dolgoročno vloženih sredstev v javni sektor

545 – Dolgoročne vloge pri bankah
5450 – Dolgoročne vloge pri bankah
5451 – Dolgoročne vloge pri hranilnicah
5456 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog pri bankah in

hranilnich
5457 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih vlog pri bankah in hranilnicah
5458 – Dvomljive in sporne dolgoročne vloge pri bankah in

hranilnicah
5459 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih vlog pri bankah in hranilnicah
546 – Dolgoročno vložena sredstva v druge finančne

organizacije
5460 – Druge dolgoročne vloge v druge finančne

organizacije
5461 – Odkupljene dolgoročne terjatve od drugih finančnih

organizacij
5462 – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od

drugih finančnih organizacij
5466 – Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v

druge finančne organizacije
5467 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno

vloženih sredstev v druge finančne organizacije
5468 – Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v

druge finančne organizacije
5469 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročno vloženih sredstev v druge finančne
organizacije

56 – Dolgoročne terjatve do bank v skupini in finančnih
organizacij

560 – Dolgoročne terjatve do delov banke
5600 – Dolgoročne terjatve do delov banke
5601 – Dolgoročne terjatve do delov banke za stanovanjsko

gradnjo
561 – Dolgoročne terjatve do bank v skupini
5610 – Dolgoročne terjatve do bank v skupini
5611 – Dolgoročne terjatve do bank v skupini za

stanovanjsko gradnjo
5616 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do bank v

skupini
5617 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do

bank v skupini
5618 – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do bank v

skupini
5619 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih

dolgoročnih terjatev do odvisnih bank
562 – Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih

organizacij
5620 – Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih

organizacij
5626 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do odvisnih

drugih finančnih organizacij
5627 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do

odvisnih drugih finančnih organizacij
5628 – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do

odvisnih drugih finančnih organizacij
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5629 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
odvisnih drugih finančnih organizacij

58 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

580 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

5800 – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

5807 – Druge dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu
in za tuj račun

5808 – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

Razred 6: Odhodki in prihodki

60 – Odhodki za obresti in obrestim podobni odhodki

Obresti dane za obveznosti do bank

600 – Obresti dane bankam za vloge na vpogled
6000 – Obresti za vloge na vpogled v domači valuti
6001 – Obresti za vloge na vpogled v tuji valuti
6008 – Obresti za vloge na vpogled odvisnih bank v domači

valuti
6009 – Obresti za vloge na vpogled odvisnih bank v tuji

valuti
601 – Obresti dane bankam za kratkoročne vloge in

posojila
6010 – Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti
6011 – Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti
6012 – Obresti za kratkoročna posojila v domači valuti
6013 – Obresti za kratkoročna posojila v tuji valuti
6016 – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih bank v

domači valuti
6017 – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih bank v tuji

valuti
6018 – Obresti za kratkoročna posojila odvisnih bank v

domači valuti
6019 – Obresti za kratkoročna posojila odvisnih bank v tuji

valuti
603 – Obresti dane bankam za dolgoročne vloge in

posojila
6030 – Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti
6031 – Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti
6032 – Obresti za dolgoročna posojila v domači valuti
6033 – Obresti za dolgoročna posojila v tuji valuti
6036 – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih bank v

domači valuti
6037 – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih bank v tuji

valuti
6038 – Obresti za dolgoročna posojila odvisnih bank v

domači valuti
6039 – Obresti za dolgoročna posojila odvisnih bank v tuji

valuti

Obresti dane za obveznosti do strank, ki niso banke
604 – Obresti dane za vpogledne vloge
6040 – Obresti za vpogledne vloge v domači valuti
6041 – Obresti za vpogledne vloge v tuji valuti
6048 – Obresti za vpogledne vloge odvisnih družb v

domači valuti
6049 – Obresti za vpogledne vloge odvisnih družb v tuji

valuti
605 – Obresti dane za kratkoročne vloge
6050 – Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti

6051 – Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti
6058 – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih družb v

domači valuti
6059 – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih družb v tuji

valuti
606 – Obresti dane za dolgoročne vloge
6060 – Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti
6061 – Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti
6068 – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih družb v

domači valuti
6069 – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih družb v tuji

valuti
607 – Obresti dane za izdane vrednostne papirje in

potrdila
6070 – Obresti za menice
6071 – Obresti za izdane blagajniške zapise v domači valuti
6072 – Obresti za izdane blagajniške zapise v tuji valuti
6073 – Obresti za izdane obveznice v domači valuti
6074 – Obresti za izdane obveznice v tuji valuti
6075 – Obresti za izdane druge vrednostne papirje v domači

valuti
6076 – Obresti za izdane druge vrednostne papirje v tuji

valuti
6078 – Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih družb

v domači valuti
6079 – Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih družb

v tuji valuti
608 – Obresti in obrestim podobni odhodki za druge

obveznosti
6080 – Obresti dane za druge obveznosti
6081 – Odhodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi

instrumenti
61 – Dane provizije
610 – Provizije za bančne storitve v državi
611 – Provizije za bančne storitve v tujini
612 – Provizije za opravljanje menjalniških poslov
613 – Provizije za opravljanje posredniških in komisijskih

poslov
614 – Provizije za opravljene borzne posle in druge posle

z vrednostnimi papirji
615 – Provizije za opravljanje plačilnega prometa
616 – Provizije za opravljene storitve bankam v skupini
617 – Provizije za opravljene storitve odvisnim družbam
619 – Provizije dane za druge storitve
62 – Izguba iz finančnih poslov

Izguba pri poslih z vrednostnimi papirji
620 – Odhodki pri trgovanju z vrednostnimi papirji
6200 – Odhodki pri reeskontu menic
6201 – Odhodki pri prodaji blagajniških zapisov
6202 – Odhodki pri prodaji obveznic
6203 – Odhodki pri prodaji delnic
6209 – Odhodki pri prodaji drugih vrednostnih papirjev
621 – Odhodki vrednotenja vrednostnih papirjev
6210 – Odhodki vrednotenja investicijskih vrednostnih

papirjev
6211 – Odhodki vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev
6212 – Odhodki vrednotenja lastnih delnic
6213 – Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v

neodvisne družbe
6214 – Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v odvisne

družbe
622 – Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi

instrumenti
6220 – Odhodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami –

futures
6221 – Odhodki pri forward pogodbah
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6222 – Odhodki pri trgovanju z opcijami
6223 – Odhodki pri swap pogodbah
63 – Stroški poslovanja
630 – Stroški dela
6300 – Bruto plače
6301 – Dajatve za socialno zavarovanje
6302 – Dajatve za pokojninsko zavarovanje
6303 – Druge dajatve odvisne od bruto plač
631 – Drugi stroški dela
6310 – Nadomestilo za prevoz na delo
6311 – Nadomestilo za prehrano med delom
6312 – Avtorski honorarji
6313 – Pogodbe za začasno delo
6314 – Nagrade zaposlenim
6315 – Odpravnine in dokup delovne dobe
6319 – Drugi prejemki delavcev po pogodbah o zaposlitvi
632 – Stroški materiala
6320 – Stroški materiala
6321 – Stroški energije
6322 – Stroški strokovne literature
6323 – Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev
6329 – Drugi stroški
633 – Stroški storitev
6330 – Najemnine in zakupnine
6331 – Storitve drugih
6332 – Stroški za službena potovanja
6333 – Komunalne storitve
6334 – Stroški reklame
6335 – Reprezentanca
6336 – Svetovalne, revizijske, računovodske in druge

storitve
6337 – Šolnine, štipendije in drugi stroški za izobraževanje
6338 – Stroški zavarovanja
6339 – Drugi upravni stroški
634 – Amortizacija
6340 – Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
6341 – Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev
6342 – Revalorizacija amortizacije
6343 – Popravek amortizacije
64 – Drugi odhodki poslovanja
640 – Davki in druge dajatve iz prihodka
6400 – Davki
6401 – Prispevki
6409 – Druge dajatve
643 – Članarine in podobno
644 – Odhodki iz naslova revalorizacijskega izida
645 – Drugi odhodki poslovanja
646 – Odpisi terjatev in popravki vrednosti dvomljivih in

spornih terjatev
6460 – Odpisi neizterljivih terjatev
6461 – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev
647 – Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij
6470 – Odhodki za pokojnine in podobne obveznosti
6471 – Odhodki za davke in druge dajatve
6472 – Odhodki za posebne rezervacije za zunajbilančne

obveznosti
6473 – Odhodki za posebne rezervacije za izravnavo po

skupinah
6474 – Odhodki za splošne rezervacije
6475 – Odhodki za investicijsko vzdrževanje
6479 – Odhodki za druge dolgoročne rezervacije
648 – Odhodki pri nakupu in prodaji deviz in plemenitih

kovin
649 – Izredni odhodki
6490 – Odhodki za neodpisano sedanjo vrednost osnovnih

sredstev

6491 – Primanjkljaji
6492 – Odhodki za kazni, penale in podobno
6493 – Odhodki iz prejšnjih let
6499 – Drugi izredni odhodki
65 – Prihodki od obresti in podobni prihodki
650 – Obresti od vlog pri centralni banki
6500 – Obresti od sredstev obvezne rezerve
6501 – Obresti od drugih sredstev
651 – Obresti od državnih obveznic in drugih vrednostnih

papirjev
6510 – Obresti od državnih obveznic in podobnih papirjev
6511 – Obresti od drugih papirjev
6512 – Obresti od vrednostnih papirjev centralne banke
6519 – Zamudne obresti

Obresti od vlog in posojil danih bankam

652 – Obresti od kratkoročnih vlog in posojil pri bankah
6520 – Obresti od kratkoročnih vlog v domači valuti
6521 – Obresti od kratkoročnih vlog v tuji valuti
6522 – Obresti od kratkoročnih posojil v domači valuti
6523 – Obresti od kratkoročnih posojil v tuji valuti
6524 – Obresti od kratkoročnih vlog pri bankah v skupini v

domači valuti
6525 – Obresti od kratkoročnih vlog pri bankah v skupini v

tuji valuti
6526 – Obresti od kratkoročnih posojil bankam v skupini v

domači valuti
6527 – Obresti od kratkoročnih posojil bankam v skupini v

tuji valuti
6529 – Zamudne obresti od kratkoročnih posojil
653 – Obresti od dolgoročnih vlog in posojil pri bankah
6530 – Obresti od dolgoročnih vlog v domači valuti
6531 – Obresti od dolgoročnih vlog v tuji valuti
6532 – Obresti od dolgoročnih posojil v domači valuti
6533 – Obresti od dolgoročnih posojil v tuji valuti
6534 – Obresti od dolgoročnih vlog pri bankah v skupini v

domači valuti
6535 – Obresti od dolgoročnih vlog pri bankah v skupini v

tuji valuti
6536 – Obresti od dolgoročnih posojil bankam v skupini v

domači valuti
6537 – Obresti od dolgoročnih posojil bankam v skupini v

tuji valuti
6539 – Zamudne obresti od dolgoročnih posojil

Obresti od posojil strankam, ki niso banke

654 – Obresti od kratkoročnih posojil
6540 – Obresti od kratkoročnih posojil v domači valuti
6541 – Obresti od kratkoročnih posojil v tuji valuti
6547 – Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim družbam v

domači valuti
6548 – Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim družbam v

tuji valuti
6549 – Zamudne obresti od kratkoročnih posojil
655 – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije
6550 – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije v

domači valuti
6551 – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije v tuji

valuti
6557 – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije

odvisnim družbam v domači valuti
6558 – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije

odvisnim družbam v tuji valuti
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6559 – Zamudne obresti od dolgoročnih posojil za
investicije

656 – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene
6560 – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene v

domači valuti
6561 – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene v

tuji valuti
6567 – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene

odvisnim družbam v domači valuti
6568 – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene

odvisnim družbam v tuji valuti
6569 – Zamudne obresti od dolgoročnih posojil za druge

namene

Obresti od finančnih naložb

657 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev
6570 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so

jih izdale banke
6571 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih

je izdal javni sektor
6572 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev

drugih izdajateljev
6573 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so

jih izdale banke v skupini
6574 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so

jih izdale odvisne družbe
6575 – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih

je izdala centralna banka
6579 – Zamudne obresti od investicijskih vrednostnih

papirjev
658 – Prihodki od odkupljenih terjatev
6580 – Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v

domači valuti
6581 – Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v tuji

valuti
6582 – Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v

domači valuti
6583 – Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v tuji

valuti
659 – Obresti in obrestim podobni prihodki od drugih

terjatev
6590 – Obresti od drugih terjatev
6591 – Prihodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi

instrumenti
66 – Dobiček od finančnih poslov

Prihodki iz vrednostnih papirjev

660 – Prihodki od tržnih vrednostnih papirjev
6600 – Prihodki od eskontiranih menic
6601 – Prihodki od prodanih blagajniških zapisov
6602 – Prihodki od prodanih obveznic
6603 – Prihodki od prodanih delnic
6604 – Prihodki od prodanih drugih vrednostnih papirjev
661 – Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne osebe
6610 – Prihodki od kapitalskih naložb v banke v skupini
6611 – Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne družbe
6612 – Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne druge

finančne organizacije
662 – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne osebe
6620 – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne banke
6621 – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne družbe
6622 – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne druge

finančne organizacije

663 – Prihodki od prodanih odkupljenih lastnih delnic
664 – Prihodki – dividende od tržnih vrednostnih papirjev
665 – Prihodki od vrednotenja investicijskih vrednostnih

papirjev
666 – Prihodki od vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev

(do prvotne nabavne cene)
668 – Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi

instrumenti
6680 – Prihodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami –

futures
6681 – Prihodki pri forward pogodbah
6682 – Prihodki pri trgovanju z opcijami
6683 – Prihodki pri swap pogodbah
67 – Prejete provizije
670 – Provizije od danih jamstev
671 – Provizije od storitev opravljenih bankam v skupini

in odvisnim družbam
6710 – Provizije od storitev opravljenih bankam v skupini
6711 – Provizije od storitev opravljenih odvisnim družbam
672 – Provizije od plačilnega prometa v državi
673 – Provizije od plačilnega prometa s tujino
674 – Provizije od posredniških in komisijskih poslov
675 – Provizije od menjalniških poslov
676 – Provizije od poslov z vrednostnimi papirji za

stranke
677 – Provizije od posojilnih poslov
678 – Provizije za opravljene administrativne storitve
679 – Provizije od shranjevanja stvari in vrednosti
68 – Drugi prihodki
680 – Prihodki za nebančne storitve – najemnine,

izobraževanje
681 – Prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov

vrednosti
682 – Prihodki iz odpisanih terjatev
684 – Prihodki iz revalorizacijskega izida
686 – Drugi prihodki poslovanja
688 – Prihodki pri nakupu in prodaji tujih valut in

plemenitih kovin
689 – Izredni prihodki
6890 – Prihodki od presežkov prodanih osnovnih sredstev
6891 – Prihodki od prejetih odškodnin, nagrad in podobno
6892 – Presežki
6893 – Prihodki iz prejšnjih let
6894 – Dotacije, subvencije in podobno
6899 – Drugi izredni prihodki
69 – Razporeditev rezultata
690 – Razporeditev prihodkov in odhodkov
691 – Dobiček pred obdavčitvijo
692 – Davek od dobička
693 – Drugi davki od dobička
694 – Dobiček po obdavčitvi
695 – Razporeditev čistega dobička
696 – Prenos nerazporejenega dobička
697 – Izguba
698 – Kritje izgube
699 – Prenos nekrite izgube

Razred 7: Obveznosti v tuji valuti

70 – Vloge na vpogled domačih bank in tujih oseb v tuji
valuti

700 – Tekoči računi domačih bank v tuji valuti
7000 – Tekoči računi pooblaščenih bank v tuji valuti
7002 – Druge vloge bank v tuji valuti
701 – Tekoči računi tujih bank v tuji valuti
7010 – Tekoči računi tujih bank v tuji valuti
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704 – Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti
7040 – Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti
7041 – Prenosni akreditivi v korist domače osebe v tuji

valuti
7042 – Prenosni akreditivi v korist tuje osebe v tuji valuti
706 – Kritja, prejeta za čeke in kreditna pisma
7060 – Kritja, prejeta od tujih oseb za čeke in kreditna

pisma, v tuji valuti
708 – Druge vloge na vpogled tujih oseb v tuji valuti
7080 – Druge vloge na vpogled tujih bank v tuji valuti
7081 – Druge vloge na vpogled drugih tujih oseb v tuji

valuti
7082 – Računi tujih veleposlaništev in drugih diplomatskih

predstavništev v tuji valuti
7083 – Druge vloge na vpogled tujih finančnih organizacij

v tuji valuti
7085 – Vloge tujih bank za zavarovanje danih posojil,

garancij
7086 – Vloge tujih finančnih organizacij za zavarovanje

danih posojil, garancij
7087 – Vloge drugih tujih oseb za zavarovanje danih

posojil, garancij
71 – Vloge na vpogled gospodarstva v tuji valuti
711 – Računi družb, predstavništev in enot gospodarstva v

tuji valuti
7110 – Računi družb, predstavništev in enot gospodarstva v

tuji valuti
7112 – Vloge družb, predstavništev in enot gospodarstva od

predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih del v
tujini in za izvoz opreme v tuji valuti

712 – Posebni računi gospodarstva v tuji valuti
7122 – Računi iz naslova agencijskih, špedicijskih in

turistično-agencijskih poslov ter poslov z denarnimi
karticami tujih izdajateljev v tuji valuti

7124 – Sredstva iz naslova zavarovanja in pozavarovanja v
tuji valuti

7128 – Sredstva, ustvarjena s prodajo blaga v prostih
carinskih prodajalnah v tuji valuti

713 – Računi gospodarstva iz reeksportnih poslov v tuji
valuti

714 – Redni računi gospodarstva, ustvarjeni iz drugih
naslovov v tuji valuti

7140 – Sredstva proste carinske cone v tuji valuti
7149 – Sredstva gospodarstva iz drugih naslovov v tuji

valuti
717 – Sredstva gospodarstva iz posojil v tujini v tuji valuti
7170 – Sredstva gospodarstva iz posojil v tujini v tuji valuti
7171 – Sredstva gospodarstva iz tujih posojil, s katerimi se

izpolnjujejo obveznosti do tujih izvajalcev v tuji
valuti

718 – Sredstva, prejeta od tujih oseb kot vloga v skupno
poslovanje gospodarskih družb v tuji valuti

719 – Druga sredstva v tuji valuti
7191 – Sredstva za nakazila v tujino v tuji valuti
7192 – Sredstva za kritje iz akreditivov in garancij v tuji

valuti
7199 – Druga sredstva v tuji valuti
72 – Vloge na vpogled drugih oseb v tuji valuti
727 – Računi in druge vloge na vpogled prebivalstva v tuji

valuti
7270 – Računi prebivalstva v tuji valuti
7271 – Hranilne vloge prebivalstva v tuji valuti
7278 – Druge vloge na vpogled prebivalstva v tuji valuti
73 – Druge vloge na vpogled in druge obveznosti v tuji

valuti
730 – Obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih

papirjev v tuji valuti

731 – Računi tujih konsignacijskih skladišč v tuji valuti
738 – Druge vloge na vpogled in druge obveznosti v tuji

valuti
7380 – Sodne, carinske in druge vloge v tuji valuti
7381 – Druge obveznosti v tuji valuti
7383 – Kotizacije in druga podobna plačila v tuji valuti
7387 – Obveznosti za izdane nostro čeke v tuji valuti
74 – Kratkoročno vezane vloge v tuji valuti
740 – Kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji valuti
7400 – Kratkoročne vloge, predstavništev in enot

gospodarstva v tujini od predujmov, prejetih za
izvajanje investicijskih del v tujini in za izvoz
opreme v tuji valuti

7409 – Druge kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji
valuti

744 – Kratkoročno vezane vloge javnega sektorja v tuji
valuti

745 – Kratkoročno vezane vloge bank v tuji valuti
746 – Kratkoročno vezane vloge drugih finančnih

organizacij v tuji valuti
747 – Kratkoročno vezane vloge prebivalstva v tuji valuti
7470 – Kratkoročno vezane vloge prebivalstva v tuji valuti
748 – Kratkoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti
7480 – Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti
7481 – Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji

valuti
7482 – Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih

organizacij v tuji valuti
7483 – Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti za

zavarovanje bančnih poslov
7484 – Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih

organizacij v tuji valuti za zavarovanje bančnih
poslov

7485 – Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji
valuti za zavarovanje bančnih poslov

75 – Obveznosti za kratkoročna posojila in druge
obveznosti v tuji valuti

751 – Kratkoročna posojila od domačih bank in drugih
finančnih organizacij v tuji valuti

7510 – Kratkoročna posojila od bank v tuji valuti
7511 – Kratkoročna posojila od drugih finančnih

organizacij v tuji valuti
752 – Kratkoročna posojila od tujih bank in finančnih

organizacij v tuji valuti
7520 – Kratkoročne posojilne linije od tujih bank v tuji

valuti
7521 – Kratkoročna blagovna posojila od tujih bank v tuji

valuti
7522 – Druga kratkoročna posojila od tujih bank v tuji

valuti
7523 – Kratkoročna blagovna posojila od tujih finančnih

organizacij v tuji valuti
7524 – Druga kratkoročna posojila od tujih finančnih

organizacij v tuji valuti
755 – Kratkoročne obveznosti do delov banke v državi v

tuji valuti
756 – Kratkoročne obveznosti do bank v skupini in drugih

finančnih organizacij v tuji valuti
7560 – Kratkoročne obveznosti do tujih bank v skupini v

tuji valuti
7561 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih

organizacij v tujini v tuji valuti
7562 – Kratkoročne obveznosti do domačih bank v skupini

v tuji valuti
7563 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih

organizacij v državi v tuji valuti
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757 – Kratkoročne obveznosti do delov bank v tujini v tuji
valuti

758 – Druge kratkoročne obveznosti do tujih bank v tuji
valuti

759 – Druge kratkoročne obveznosti do tujih finančnih
organizacij v tuji valuti

76 – Dolgoročne vloge v tuji valuti
760 – Dolgoročne vloge gospodarstva v tuji valuti
7600 – Dolgoročne vloge družb, predstavništev in enot

gospodarstva od predujmov, prejetih za izvajanje
investicijskih del v tujini in za izvoz opreme v tuji
valuti

7609 – Druge vloge gospodarstva v tuji valuti
764 – Obveznosti do države po prevzetih dolgovih
7640 – Obveznosti do države po prevzetih dolgovih
7646 – Tekoča zapadlost obveznosti do države po prevzetih

dolgovih
765 – Dolgoročne vloge bank v tuji valuti
7650 – Dolgoročne vloge bank v tuji valuti
7656 – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog bank v tuji

valuti
766 – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v

tuji valuti
7660 – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v

tuji valuti
7666 – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog drugih finančnih

organizacij v tuji valuti
767 – Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
7670 – Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
7671 – Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti za

stanovanjsko gradnjo
7676 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva v

tuji valuti
7679 – Druge dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
768 – Dolgoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti
7680 – Dolgoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti
7681 – Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji

valuti
7682 – Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij

v tuji valuti
7683 – Dolgoročno vezane vloge tujih bank za zavarovanje

bančnih poslov v tuji valuti
7684 – Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij

za zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti
7685 – Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb za

zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti
7686 – Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog tujih

oseb v tuji valuti
7687 – Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih

bank v tuji valuti
7688 – Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih

finančnih organizacij v tuji valuti
77 – Obveznosti za dolgoročna posojila in druge

obveznosti v tuji valuti
771 – Dolgoročna posojila od domačih bank v tuji valuti
7710 – Dolgoročna posojila od domačih bank v tuji valuti
7716 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od domačih

bank v tuji valuti
772 – Dolgoročna posojila od tujih bank in finančnih

organizacij v tuji valuti
7720 – Dolgoročna posojila od tujih bank v tuji valuti
7721 – Dolgoročna posojila od tujih finančnih organizacij v

tuji valuti
7722 – Dolgoročna posojila za refinanciranje od tujih bank

v tuji valuti
7723 – Dolgoročna posojila za refinanciranje od tujih

finančnih organizacij v tuji valuti

7726 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od tujih bank
v tuji valuti

7727 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od tujih
finančnih organizacij v tuji valuti

774 – Dolgoročna posojila od tujih oseb v tuji valuti
7740 – Dolgoročna posojila od tujih oseb v tuji valuti
7746 – Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil od tujih oseb

v tuji valuti
775 – Dolgoročne obveznosti do delov banke v državi v

tuji valuti
776 – Dolgoročne obveznosti do bank v skupini in drugih

finančnih organizacij v tuji valuti
7760 – Dolgoročne obveznosti do tujih bank v skupini v

tuji valuti
7761 – Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih

organizacij v tujini v tuji valuti
7762 – Dolgoročne obveznosti do domačih bank v skupini

v tuji valuti
7763 – Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih

organizacij v državi v tuji valuti
7764 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do

domačih bank v skupini v tuji valuti
7765 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do

odvisnih finančnih organizacij v državi v tuji valuti
7766 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do tujih

bank v skupini v tuji valuti
7767 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do

odvisnih drugih finančnih organizacij v tujini v tuji
valuti

777 – Dolgoročne obveznosti do delov banke v tujini v
tuji valuti

779 – Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank in
finančnih organizacij v tuji valuti

7790 – Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank v tuji
valuti

7791 – Druge dolgoročne obveznosti do tujih finančnih
organizacij v tuji valuti

7796 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do
tujih bank v tuji valuti

7797 – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do
tujih finančnih organizacij v tuji valuti

78 – Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
v tuji valuti

780 – Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
v tuji valuti

7800 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun v tuji valuti

7801 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in
za tuj račun v tuji valuti

7807 – Druge obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

7808 – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

781 – Obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe
7810 – Skrbniški račun tuje osebe v tuji valuti
7811 – Kratkoročne obveznosti banke do tuje osebe za

naložbe v vrednostne papirje
7818 – Prihodki iz skrbniških poslov v tuji valuti za tuje

osebe

Razred 8: Kratkoročne obveznosti

80 – Vloge na žiro in tekočih računih
800 – Žiro računi gospodarstva
8000 – Žiro računi gospodarstva
8001 – Žiro računi odvisnih družb
8002 – Žiro računi podjetnikov posameznikov – obrtniki
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8009 – Okvirna posojila gospodarstva
801 – Žiro računi tujih bank in finančnih organizacij
8010 – Žiro računi tujih bank
8011 – Žiro računi tujih finančnih organizacij
804 – Žiro računi javnega sektorja
8040 – Žiro računi republike
8041 – Žiro računi skladov republike
8042 – Žiro računi lokalnih skupnosti
8043 – Žiro računi skladov lokalnih skupnosti
8044 – Žiro računi drugih organizacij javnega sektorja
8049 – Okvirna posojila javnega sektorja
805 – Žiro računi drugih finančnih organizacij in druga

sredstva bank
8051 – Žiro računi drugih finančnih organizacij
8053 – Drugi žiro računi bank in hranilnic
8054 – Žiro računi odvisnih drugih finančnih organizacij
8059 – Okvirna posojila drugih finančnih organizacij
807 – Žiro in tekoči računi prebivalstva
8070 – Žiro računi prebivalstva
8071 – Tekoči računi prebivalstva
8072 – Žiro računi društev in civilno pravnih oseb
8079 – Okvirna posojila prebivalstva
808 – Računi tujih oseb
8080 – Tekoči računi tujih pravnih oseb
8081 – Tekoči računi tujih fizičnih oseb
8082 – Posebni računi tujih oseb
81 – Vloge na transakcijskih računih odprtih pri banki
810 – Transakcijski računi gospodarstva
8100 – Transakcijski računi gospodarstva
8101 – Transakcijski računi odvisnih družb
8102 – Transakcijski računi podjetnikov posameznikov –

obrtnikov
8109 – Okvirna posojila na transakcijskih računih

gospodarstva
814 – Transakcijski računi javnega sektorja
8142 – Transakcijski računi lokalnih skupnosti
8143 – Transakcijski računi skladov lokalnih skupnosti
8144 – Transakcijski računi drugih organizacij javnega

sektorja
8149 – Okvirna posojila na transakcijskih računih javnega

sektorja
815 – Transakcijski računi bank, hranilnic in drugih

finančnih organizacij
8150 – Transakcijski računi bank v skupini
8151 – Transakcijski računi neodvisnih bank
8152 – Transakcijski računi hranilnic
8153 – Transakcijski računi hranilno-kreditnih služb
8154 – Transakcijski računi drugih odvisnih finančnih

organizacij
8155 – Transakcijski računi drugih neodvisnih finančnih

organizacij
8159 – Okvirna posojila na transakcijskih računih drugih

finančnih organizacij
82 – Druge vloge na vpogled
820 – Druge vloge na vpogled gospodarstva
8200 – Izločena in zagotovljena sredstva gospodarstva za

plačevanje investicij
8203 – Sredstva rezerv gospodarstva
8204 – Sredstva gospodarstva za nakazila v tujino
8205 – Sredstva gospodarstva za kritja akreditivov,

garancij, posojil v tujini in euročekov
8206 – Sredstva gospodarstva za opravljanje menjalniških

poslov
8209 – Druge omejene vloge gospodarstva
821 – Druge vloge na vpogled gospodarstva – odvisne

družbe

8210 – Izločena in zagotovljena sredstva odvisnih družb za
plačevanje investicij

8214 – Sredstva odvisnih družb za nakazila v tujino
8215 – Sredstva odvisnih družb za kritje akreditivov,

garancij, posojil v tujini in euročekov
8216 – Sredstva odvisnih družb za opravljanje menjalniških

poslov
8219 – Druge omejene vloge odvisnih družb
824 – Druge vloge na vpogled javnega sektorja
8240 – Izločena in zagotovljena sredstva javnega sektorja

za plačevanje investicij
8241 – Sredstva javnega sektorja za izplačila v posebnih

poslih
8242 – Nerazporejena posebna sredstva javnega sektorja
8243 – Sredstva rezerv javnega sektorja
8244 – Sredstva javnega sektorja za nakazila v tujino
8249 – Druge omejene vloge javnega sektorja
825 – Druge vloge na vpogled bank in drugih finančnih

organizacij
8250 – Druge vpogledne vloge bank
8251 – Sredstva hranilno-kreditnih organizacij za hranilne

vloge
8252 – Druge vpogledne vloge drugih finančnih organizacij
8253 – Sredstva rezerv drugih finančnih organizacij
8254 – Sredstva bank za nakazila v tujino
8255 – Sredstva drugih finančnih organizacij za nakazila v

tujino
8256 – Sredstva drugih finančnih organizacij za opravljanje

menjalniških poslov
8257 – Sredstva bank za nakup tuje valute
8258 – Druge omejene vloge drugih finančnih organizacij
8259 – Druge omejene vloge bank in hranilnic
827 – Druge vloge na vpogled prebivalstva
8271 – Hranilne vloge na vpogled
8279 – Druge omejene vloge prebivalstva
83 – Kratkoročne obveznosti za izdane vrednostne

papirje
831 – Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice
8310 – Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na

prinosnika
8311 – Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na ime
8319 – Dospele neizplačane obveznosti za izdane

obveznice
832 – Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške

zapise
8320 – Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške

zapise na prinosnika
8321 – Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške

zapise na ime
8329 – Dospele neizplačane obveznosti za izdane

blagajniške zapise
833 – Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah
8330 – Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

na prinosnika
8331 – Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

na ime
8339 – Dospele neizplačane obveznosti za izdana potrdila o

vlogah
834 – Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne

papirje
8340 – Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne

papirje
8349 – Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge

vrednostne papirje
84 – Obveznosti za prejeta kratkoročna posojila
841 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje

vrednostnih papirjev od gospodarstva
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8410 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od gospodarstva do 30 dni

8411 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od gospodarstva od 31 dni do
enega leta

842 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od bank in drugih finančnih
organizacij

8420 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od bank in hranilnic do 30 dni

8421 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od bank in hranilnic od 31 dni
do enega leta

8422 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugih finančnih organizacij
do 30 dni

8423 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugih finančnih organizacij
od 31 dni do enega leta

844 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od javnega sektorja

8440 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od republike do 30 dni

8441 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugega javnega sektorja do
30 dni

8442 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od republike od 31 dni do
enega leta

8443 – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugega javnega sektorja od
31 dni do enega leta

845 – Kratkoročna posojila od bank in drugih finančnih
organizacij

8451 – Kratkoročna posojila od bank do 30 dni
8452 – Kratkoročna posojila od bank od 31 dni do 90 dni
8453 – Kratkoročna posojila od bank od 91 dni do enega

leta
8454 – Kratkoročna posojila od hranilnic do 30 dni
8455 – Kratkoročna posojila od hranilnic od 31 dni do 90

dni
8456 – Kratkoročna posojila od hranilnic od 91 dni do

enega leta
8457 – Kratkoročna posojila od drugih finančnih

organizacij do 30 dni
8458 – Kratkoročna posojila od drugih finančnih

organizacij od 31 dni do 90 dni
8459 – Kratkoročna posojila od drugih finančnih

organizacij od 91 dni do enega leta
86 – Kratkoročne obveznosti do bank v skupini in drugih

finančnih organizacij
860 – Kratkoročne obveznosti do delov banke
861 – Kratkoročne obveznosti do bank v skupini
8611 – Kratkoročne obveznosti do bank v skupini do 30 dni
8612 – Kratkoročne obveznosti do bank v skupini od 31 dni

do 90 dni
8613 – Kratkoročne obveznosti do bank v skupini od 91 dni

do enega leta
862 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih

finančnih organizacij
8621 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih

finančnih organizacij do 30 dni
8622 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih

finančnih organizacij od 31 dni do 90 dni
8623 – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih

finančnih organizacij od 91 dni do enega leta

863 – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne
emisije na podlagi kratkoročnih vrednostnih
papirjev

8630 – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne
emisije na podlagi začasne prodaje vrednostnih
papirjev

8631 – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne
emisije na podlagi začasne prodaje deviz

8632 – Druge kratkoročne obveznosti za posojila iz
primarne emisije na podlagi vrednostnih papirjev

864 – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne
emisije ob zastavi vrednostnih papirjev

865 – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne
emisije za zagotavljanje dnevne likvidnosti

866 – Kratkoročne obveznosti za druga kratkoročna
posojila iz primarne emisije za posebne namene

8662 – Obveznosti za kratkoročna posojila iz primarne
emisije za izplačila hranilnih vlog

8663 – Obveznosti za druga kratkoročna posojila iz
primarne emisije

867 – Kratkoročne obveznosti za prejeta sredstva za
izplačilo zajamčenih vlog

87 – Vezane vloge
870 – Vezane vloge gospodarstva
8700 – Vezane vloge gospodarstva do 30 dni
8701 – Vezane vloge gospodarstva od 31 dni do 90 dni
8702 – Vezane vloge gospodarstva od 91 dni do 180 dni
8703 – Vezane vloge gospodarstva od 181 dni do enega leta
871 – Vezane vloge gospodarstva – odvisne družbe
8710 – Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu do 30

dni
8711 – Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 31

dni do 90 dni
8712 – Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 91

dni do 180 dni
8713 – Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 181

dni do enega leta
872 – Vezane vloge hranilnic
8720 – Vezane vloge hranilnic do 30 dni
8721 – Vezane vloge hranilnic od 31 dni do 90 dni
8722 – Vezane vloge hranilnic od 91 dni do 180 dni
8723 – Vezane vloge hranilnic od 181 do enega leta
873 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij
8730 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij do 30 dni
8731 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij

do 30 dni
8732 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 31 dni

do 90 dni
8733 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij

od 31 dni do 90 dni
8734 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 91 dni

do 180 dni
8735 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij

od 91 dni do 180 dni
8736 – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 181

dni do enega leta
8737 – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij

od 181 dni do enega leta
874 – Vezane vloge javnega sektorja
8740 – Vezane vloge republike do 30 dni
8741 – Vezane vloge drugega javnega sektorja do 30 dni
8742 – Vezane vloge republike od 31 dni do 90 dni
8743 – Vezane vloge drugega javnega sektorja od 31 dni do

90 dni
8744 – Vezane vloge republike od 91 dni do 180 dni
8745 – Vezane vloge drugega javnega sektorja od 91 dni do

180 dni
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8746 – Vezane vloge republike od 181 dni do enega leta
8747 – Vezane vloge drugega javnega sektorja od 181 dni

do enega leta
875 – Vezane vloge bank
8750 – Vezane vloge bank do 30 dni
8751 – Vezane vloge bank od 31 dni do 90 dni
8752 – Vezane vloge bank od 91 dni do 180 dni
8753 – Vezane vloge bank od 181 dni do enega leta
877 – Vezane vloge prebivalstva
8770 – Vezane vloge prebivalstva do 30 dni
8771 – Vezane vloge prebivalstva od 31 dni do 90 dni
8772 – Vezane vloge prebivalstva od 91 dni do 180 dni
8773 – Vezane vloge prebivalstva od 181 dni do enega leta
878 – Vezane vloge tujih oseb
8780 – Vezane vloge tujih oseb do 30 dni
8781 – Vezane vloge tujih oseb od 31 dni do 90 dni
8782 – Vezane vloge tujih oseb od 91 dni do 180 dni
8783 – Vezane vloge tujih oseb od 181 dni do enega leta
8784 – Vezane vloge tujih bank do 30 dni
8785 – Vezane vloge tujih bank od 31 dni do 90 dni
8786 – Vezane vloge tujih bank od 91 dni do 180 dni
8787 – Vezane vloge tujih bank od 181 dni do enega leta
88 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in

za tuj račun
880 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in

za tuj račun
8800 – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in

za tuj račun
8807 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem

imenu in za tuj račun
8808 – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
881 – Kratkoročne obveznosti iz skrbniških poslov za tuje

osebe
8810 – Skrbniški račun tuje osebe
8811 – Kratkoročne obveznosti banke do tuje osebe za

naložbe v vrednostne papirje
8818 – Prihodki iz skrbniških poslov za tuje osebe
882 – Obveznosti za zaračunane provizije in davke
8820 – Obveznosti za zaračunane provizije
8821 – Obveznosti za zaračunani prometni davek
883 – Kratkoročne obveznosti iz poravnav med računi po

poslih z vrednostnimi papirji
8830 – Kratkoročne obveznosti do banke za prodane

vrednostne papirje
8831 – Kratkoročne obveznosti do posredniškega dela za

prodane vrednostne papirje
884 – Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za

nakupe vrednostnih papirjev
8840 – Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za

nakupe vrednostnih papirjev
885 – Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe
8850 – Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe
886 – Računi strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
8860 – Računi povezanih strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
8861 – Računi drugih strank – posredovanje pri poslih z

vrednostnimi papirji
8868 – Prihodki strank pri trgovanju z vrednostnimi papirji
887 – Računi strank – gospodarjenje s sredstvi in z

vrednostnimi papirji
8870 – Računi povezanih strank – gospodarjenje s sredstvi

in z vrednostnimi papirji
8871 – Računi drugih strank – gospodarjenje s sredstvi in z

vrednostnimi papirji
8878 – Prihodki iz gospodarjenja s sredstvi in z

vrednostnimi papirji

Razred 9: Dolgoročne obveznosti in kapital

90 – Kapital
900 – Ustanovitveni kapital, pridobljen z vpisom navadnih

delnic
9000 – Navadne delnice – vpis gospodarstva
9004 – Navadne delnice – vpis javnega sektorja
9005 – Navadne delnice – vpis bank
9006 – Navadne delnice – vpis drugih finančnih organizacij
9007 – Navadne delnice – vpis prebivalstva
9008 – Navadne delnice – vpis tujih oseb
9009 – Navadne delnice – na prinosnika
901 – Ustanovitveni kapital, pridobljen z vpisom

prednostnih delnic
9010 – Prednostne delnice – vpis gospodarstva
9014 – Prednostne delnice – vpis javnega sektorja
9015 – Prednostne delnice – vpis bank
9016 – Prednostne delnice – vpis drugih finančnih

organizacij
9017 – Prednostne delnice – vpis prebivalstva
9018 – Prednostne delnice – vpis tujih oseb
9019 – Prednostne delnice – na prinosnika
902 – Rezerve banke
9020 – Zakonske rezerve oblikovane iz dobička
9021 – Druge rezerve
9022 – Rezerve oblikovane iz virov zunajposlovnih

sredstev
9023 – Sklad za odkup lastnih delnic
9024 – Statutarne rezerve oblikovane iz dobička
9025 – Druge rezerve oblikovane iz dobička
903 – Revalorizacijski popravek kapitala
9030 – Revalorizacijski popravek ustanovitvenega kapitala

– navadnih delnic
9031 – Revalorizacijski popravek ustanovitvenega kapitala

– prednostnih delnic
9032 – Revalorizacijski popravek rezerv banke
9033 – Revalorizacijski popravek revalorizacijskega

popravka
9034 – Revalorizacijski popravek nerazporejenega dobička
9035 – Revalorizacijski popravek splošnih rezervacij
9036 – Revalorizacijski popravek ustanovitvenih vlog
9038 – Revalorizacijski popravek vplačanega presežka

kapitala
9039 – Revalorizacijski popravek izgube
904 – Nerazporejeni dobiček
9040 – Nerazporejeni dobiček prejšnjih let
9041 – Nerazporejeni dobiček poslovnega leta
905 – Splošne rezervacije za zavarovanje pred

potencialnimi izgubami
906 – Ustanovitvene vloge hranilnic in hranilno-kreditnih

služb
908 – Vplačani presežek kapitala
9080 – Vplačani presežek kapitala od navadnih delnic
9081 – Vplačani presežek kapitala od prednostnih delnic
909 – Izguba
9090 – Izguba prejšnjih let
9091 – Izguba poslovnega leta
92 – Dolgoročne vloge
920 – Dolgoročne vloge gospodarstva
9200 – Dolgoročne vloge gospodarstva
9203 – Dolgoročne vloge gospodarstva za stanovanjsko

gradnjo
9206 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog gospodarstva
921 – Dolgoročne vloge gospodarstva – odvisne družbe
9210 – Dolgoročne vloge odvisnih družb v gospodarstvu
9213 – Dolgoročne vloge odvisnih družb v gospodarstvu za

stanovanjsko gradnjo
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9216 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog odvisnih družb
v gospodarstvu

924 – Dolgoročne vloge javnega sektorja
9240 – Dolgoročne vloge javnega sektorja
9243 – Dolgoročne vloge javnega sektorja za stanovanjsko

gradnjo
925 – Dolgoročne vloge bank in drugih finančnih

organizacij
9250 – Dolgoročne vloge bank
9251 – Dolgoročne vloge hranilnic
9252 – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij
9253 – Dolgoročne vloge bank za stanovanjsko gradnjo
9254 – Dolgoročne vloge hranilnic za stanovanjsko gradnjo
9255 – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij za

stanovanjsko gradnjo
9256 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog bank
9257 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog hranilnic
9258 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog drugih

finančnih organizacij
927 – Dolgoročne vloge prebivalstva
9270 – Dolgoročne hranilne vloge prebivalstva
9271 – Druge dolgoročne vloge prebivalstva
9273 – Dolgoročne vloge prebivalstva za stanovanjsko

gradnjo
9276 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva
928 – Dolgoročne vloge tujih oseb
9280 – Dolgoročne vloge tujih oseb
9281 – Dolgoročne vloge tujih bank
9286 – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog tujih oseb
9287 – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog tujih bank
93 – Dolgoročne obveznosti za izdane vrednostne papirje
931 – Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice
9310 – Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na

prinosnika
9311 – Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na ime
9316 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdane

obveznice
9319 – Dospele neizplačane obveznosti za izdane

obveznice
933 – Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah
9330 – Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

na prinosnika
9331 – Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

na ime
9336 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdana

potrdila o vlogah
9339 – Dospele neizplačane dolgoročne obveznosti za

izdana potrdila o vlogah
934 – Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne

papirje
9340 – Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne

papirje
9346 – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih vrednostnih

papirjev
9349 – Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge

vrednostne papirje
94 – Obveznosti za prejeta dolgoročna posojila
945 – Dolgoročna posojila od bank in drugih finančnih

organizacij
9450 – Dolgoročna posojila od bank
9451 – Dolgoročna posojila od hranilnic
9452 – Dolgoročna posojila od drugih finančnih organizacij
9453 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od

bank
9454 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od

hranilnic

9455 – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od
drugih finančnih organizacij

9456 – Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od bank
9457 – Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od

hranilnic
9458 – Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od drugih

finančnih organizacij
948 – Dolgoročna posojila od tujih oseb
9480 – Dolgoročna posojila od tujih oseb
9481 – Dolgoročna posojila od tujih bank
9486 – Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od tujih

oseb
9487 – Tekoča zapadlost iz dolgoročnih posojil od tujih

bank
96 – Dolgoročne obveznosti do bank v skupini in drugih

finančnih organizacij
960 – Dolgoročne obveznosti do delov banke
961 – Dolgoročne obveznosti do bank v skupini
9610 – Dolgoročne obveznosti do bank v skupini
9616 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do bank

v skupini
962 – Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih

finančnih organizacij
9620 – Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih

finančnih organizacij
9626 – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do

odvisnih drugih finančnih organizacij
963 – Obveznosti za dolgoročna posojila iz primarne

emisije
9631 – Obveznosti za dolgoročna posojila iz primarne

emisije za kreditiranje trajnih obratnih sredstev
9632 – Obveznosti za druga dolgoročna posojila iz

primarne emisije
9636 – Tekoče zapadlosti obveznosti za dolgoročna

posojila iz primarne emisije
97 – Druge dolgoročne obveznosti in viri zunajposlovnih

sredstev
972 – Viri sredstev skupne porabe za stanovanjske potrebe
973 – Viri sredstev skupne porabe za druge potrebe
974 – Viri drugih zunajposlovnih sredstev
975 – Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred

možnimi izgubami
9750 – Posebne rezervacije za zunajbilančne obveznosti
9751 – Posebne rezervacije – izravnava po skupinah
9752 – Rezervacije za druga tveganja
9753 – Posebne rezervacije za okvirne kredite
976 – Druge dolgoročne rezervacije
9760 – Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne

obveznosti
9761 – Dolgoročne rezervacije za obdavčitve
9762 – Druge dolgoročne rezervacije
978 – Druge dolgoročne obveznosti
9780 – Obveznosti za posojila za osnovna sredstva
9781 – Obveznosti za osnovna sredstva prejeta v najem
9782 – Obveznosti za druga dolgoročna sredstva
9786 – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih obveznosti
9789 – Druge dolgoročne obveznosti
979 – Vnaprej plačani neobračunani prihodki
98 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in

za tuj račun
980 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in

za tuj račun
9800 – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in

za tuj račun
9807 – Druge dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem

imenu in za tuj račun
9808 – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
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99 – Zunajbilančna evidenca
990 – Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po

poslih v državi
9900 – Aktivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko
9901 – Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih

predmetov
9902 – Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih

papirjev
9903 – Aktivni evidenčni računi za druga jamstva
9904 – Prejete garancije za zavarovanje terjatev
9905 – Prejeta državna poroštva za zavarovanje terjatev
9909 – Aktivni evidenčni računi za druge posle
991 – Aktivna zunajbilančna evidenca po poslih z

izvedenimi finančnimi instrumenti v državi in tujini
9910 – Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
9911 – Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
9912 – Dolžniki po valutnih opcijah v tujini
9913 – Dolžniki po valutnih opcijah v državi
9914 – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v tuji

valuti v tujini
9915 – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v tuji

valuti v državi
9916 – Dolžniki po drugih terminskih pogodbah v državi
9917 – Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini
9918 – Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
9919 – Dolžniki po drugih poslih v tujini
992 – Depo
9920 – Vrednostni papirji
9921 – Kovanci iz plemenitih kovin
9922 – Vrednostni papirji strank, vknjiženi v Klirinško

depotni družbi
9929 – Druge stvari v hrambi

993 – Aktivni evidenčni računi po poslih s tujino
9930 – Dolžniki za dokumentarne akreditive
9931 – Dolžniki za garancije in avale
9932 – Dolžniki za inkaso posle
9933 – Dolžniki za vrednostne papirje
9934 – Aktivni evidenčni računi agentskih poslov
9935 – Aktivni evidenčni računi odobrenih tujih posojil
9936 – Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov
9937 – Aktivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij
9938 – Aktivni evidenčni računi za leasing v tujini
9939 – Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih s tujino
994 – Aktivni evidenčni računi po poslih v državi
9940 – Dolžniki za akreditive
9941 – Dolžniki za garancije in supergarancije
9942 – Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki

Slovenije
9943 – Dolžniki za vrednostne papirje
9944 – Aktivni evidenčni računi agentskih poslov
9945 – Aktivni evidenčni računi odobrenih posojil
9946 – Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov
9947 – Aktivna evidenca odpisanih terjatev
9949 – Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih v

državi
995 – Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po

poslih v državi
9950 – Pasivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko
9951 – Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih

predmetov
9952 – Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih

papirjev
9953 – Pasivni evidenčni računi za druga jamstva
9954 – Pasivni evidenčni računi za prejete garancije za

zavarovanje terjatev

9955 – Pasivni evidenčni računi za prejeta državna poroštva
za zavarovanje terjatev

9959 – Pasivni evidenčni računi za druge posle
996 – Pasivna zunajbilančna evidenca po poslih z

izvedenimi finančnimi instrumenti v državi in tujini

9960 – Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
9961 – Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
9962 – Upniki po valutnih opcijah v tujini

9963 – Upniki po valutnih opcijah v državi
9964 – Upniki po terminskih pogodbah – futures v tuji

valuti v tujini

9965 – Upniki po terminskih pogodbah – futures v tuji
valuti v državi

9966 – Upniki po drugih terminskih pogodbah v državi
9967 – Upniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini

9968 – Upniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
9969 – Upniki po drugih poslih v tujini

997 – Deponenti
9970 – Deponenti vrednostnih papirjev
9971 – Deponenti kovancev iz plemenitih kovin

9972 – Deponenti vrednostnih papirjev, ki so vknjiženi v
Klirinško depotni družbi

9979 – Deponenti drugih stvari v hrambi

998 – Pasivni evidenčni računi po poslih s tujino
9980 – Upniki za dokumentarne akreditive
9981 – Upniki za garancije in avale

9982 – Upniki za inkaso posle
9983 – Upniki za vrednostne papirje

9984 – Pasivni evidenčni računi agentskih poslov
9985 – Pasivni evidenčni računi odobrenih tujih posojil
9986 – Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov

9987 – Pasivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij
9988 – Pasivni evidenčni računi po leasing poslih

999 – Pasivni evidenčni računi po poslih v državi
9990 – Upniki za akreditive

9991 – Upniki za garancije in supergarancije
9992 – Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki

Slovenije
9993 – Upniki za vrednostne papirje

9994 – Pasivni evidenčni računi agentskih poslov
9995 – Pasivni evidenčni računi odobrenih posojil

9996 – Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov
9997 – Pasivni evidenčni računi odpisanih terjatev
9998 – Pasivni evidenčni računi po leasing poslih
9999 – Drugi pasivni evidenčni računi po poslih v državi

3507.

Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino
(Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Ban-
ke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o uvedbi depozita za finančne

kredite in depozite, najete pri tujih osebah

1

V 2. točki sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite
in depozite, najete pri tujih osebah (Uradni list RS, št. 77/96
– prečiščeno besedilo in 29/97) se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
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“Slovenska izvozna družba ni dolžna vplačati tolarske-
ga depozita v primeru, če sredstva kredita najetega v tujini,
uporabi za kreditiranje tujih oseb v skladu z zakonom o
Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza.”

2

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 25. novembra 1997.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3508.

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podla-
gi zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za september 1997

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 1997 znaša 145.362 SIT in je za 1,3
odstotka višja kot avgusta 1997.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij–sep-
tember 1997 znaša 144.536 SIT.

Indeks bruto plače na zaposleno osebo za september
1997 na obdobje oktober 1996–september 1997 znaša 103,2.

Št. 052-35-19/97
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.

Namestnica direktorja
Statističnega urada

Republike Slovenije
Irena Križman l. r.

3509.

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 21. novembra 1997
sprejel

S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1997

I

Pokojnine se od 1. novembra 1997 uskladijo na podlagi
gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu septembru
1997 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se pove-
čajo za 0,5%.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljav-
ljene do 31. decembra 1997.

III

Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokoj-
ninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 59/97), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od najni je pokojninske osnove, veljavne od 1.
novembra 1997.

Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. novembra 1997 odmerijo tudi
pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki
so s pripadajočimi uskladitvami ni je kot bi bile, če bi se,
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje
pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1997.

IV

Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najni je
pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojnin-
ski osnovi in najniž pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 59/97), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove,
veljavne od 1. novembra 1997.

V

Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se
uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943,
odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po
102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).

VI

Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziro-
ma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
od 1. novembra 1997 najmanj 48.583,54 SIT, torej toliko,
kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.

VII

Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju naj-
nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od
1. novembra 1997.

Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, dolo-
čen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni doda-
tek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upošte-
vanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. novembra 1997.

VIII

Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.
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IX

Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki
so upokojencem pripadali za mesec oktober 1997 po oprav-
ljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. sep-
tembra 1997 (Uradni list RS, št. 59/97).

Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu novembru 1997.

X

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3510.

 Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 21. novembra 1997 sprejel

S K L E P
o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za

polno pokojninsko dobo

I

Najnižja pokojninska osnova se od 1. novembra 1997
dalje določi na novo in znaša 57.157,11 SIT.

II

Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1.
novembra 1997 dalje določi na novo in znaša 48.583,54 SIT.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3511.

Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 21. novembra 1997 sprejel

S K L E P
o najvišji pokojninski osnovi

I

Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. novembra
1997 dalje 276.855,52 SIT.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3512.

Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 21. novembra 1997
sprejel

S K L E P
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. novembra 1997 dalje
določi na novo in znaša 34.008,47 SIT.

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. novembra 1997 dalje
določi na novo in znaša 17.004,23 SIT.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3513.

Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 21. novembra 1997
sprejel
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S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. novembra
1997 dalje določijo na novo in znašajo:

Stopnja Telesna okvara v% Znesek SIT

1. 100 11.660,04

2. 90 10.688,37

3. 80 9.716,70

4. 70 8.745,03

5. 60 7.773,36

6. 50 6.801,69

7. 40 5.830,02

8. 30 4.858,35

II

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. novembra 1997
dalje določijo na novo in znašajo:

Stopnja Telesna okvara v% Znesek SIT

1. 100 8.162,02

2. 90 7.481,85

3. 80 6.801,69

4. 70 6.121,52

5. 60 5.441,35

6. 50 4.761,18

7. 40 4.081,01

8. 30 3.400,84

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3514.

Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije na seji dne 21. novembra 1997
sprejel

S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I

Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zako-
nu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. novembra 1997 dalje določi na novo
in znaša 24.291,77 SIT.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3515.

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
21. novembra 1997 sprejel

S K L E P
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem

varstvu kmetov

I

Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in
13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. novembra 1997 dalje
uskladi tako, da se poveča za 0,5%.

II

Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec oktober 1997 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 59/97).

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/97
Ljubljana, dne 21. novembra 1997.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
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OBČINE

BELTINCI

3516.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in osme
alinee 15. člena statuta Krajevne skupnosti Beltinci je Svet
krajevne skupnosti Beltinci na seji dne 13. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za Krajevno skupnost Beltinci

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci, ki
bo v nedeljo 14. 12. 1997 od 7. do 19. ure v prostorih Občine
Beltinci, Mladinska 2.

2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za:

– asfaltiranje ulic, ki še nimajo asfalta in preplastitev
najbolj kritičnih (poljska pot, del Krožne ulice, ureditev
ceste pri kovačnici, ureditev ceste proti Poredoš na Ribiški
poti, del ceste na Jugovem) ter izgradnja pločnikov v Ulici
Štefana Kovača, po celotni Ravenski cesti, v Gregorčičevi
ulici – šolarji in v ulicah, kjer se bo za to pokazala potreba,

– izgradnja avtobusnega postajališča pri pokopališču,
– izgradnja parkirišč, ulične razsvetljave, kjer je še ni in

redno vzdrževanje poljskih poti,
– soudeležba pri obnovi gradu za prostore, ki bodo

služili za dejavnosti v krajevni skupnosti,
– soudeležba pri izgradnji večnamenskega objekta pri

gradu,
– soudeležba pri izkoriščanju termalne vode (kopališče,

rekreacija, tople grede),
– vzdrževanje zgradb, ki so v lasti oziroma v uporabi

krajevne skupnosti (mrliška vežica, vaška tehtnica, del gasil-
skega doma, vodovodni stolp, črpališče),

– sofinanciranje za izgradnjo otroških igrišč in ostalih
rekreacijskih objektov (tenis, mini golf, trim steze),

– redno vzdrževanje vseh javnih zelenih površin v kra-
ju, parkirnih prostorov, pokopališča, okolice javnih zgradb,
avtobusnih postajališč, nabrežine Črnca v naselju, zimske
službe in redno vzdrževanje celotne infrastrukture v kraju,

– vzdrževanje požarne in prometne varnosti,
– soudeležba pri izvedbi plinifikacije Beltinec,
– za druge dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne

za nemoteno življenje v kraju.

3. člen

Za realizacijo referendumskega programa bo potrebno
185,500.000 SIT od tega se bo v petih letih, po ocenitvi iz
meseca oktobra 1997 predvidoma zbralo 93,285.000 SIT.
Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sred-
stvi bodo zagotovili proračun Občine Beltinci, sredstva ob-
čanov ter drugi viri.

4. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od
1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Beltinci v na-
slednji višini:

– 2% od neto plač iz delovnega razmerja,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov in samo-

stojnih podjetnikov,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki

Sloveniji za zaposlene v tujini.

6. člen

Nadzor nad zbiranjem s samoprispevkom zbranih sred-
stev in nadzor nad izvajanjem del opravlja Svet krajevne
skupnosti Beltinci, ki enkrat letno poroča o tem na krajevno
običajni način.

7. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-
ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

8. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik in vsi zaposleni občani, ki
prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Beltinci. Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Svet
krajevne skupnosti Beltinci.

9. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnico, ki ima naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST BELTINCI

G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu dne 14.12.1997 za uved-
bo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Bel-
tinci.

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za:

– asfaltiranje ulic, ki še nimajo asfalta in preplastitev
najbolj kritičnih (Poljska pot, del Krožne ulice, ureditev
ceste pri kovačnici, ureditev ceste proti Poredoš na Ribiški
poti, del ceste na Jugovem) ter izgradnja pločnikov v Ulici
Štefana Kovača, po celotni Ravenski cesti, v Gregorčičevi
ulici – šolarji in v ulicah, kjer se bo za to pokazala potreba,

– izgradnja avtobusnega postajališča pri pokopališču,
– izgradnja parkirišč, ulične razsvetljave, kjer je še ni in

redno vzdrževanje poljskih poti,
– soudeležba pri obnovi gradu za prostore, ki bodo

služili za dejavnosti v krajevni skupnosti,
– soudeležba pri izgradnji večnamenskega objekta pri

gradu,
– soudeležba pri izkoriščanju termalne vode (kopališče,

rekreacija, tople grede),
– vzdrževanje zgradb, ki so v lasti oziroma uporabi

krajevne skupnosti (mrliška vežica, vaška tehtnica, del gasil-
skega doma, vodovodni stolp, črpališče),
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– sofinanciranje za izgradnjo otroških igrišč in ostalih
rekreacijskih objektov (tenis, mini golf, trim steze),

– redno vzdrževanje vseh javnih zelenih površin v kra-
ju, parkirnih prostorov, pokopališča, okolice javnih zgradb,
avtobusnih postajališč, nabrežine Črnca v naselju, zimske
službe in redno vzdrževanje celotne infrastrukture v kraju,

– vzdrževanje požarne in prometne varnosti,
– soudeležba pri izvedbi plinifikacije Beltinec,
– za druge dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne

za nemoteno življenje v kraju

g l a s u j e m
ZA  PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

10. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sred-
stev Krajevne skupnosti Beltinci.

11. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Beltinci, dne 17. novembra 1997.

Predsednik
Sveta KS Beltinci

Jožef Kavaš, inž. l. r.

BREŽICE

3517.

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) in 17. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski
svet občine Brežice na 33. seji dne 13. 10. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za
dodeljevanje službenih stanovanj v najem, točkovanje ter
postopek oddaje službenih stanovanj.

2. člen

Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v
lasti Občine Brežice, ki so namenjena za zadovoljevanje
stanovanjskih potreb kadra, ki opravlja dejavnosti, ki jih
mora občina zagotavljati v skladu z določili zakona o lokalni
samoupravi in predstavljajo javne funkcije iz njene pristoj-
nosti, za čas trajanja funkcije.

Do službenih stanovanj je upravičen tudi kader v javnih
zavodih, katerih ustanoviteljica ni Občina Brežice (javni
zavod, Splošna bolnišnica Brežice, Gimnazija Brežice in
Ekonomska srednja šola Brežice), državni upravi (upravna

enota, davčna uprava), vendar le takrat, ko razpisano službe-
no stanovanje ostane neoddano upravičencem iz prvega od-
stavka tega člena, oziroma v primerih, ki so posebej uteme-
ljeni, ter ob sodelovanju ali finančni soudeležbi pristojnega
ministrstva.

3. člen

Službena stanovanja oddaja v najem župan Občine Bre-
žice za določen čas, to je za dobo pet let z možnostjo podalj-
ševanja ali za dobo trajanja delovnega razmerja upravičen-
cev v dejavnostih, naštetih v 2. členu tega pravilnika, če je
krajša od pet let.

4. člen

Kandidati so upravičeni do dodelitve službenega stano-
vanja v najem, če nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega
problema po kriterijih iz prvega odstavka 6. člena pravilnika
(stanovanjski standardi).

Določila iz prvega odstavka ne veljajo v primerih, če
upravičenec že razpolaga s stanovanjem ali stanovanjsko
hišo (stalno bivališče) in ni rednega javnega prevoza iz me-
sta stalnega bivališča do delovnega mesta oziroma je mesto
stalnega bivališča oddaljeno nad 50 km.

II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE
SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

5. člen

Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi
naslednjih osnov in meril:

I. Pomembnost del oziroma nalog točk

– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar 35

– višji upravni delavec, vodja oddelka, službe 30

– delavec s posebnimi pooblastili 25

– profesor, zdravnik, strokovni delavec 20

II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe

– doktorat 25

– magisterij 20

– visokošolska izobrazba 15

– višješolska izobrazba 10

– srednješolska izobrazba 5

V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako števi-
lo točk, ima prednost kandidat:

1. ki ima večje število ožjih družinskih članov,

2. ki ima v družini starejše otroke

III. STANOVANJSKI STANDARDI

6. člen

Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji
minimalni površinski standardi:

Število Stanovanjska
družinskih članov površina m2

1 32
2 45
3 58
4 70
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Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stano-
vanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se
nanaša samo na bivalne površine, ki vključujejo: sobe, kabi-
nete, kuhinje, shrambe, WC, kopalnice in predsobe.

Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi več-
je stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo
stanovanja po normativu in če prosilec s tem soglaša.

IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ

7. člen

Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve Občine Brežice pripravi razpis za oddajo službenih
stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve službe-
nega stanovanja na podlagi sklepa župana občine. Razpis se
javno objavi na oglasni deski Občine Brežice. O poteku
razpisa se obvesti tudi organizacije, navedene v 2. členu tega
pravilnika, ki razpis objavijo na svojih oglasnih deskah.

Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od osem dni.

8. člen

Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora
vsebovati:

– število in vrsto službenih stanovanj
– upravičence do najema službenih stanovanj
– rok, do katerega je treba vložiti prijavo
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi
– naslov, na katerega se pošlje prijava
– način objave odločitve o oddaji službenega stanova-

nja.

9. člen

Obrazloženi prijavi na razpis za najem službenega sta-
novanja je potrebno priložiti mnenje ustanove kjer je upravi-
čenec zaposlen in vsa ostala v razpisu zahtevana dokazila,
sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

10. člen

Komisija za reševanje stanovanjske problematike v Ob-
čini Brežice pripravi na podlagi prispelih vlog predlog raz-
delitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz
5. in 6. člena tega pravilnika.

11. člen

Na predlog Komisije za reševanje stanovanjske proble-
matike v Občini Brežice izda tajnik Občine Brežice sklep o
dodelitvi službenega stanovanja v najem in o tem obvesti vse
prijavljene kandidate, kakor tudi tiste, ki jim stanovanja niso
dodeljena.

12. člen

Na sklep tajnika Občine Brežice je možno vložiti pri-
tožbo županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.

13. člen

Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega
stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosil-
cem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odno-
si po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.

14. člen

Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilni-
ka o metodologiji za oblikovanje najemnine v neprofitnih
stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95), oziroma veljavnega
občinskega odloka.

15. člen

Najemna pogodba se najemniku lahko odpove iz razlo-
gov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.

16. člen

Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno
stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri upra-
vičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravi-
čenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.

17. člen

Če upravičenci iz drugega člena tega pravilnika nimajo
potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijav-
ljeni kandidati ne izpolnjujejo pogoje, ostanejo stanovanja
nedodeljena. Župan občine lahko ta stanovanja ponudi v
najem drugim fizičnim oseba, vendar le za določeno dobo,
do enega leta, z možnostjo podaljševanja pogodbe. Po pote-
ku te dobe so upravičenci dolžni vrniti stanovanje.

V. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,
se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona
in podzakonskih predpisov.

19. člen

Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o oddaji službenih stanovanj Občine Brežice v najem, pra-
vilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji
službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 54/92, 13/93
in 18/94).

20. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 361-4/97-2/10
Brežice, dne 20. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

3518.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 ter
Uradni list RS, št. 44/97 (v nadaljnjem besedilu: ZVNDPP)
in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95)
je Občinski svet občine Brežice na 34. seji dne 20. 10. 1997
sprejel

P R O G R A M
priprave novelacije zazidalnega načrta Trnje Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

1. Predmet in cilj zazidalnega načrta Trnje Brežice
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opra-
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viti v postopku priprave novelacije zazidalnega načrta Trnje
v Brežicah, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njego-
vega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za
posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njego-
vo pripravo.

2. člen

2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega akta (PIA)
2.1. Obseg PIA
Novelacija zazidalnega načrta Trnje Brežice obsega ob-

močje med Cesto svobode za zahodu, Bizeljsko cesto na
severu, na vzhodu območja omejuje Trnska pot ter na jugu
konča ob robu višjega platoja. Območje je bilo namenjeno
pretežno stanovanjski gradnji.

Izvzete so parcele ob Bizeljski cesti katere lastnik je
Škof Bogdan na parc. št. 229/1 in 381, k.o. Zakot, zemljišče
med Lamutovo in Kocbekovo ulico parc. št. 210/9, 210/11,
210/12, 43/1, 43/11, 39/5, 39/6, 39/19, 39/24, 39/25, 39/26
k.o. Trnje in 229/1 in 381 k.o. Zakot last PE Elektro Krško
ter zemljiše zahodno od elektro koridorja med Kregarjevo
ulico na severu in robom višjega platoja na jugu, kjer je bil
predviden prostor za gradnjo VVZ (otroški vrtec), in so
predmet posebne obdelave.

2.2. Vsebina PIA
Novelirani zazidalni načrt bo preveril in ovrednotil ob-

stoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen
prostorski razvoj tega območja.

Priprava novelacije zazidalnega načrta Trnje se je pri-
čela na pobudo krajanov in odbora za urbanizem pri Občini
Brežice.

Prostorski razvoj (morebitne dozidave oziroma nado-
mestne gradnje v okviru povečanih gabaritov in spremembe
namena prostora) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni
prostor sosednjih stavb ni oviran in razvrednoten in se pogo-
ji bivanja ne smejo poslabšati.

Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne
gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega namena
objektov.

ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni
in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in
navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS št. 14/85) in
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).

II. STROKOVNE PODLAGE

3. člen

Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območ-
ja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in študije:

– posebne strokovne podlage,
– poročilo o presoji vplivov na okolje,
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi ZN se mora uporabiti in upoštevati obstoje-

či zazidalni načrt Trnje (Uradni list SRS, št. 17/80).
Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa

prometna študija.

III. SOGLASODAJALCI

4. člen

V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobi-
jo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Soglaso-
dajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje

pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje ni potrebno.

5. člen

Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-

stvo narave izpostava Novo mesto,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Zakot–Bukošek–Trnje,
– ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da so

njihova soglasja potrebna.

6. člen

Na izdelani osnutek ZN morajo soglasodajalci v tride-
setih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti
soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN
upošteval zahtevane pogoje.

Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje so-
glasja.

IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi – Zavod
za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi župan Občine Brežice in odbor za urbanizem in oko-
lje.

c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, ker se izdelava
novelacije ZN Trnje ne financira iz občinskega proračuna.

Naloga nosilca izdelave je:
– izdelava projektne naloge na podlagi anket potencial-

nih investitorjev,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi pro-

grama priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu

z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom,
– izdelava poročila o presoji vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v

vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah,

ki bo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

Izdelano projektno nalogo na podlagi anket potrdi žu-
pan s strokovnimi službami.

V. TERMINSKI PLAN

7. člen

Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po po-
trditvi projektne naloge.

Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v
90 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno
vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.

Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgr-
nitvi osnutka ZN na prvi seji oziroma najpozneje v roku 30
dni po prejemu gradiva.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30
dni, je organizirana javna obravnava.
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Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku zazidalnega načrta.

Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu, se
v roku 1 meseca dopolni zazidalni načrt v tistih sestavinah,
na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe
in predlogi.

Tako dopolnjen zazidalni načrt se posreduje občinske-
mu svetu v sprejem.

Novelacija zazidalnega načrta bo glede na velikost ob-
močja izdelana po posameznih območjih v štirih etapah.

Št. 352-56/97-2/8
Brežice, dne 20. oktobra 1997.

  
Predsednik

Občinskega sveta
občine Brežice

Alojzij Slavko Sušin l. r.

GROSUPLJE

3519.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 33. seji
dne 22. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Grosuplje, s sedežem Kolod-
vorska cesta 2, Grosuplje (v nadaljevanju besedila: ustanovi-
telj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgo-
jno-izobraževalni zavod Osnovna šola Louisa Adamiča
Grosuplje (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:

– Osnovna šola v Grosupljem,
– Podružnična šola Šmarje Sap,
– Podružnična šola Žalna,
– Podružnična šola Št. Jurij in
– Podružnična šola Kopanj.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Louisa Ada-
miča Grosuplje.

Sedež zavoda: Tovarniška cesta 14, Grosuplje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ LA Grosuplje.
V sestavo OŠ Grosuplje sodijo:
– Osnovna šola v Grosupljem, Tovarniška cesta 14,
– Podružnična šola Šmarje Sap, Ljubljanska cesta 49,

– Podružnična šola Žalna, Žalna 1,

– Podružnična šola Št. Jurij, Št. Jurij 11,

– Podružnična šola Kopanj, Velika Račna 43.

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo,
če so za to podani zakonski razlogi.

3. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

Podružnične šole v pravnem prometu nimajo poobla-
stil.

4. člen

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1099/00.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Louisa
Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, Grosuplje.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-
jitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja
vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
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9. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet
podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki
jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

10. člen

V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju sodijo nase-
lja:

– Osnovna šola v Grosupljem, Tovarniška cesta 14:
Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta do št. 11,
Pod gozdom cesta I do VIII, Stritarjeva cesta, Kadunčeva
cesta, Kolodvorska ulica, Taborska cesta, Levstikova cesta,
Trubarjeva cesta, Prečna pot od št. 13 dalje, Partizanska
cesta, Veselova cesta I do III, Jurčičeva cesta I do III, Jurči-
čeva pot, Tovarniška cesta, Hribska pot od št. 10 dalje, Pri
nadvozu, Kersnikova cesta, Jakhlova cesta, Župančičeva ce-
sta, Kovačičeva cesta, Obrtniška cesta, Cesta na Krko, Gasil-
ska cesta, Rožna dolina, Malo Mlačevo št. 23, 24, 24a, 33,
Veliko Mlačevo št. 1, 2, 4, 5, 62, 63, Spodnja Slivnica,
Ponova vas do št. 22, Brezje,

– Podružnična šola Šmarje Sap v Šmarju Sap: Šmarje
Sap, Cikava, Huda Polica, Gajniče, Mali Vrh pri Šmarju,
Paradišče, Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju, Podgorica pri Šmar-
ju, Zgornja Slivnica, Sela pri Šmarju,

– Podružnična šola Žalna v Žalni: Žalna, Velika Loka,
Plešivica pri Žalni, Lobček, Zagradec pri Grosupljem, Veli-
ko Mlačevo, razen številk iz prve alinee, Malo Mlačevo
razen številk iz prve alinee, Velika Ilova gora, Mala Ilova
gora,

– Podružnična šola Št. Jurij v Št. Juriju: Št. Jurij, Vino,
Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bič-
je, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova vas od št. 23 dalje,
Medvedica, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škoc-
jan, Železnica,

– Podružnična šola Kopanj v Veliki Račni: Velika Rač-
na, Mala Račna, Predole, Čušperk.

Matična enota je Osnovna šola Louisa Adamiča Gro-
suplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje
otroke v osnovno šolo za celoten zavod, razen za Podružnič-
no šolo Šmarje Sap. Otroke iz šolskega okoliša Podružnične
šole Šmarje Sap se vpisuje na sedežu Podružnične šole Šmar-
je Sap.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen

Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

12. člen

Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

13. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

14. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda,

– ravnatelj,

– strokovni organi,

– svet staršev.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed pedagoš-

kih in drugih strokovnih delavcev Osnovne šole v Grosup-
ljem, Tovarniška 14 dva člana, iz Podružnične šole Šmarje
Sap enega člana, iz ostalih podružničnih šol enega skupnega
člana ter izmed upravno administrativnih in tehničnih delav-
cev enega člana.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda nepo-
sredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo
starši na svetu staršev.

V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci os-
novne in vseh podružničnih šol.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
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Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.

17. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

– sprejema program razvoja zavoda,

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov,

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli,

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-
dične obračune,

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti,

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-
da,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

– odloča o najemanju kreditov,

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

19. člen

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima-
jo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženi-
mi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandida-
tov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.

20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov Osnovne
šole Grosuplje, Tovarniška 14, Podružnične šole Šmarje Sap,
ostalih podružničnih šol in upravnih, administrativnih in
tehničnih delavcev po abecednem redu priimkov z navedbo,
koliko kandidatov se voli izmed kandidatov Osnovne šole
Grosuplje, Tovarniška 14, Podružnične šole Šmarje Sap,
ostalih podružničnih šol ter izmed kandidatov upravno ad-
ministrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov,
za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov
izmed kandidatov Osnovne šole Grosuplje, Tovarniška 14,
Podružnične šole Šmarje Sap, ostalih podružničnih šol ali
upravno administrativnih in tehničnih delavcev, kot jih je
potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz Osnovne
šole Grosuplje, Tovarniška 14, Podružnične šole Šmarje Sap,
ostalih podružničnih šol in izmed upravno-administrativnih
in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati Osnovne
šole Grosuplje, Tovarniška 14, Podružnične šole Šmarje Sap,
ostalih podružničnih šol ter upravno administrativnih in teh-
ničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata izmed kandidatov Osnovne šole Grosuplje,
Tovarniška 14, Podružnične šole Šmarje Sap, ostalih po-
družničnih šol ali upravno administrativnih in tehničnih de-
lavcev dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

22. člen

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od katere
začne članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani sveta
izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega
namestnika.

Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sve-
ta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma
imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsed-
nika sveta zavoda vodi sejo sveta dotedanji predsednika
sveta zavoda.

Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpi-
suje zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z ravnateljem
skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta zavoda
in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta za-
voda.

V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge
iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.

Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
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b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

23. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju
(Uradni list RS, št. 42/93).

24. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelo-
vanje delavcev v upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

2. Ravnatelj

25. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti

učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-

ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga napredo-
vanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredova-
nju delavcev v plačilne razrede,

– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje po-

družničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno

službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

26. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za (vzgojitelja) učitelja ali za svetovalnega delavca v
zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ob-
čine.

Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja gla-
suje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda ime-
nuje ravnatelja brez tega mnenja.

27. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.

a) Pomočnik ravnatelja

28. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor iz-
polnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziro-
ma ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.

Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja podružnične šole

29. člen

Podružnična šola ima vodjo.

Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.

Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organi-
zacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnič-
ne šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga
pisno pooblasti.
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3. Strokovni organi

30. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

31. člen

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

Učiteljski zbor:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-
nih z vzgojno-izobraževalnim delom,

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-
mov ter dejavnosti,

– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-
ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,

ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

34. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

35. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda.

Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o

letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-
valni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-
ževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

36. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem, staršem ter sodeluje
z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobra-
ževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

37. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacij-
sko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraže-
valnega dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

38. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v za-
vodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slo-
venskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

39. člen

Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
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uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nju v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju
katere ima zavod sedež.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

40. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo za-
voda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružničnih šol, razen sredstev in
premoženja, ki se z delitveno bilanco Osnovne šole Louisa
Adamiča Grosuplje namenijo za delovanje Osnovne šole
Brinje Grosuplje.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

41. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od pro-
daje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzor-
jev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normati-
ve in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.

42. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz jav-
nih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pri-
spevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

43. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

44. člen

Ustanovitelj izvaja ustanoviteljske pravice in obvezno-
sti v skladu s predpisi in v tem okviru zlasti:

– zagotavlja sredstva in pogoje za delo zavoda,

– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– spremlja namembnost porabe sredstev,

– daje soglasje k porabi prihodkov nad odhodki sred-
stev,

– opravlja druge obveznosti v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.

Zavod izvaja svoje pravice in obveznosti v skladu s
predpisi in tem odlokom ter v tem okviru zlasti:

– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju
programa razvoja šole ter o izvajanju letnega delovnega
načrta zavoda,

– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini
Grosuplje,

– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za sprem-
ljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,

– uresničuje druge pravice in obveznosti v skladu s tem
odlokom in predpisi.

IX. JAVNOST DELA

45. člen

Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne more-

jo prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, ra-
zen v primerih, kot je določeno z zakonom ali drugimi pred-
pisi ali če to dovoli ravnatelj.

Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj zavoda ali
oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.

X. NADZOR

46. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega nadzora, določene z zakonom.

47. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.
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XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

48. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

49. člen

Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati do-
ločbe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (Uradni list
Republike Slovenije, št. 18/97) in odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje
Sap (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/97).

51. člen

Ne glede na določbo 13. člena tega odloka opravlja
zavod obvezno osnovnošolsko izobraževanje v trajanju osem
let do izpolnitve pogojev za izvajanje obveznega osnovno-
šolskega izobraževanja v trajanju devet let v skladu z zako-
nom.

Do zagotovitve prostorskih pogojev za enoizmenski
pouk v šolah v Grosupljem se učenci višje stopnje šolskega
okoliša Podružnične šole Polica lahko vpišejo na Osnovno
šolo Louisa Adamiča Grosuplje.

52. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

53. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenim s tem odlokom.

Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor
ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki
ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko
imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne
glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma druge-
ga odstavka 27. člena tega odloka.

Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnju-
je pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma
drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uvelja-
vitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do sta-
rostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imeno-
van za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede
na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega od-
stavka 27. člena tega odloka.

54. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

55. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 22. oktobra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič dipl. inž. l. r.

IDRIJA

3520.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajev-
ni skupnosti Zavratec (Uradni list RS, št. 54/97) in izida
glasovanja na referendumu dne 19. oktobra 1997 je Svet
krajevne skupnosti Zavratec na seji dne 20. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka

v Krajevni skupnosti Zavratec

1. člen

Za Krajevno skupnost Zavratec se uvede krajevni sa-
moprispevek v denarju za financiranje dokončanja projekta
asfaltacije cest v KS Zavratec.

2. člen

Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2002.

3. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben
račun Krajevne skupnosti Zavratec.

Predračunska vrednost del znaša 28.000.000 SIT.

S samoprispevkom bo zbranih okvirno 5.800.000 SIT.
Preostala sredstva naj bi se zagotovila na podlagi razpisov
državnih organov in skladov, proračuna Občine Idrija, del
sredstev pa bodo krajani prispevali tudi z delom.
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O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispev-
ka mora Svet krajevne skupnosti Zavratec redno poročati na
zborih krajanov.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali:

– občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skup-
nosti Zavratec,

– lastniki počitniških hišic na območju Krajevne skup-
nosti Zavratec

in sicer:

– po stopnji 3% od neto plač, nadomestil plač in drugih
prejemkov, ki imajo značaj plač,

– po stopnji 3% od neto zavarovalne osnove iz samo-
stojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospo-
darskih in negospodarskih dejavnosti,

– po stopnji 3% od pokojnin,

– po stopnji 6% od katastrskega dohodka od kmetijske
dejavnosti za občane, ki opravljajo samo kmetijsko dejav-
nost in stalno prebivajo na območju KS Zavratec,

– po stopnji 2% od povprečne slovenske neto plače v
tekočem letu lastniki počitniških hišic.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim prooizvajalcem oziroma zavezancem kata-
strskega dohodka in samostojnim podjetnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike
Slovenije, Davčni urad Nova Gorica, izpostava Idrija.

Občanom, zaposlenim v tujini bo samoprispevek obra-
čunavala in zaračunavala Krajevna skupnost Zavratec.

Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, od
regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.

Ob vsakem izplačilu, oziroma nakazilu samoprispevka,
se Krajevni skupnosti Zavratec dostavi seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti izterjajo po pred-
pisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.

6. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad
Nova Gorica, izpostava Idrija in Agencija za plačilni promet,
podružnica Nova Gorica, ekspozitura Idrija.

7. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini; Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

8. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.

Zavratec, dne 20. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta KS Zavratec

Jože Lazar l. r.

LOŠKA DOLINA

3521.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95), 4. in 84. člena zakona o cestah
(Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87, 2/88), 32. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 38/96) in
20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št.
55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na seji dne 19.
6. 1997 sprejel

O D L O K
o urejanju in vzdrževanju javnih cest, poti, površin za

pešce in zelenih površin v Občini Loška dolina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Loška
dolina, kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za
podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja
koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, nadzor
nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje kon-
cesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne služ-
be in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne
službe urejanja javnih cest, poti, površin za pešce in zelenih
površin.

2. člen

Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne služ-
be urejanja javnih cest, poti, površin za pešce in zelenih
površin, s katerimi gospodari Občina Loška dolina (v nada-
ljevanju: javna služba).

3. člen

(1) Javne površine po tem odloku so javne ceste, poti,
površine za pešce, zelene površine in druge javne površine, s
katerimi gospodari oziroma so v lasti Občine Loška dolina.

(2) Javne ceste po tem odloku so lokalne ceste v lasti
Občine Loška dolina.

4. člen

Uporabniki storitev javne službe so fizične in pravne
osebe na območju Občine Loška dolina, ki so neposredni
uporabniki javnih cest, poti, površin za pešce, zelenih povr-
šin in drugih javnih površin v Občini Loška dolina.

5. člen

Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se na
podlagi koncesije opravlja na celotnem območju Občine Loš-
ka dolina.

II. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

6. člen

Način ravnanja s komunalnimi odpadki na javnih povr-
šinah in izvajalca gospodarske javne službe, ravnanja s ko-
munalnimi odpadki določa odlok Občine Loška dolina, ki
ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5779Št. 73 – 28. XI. 1997

7. člen

(1) Za čiščenje funkcionalnih zemljišč posameznih stavb
so dolžni skrbeti lastniki stavb, lokalov in drugih poslovnih
prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki le teh (v
nadaljevanju: neposredni uporabniki objektov), če s tem od-
lokom ni drugače določeno.

(2) Funkcionalno zemljišče po tem odloku je funkcio-
nalno zemljišče, kot je opredeljeno v 9. členu stanovanjske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94).

8. člen

Vzdrževanje čistoče in drugo vzdrževanje oziroma ure-
janje javnih površin opravlja izvajalec javne službe, ki za to
pridobi koncesijo Občine Loška dolina, v skladu s tem odlo-
kom (v nadaljevanju: koncesionar), če v tem odloku ni dru-
gače določeno.

9. člen

(1) Vzdrževanje čistoče (v nadaljevanju: čiščenje) na
javnih površinah obsega predvsem:

1. strojno in ročno pometanje asfaltiranih površin;
2. pranje asfaltiranih površin;
3. čiščenje drugih javnih površin in objektov;
4. čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov

ob javnih površinah;
5. negovanje in obnavljanje drevja, grmovja, cvetličnih

nasadov, trat, ipd.;

6. vzdrževanje in obnavljanje javnih cest, površin za
pešce in drugih javnih površin;

7. vzdrževanje in obnavljanje ograj na cesti, objektov,
klopi;

8. vzdrževanje vertikalne in horizontalne signalizacije
in opreme cest.

(2) Koncesionar opravlja tudi čiščenje funkcionalnih
zemljišč iz 7. člena tega odloka, z izjemo čiščenja snega
oziroma drugih opravil zimske službe, opredeljenih v tem
odloku.

10. člen

Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka oprav-
lja izvajalec tudi posamezna dela, vezana na varstvo cest, in
sicer:

1. priprava soglasja za prekopavanje, podkopavanje in
drugih del na javnih cestah;

2. priprava soglasij za graditev v varovalnem pasu ceste
iz osnov katastra;

3. priprava soglasij za postavljanje neprometnih zna-
kov.

11. člen

Obseg, časovno razdobje in način čiščenja javnih povr-
šin se določi z letnim programom, ki ga pripravi koncesionar
v soglasju z upravo Občine Loška dolina, do 30. novembra
za naslednje leto.

III. ZIMSKA SLUŽBA

12. člen

V Občini Loška dolina se opravlja zimska služba, kot
del javne službe.

13. člen

Zimska služba obsega:
1. pluženje in odstranjevanje snega na javnih površi-

nah;

2. posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob
poledici;

3. posipanje cestišč ob poledici;

4. odvažanje snega s cest in pločnikov;

5. odstranjevanje ledenih sveč z zgradb;

6. redno vzdrževanje žlebov in odtočnih cevi na zgrad-
bah;

7. pritrjevanje in redno vzdrževanje snegolovcev na stre-
hah, s katerih lahko pade sneg;

8. obeležba robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je
to potrebno;

9. mobilizacija delovnih sredstev in delovne sile za
čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasne-
žitvah;

10. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v
času odjuge.

14. člen

Zimsko službo po tem odloku izvajajo koncesionar in
neposredni uporabniki objektov.

15. člen

Koncesionar izvaja zimsko službo na vse javnih površi-
nah Občine Loška dolina, če s tem odlokom ni drugače
določeno.

16. člen

Zimsko službo na funkcionalnih zemljiščih, stanovanj-
skih stavbah in drugih zgradbah so dolžni izvajati neposred-
ni uporabniki objektov.

17. člen

Če nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi
pričakovati, ali če zapade 5 cm snega, so koncesionar in
neposredni uporabniki objektov dolžni pričeti z izvajanjem
zimske službe.

18. člen

Pri izvajanju zimske službe velja naslednji prednostni
vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:

1. ceste in dostopne poti do zdravstvenih domov, gasil-
skih domov, šol, avtobusne postaje in postajališča in drugih
pomembnih javnih ustanov;

2. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja;
3. druge javne površine za pešce;
4. ostale javne površine.

19. člen

(1) Izvajalec je dolžan odstraniti sneg tudi z vozišča in
pločnikov, na mostovih in s cest, kjer odrivanje snega s
plugom zoži vozišče, ali kjer s pluženjem zaradi ožine cest ni
mogoče odstraniti snega s prometnih površin.

(2) Odstranitev snega iz prejšnjega odstavka tega člena
mora biti opravljena na način, da omogoča normalno rabo
plužene površine in le-te ne zožuje čezmerno.

20. člen

(1) V času pluženja ali odstranjevanja snega je izvaja-
lec upravičen postaviti začasne znake o prepovedi parkiranja
ali ustavljanja vozil na cestah, če je to potrebno za nemoteno
opravljanje pluženja oziroma odstranjevanja snega oziroma
za neoviran odtok vode.

(2) Začasni znaki iz prejšnjega odstavka tega člena
morajo biti odstranjeni takoj po opravljenem pluženju oziro-
ma odstranjevanju snega.
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21. člen

V času odjuge je koncesionar dolžan očistiti tudi cestne
jarke v naseljih, če je to potrebno za neoviran odtok vode ter
cestne požiralnike.

22. člen

(1) Neposredni uporabniki objektov so dolžni v dolžini
zgradbe oziroma na funkcionalnem zemljišču:

1. očistiti novozapadli sneg zjutraj do 6.30 ure, po po-
trebi pa tudi večkrat dnevno;

2. odstraniti sneg, ki je padel s streh na javne površine,
ali je bil s streh odstranjen;

3. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred odstra-
nitvijo pa postaviti na pločnik znak za nevarnost;

4. posipati pločnike ob poledici.
(2) Kjer je to mogoče, so neposredni uporabniki objek-

tov dolžni odlagati sneg z javnih površin, za katerih čiščenje
so zadolženi po tem odloku tako, da ne ovira normalne rabe
teh površin, sicer se sneg odlaga na robnikih pločnikov.

23. člen

(1) Koncesionar je dolžan opraviti odvoz snega s ce-
stišč, drugih javnih površin in z robov pločnikov, če je to
potrebno za normalno rabo teh površin in če to ne morejo
zagotoviti neposredni uporabniki objektov, v skladu z določ-
bo drugega odstavka 21. člena tega odloka.

(2) Ob izrednem povečanju količin odstranjenega sne-
ga je koncesionar dolžan odstraniti sneg v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena, najkasneje v desetih dneh po preneha-
nju izrednih razmer.

24. člen

Prepovedano je metati sneg na vozišča ali pločnike, s
katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante
in cestne jarke za odvodnjavanje.

25. člen

Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati samo
s peskom ali s soljo.

26. člen

(1) Objekti, ki mejijo na javne površine, morajo imeti
nameščene snegolove.

(2) Poškodovane snegolove, žlebove ali odtočne cevi
na zgradbah so dolžni neposredni uporabniki objektov sproti
vzdrževati oziroma zamenjati, sicer jih na njihove stroške
zamenja koncesionar.

(3) Pred odstranjevanjem snega s streh je treba na ploč-
niku postaviti znak za nevarnost. Sneg iz dvorišč in drugih
površin se sme odvažati le na mesta, ki so za to določena.

27. člen

Uprava Občine Loška dolina lahko odredi posebne ukre-
pe za odstranjevanje snega, kadar zapade izredna količina
snega, koncesionar in neposredni uporabniki objektov pa ne
morejo s svojimi in posebej organiziranimi delovnimi sred-
stvi in delovno silo odstraniti zapadli sneg.

IV. NAČRT ZIMSKE SLUŽBE

28. člen

(1) Uprava Občine Loška dolina v sodelovanju s konce-
sionarjem sprejme do 30. septembra vsako leto načrt zimske
službe.

(2) Načrt zimske službe vsebuje obseg del in seznam
cest, na katerih je koncesionar dolžan plužiti in odstranjevati
sneg, jih posipati ob poledici.

(3) Z načrtom zimske službe se določi naslednji mini-
malni obseg zimske službe:

1. pluženje cest, po katerih potekajo proge avtobusnega
prometa in cest, ki povezujejo naselja;

2. pluženje in čiščenje dostopnih poti k zdravstvenim
postajam in ambulantam, policijskim postajam, gasilskim do-
movom, šolam in drugim javnim ustanovam, pokopališčem
in k odlagališču komunalnih odpadkov;

3. posipanje cest iz prejšnjih dveh alinei, prehodov za
pešce in avtobusnih postajališč;

4. odstranjevanje snega iz križišč in avtobusnih posta-
jališč, če so ta v naselju ter iz prometnih površin, ki z odva-
žanjem snega zožujejo običajni prometni pretok.

V. POGOJI ZA IZBOR KONCESIONARJA

29. člen

(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpol-
njevati predvsem naslednje pogoje:

1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republi-
ki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet konce-
sije oziroma izpolnjuje pogoje za pridobitev obrtnega dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;

2. da predloži registracijski izpisek registrskega sodišča
oziroma obrtno dovoljenje;

3. da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije;

4. da pripravi in predloži program izvajanja javne služ-
be za čas trajanja koncesije;

5. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so pred-
met koncesije ter s tem v zvezi predloži ustrezna priporočila;

6. da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so pred-
met koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in
normativov;

7. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in dru-
gimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet konce-
sije;

8. da pripravi in predloži oceno cene za svoje storitve;

9. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki bi jo lahko z opravljanjem javne službe povzročil tretji
osebi, državi ali občini oziroma položiti ustrezno varščino.

(2) Koncendent lahko v javnem razpisu določi tudi
druge pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.

VI. POOBLASTILA KONCESIONARJA

30. člen

Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane jav-
ne službe naslednja pooblastila:

1. izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je pred-
met koncesije na območju Občine Loška dolina,

2. določa ceno svojih storitev, v soglasju s svetom Ob-
čine Loška dolina;

3. druga javna pooblastila v skladu z zakonom.

VII. TRAJANJE KONCESIJE

31. člen

(1) Koncesija se podeli za dobo petih let.
(2) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske

pogodbe.
(3) Koncesijska pogodba se po poteku časa, za katerega

je bila sklenjena lahko podaljša za eno oziroma največ dve
leti, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi.
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32. člen

Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti,
ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske po-
godbe.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

33. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

1. s prenehanjem koncesijske pogodbe;
2. z odvzemom koncesije;
3. z odkupom koncesije;
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne služ-

be v režijo.

IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

34. člen

(1) Sredstva za financiranje javne službe se zagotovijo
v proračunu Občine Loška dolina.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena,
finacirajo neposredni uporabniki objektov zimsko službo, ki
jo v skladu z določbami tega odloka opravljajo sami, z
lastnimi sredstvi.

X. NADZOR

35. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo uprava
Občine Loška dolina, pristojni inšpektorati in komunalno-
redarstvena služba Občine Loška dolina.

XI. DRUGE DOLOČBE

36. člen

(1) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možno-
sti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima konce-
sionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske
javne službe, v nepredvidljivih okoliščinah.

(3) Opravila ob nepredvidljivih okoliščinah iz prvega
odstavka tega člena so tudi popravila poškodb na cestah,
nastalih zaradi višje sile.

37. člen

(1) Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo je zakrivil
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te gospodarske
javne službe.

(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovorno-
sti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali
Občini Loška dolina, zaradi nevestnega izvajanja javne
službe.

(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega od-
stavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Loška dolina, kolikor pride do
prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena,
lahko koncesionar namesto zavarovanja iz drugega odstavka
tega člena, plača koncedentu varščino v gotovini. Višina
varščine se določi z razpisnimi pogoji.

38. člen

(1) Koncesionar je dolžan voditi dnevnik izvajanja del.
(2) Vsebino dnevnika določi uprava Občine Loška do-

lina.
(3) Koncesionar je dolžan omogočiti upravi Občine

Loška dolina tedenski pregled dnevnika.
(4) Potrjeni dnevnik s strani uprave Občine Loška doli-

na je osnova za obračun izvršenih del koncesionarja.

39. člen

(1) Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega
koncesionarja le s soglasjem koncedenta.

(2) Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja
javne službe na podlagi pogodbe s podizvajalcem, v razmer-
ju do koncedenta in uporabnikov nastopati v svojem imenu.

40. člen

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v
imenu in za račun koncedenta podpiše župan Občine Loška
dolina.

XII. KAZENSKI DOLOČBI

41. člen

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik, ki:

1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane
poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali
če zapade 5 cm snega (17. člen);

2. ne očisti novozapadli sneg s pločnika do 6.30, ali pa
po potrebi večkrat dnevno (22. člen);

3. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstra-
njen s streh na pločnike (22. člen);

4. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov (22. člen);
5. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za

posipanje drug material razen soli in peska (22., 25. člen);
6. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že

odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cest-
ne jarke (24. člen);

7. ne pritrdi snegolovcev na strehah tam, kjer obstaja
nevarnost, da pade z njih sneg (26. člen);

8. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgrad-
bah (26. člen);

9. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s
strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost (26. člen);

10. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena (26.
člen).

42. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 40.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki:

1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane
poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali
če zapade 5 cm snega (17. člen);

2. ne očisti novozapadli sneg s pločnika do 6.30 ure, ali
pa po potrebi večkrat dnevno (22. člen);

3. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstra-
njen s streh na pločnike (22. člen);

4. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov (22. člen);
5. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za

posipanje drug material razen soli in peska (22., 25. člen);
6. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že

odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cest-
ne jarke (24. člen);
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7. ne pritrdi snegolovcev na strehah tam, kjer obstaja
nevarnost, da pade z njih sneg (26. člen);

8. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgrad-
bah (26. člen);

9. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s
strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost (26. člen);

10. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena (26.
člen).

(2) Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 din se kaznu-
je za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejš-
njega odstavka tega člena.

XIII. KONČNA DOLOČBA

43. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 012-7/97
Loška dolina, dne 19. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

3522.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 30. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list SRS, št. 32/93), 4. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina (Uradni
list RS, št. 38/96) ter 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška
dolina na seji dne 19. 6. 1997 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki

v Občini Loška dolina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov
(v nadaljevanju: odpadki), ravnanje z njimi ter urejanje in
vzdrževanje javnih odlagališč na območju Občine Loška
dolina.

2. člen

Na celotnem območju Občine Loška dolina je obvezno
ravnanje z odpadki iz vseh virov na način določen s tem
odlokom.

3. člen

(1) Po določbah tega odloka so dolžne ravnati vse ose-
be, ki s kakršnimkoli dejanjem povzročajo nastajanje odpad-
kov (v nadaljevanju: povzročitelji) ter izvajalci javne službe
ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) v Občini Loš-
ka dolina.

(2) Za povzročitelja se šteje vsaka oseba iz prejšnjega
odstavka tega člena, ki je neposredni uporabnik javne povr-
šine in na območju Občine Loška dolina:

– biva v svojih ali najetih prostorih;
– opravlja profitno ali neprofitno dejavnost;
– upravlja javne površine;
– organizira javne prireditve ali druge aktivnosti oziro-

ma na katerikoli drug način uporablja javne ali zasebne po-
vršine.

(3) Če povzročitelj iz prvega oziroma drugega odstavka
tega člena ni določljiv, se za povzročitelja šteje lastnik povr-
šine.

(4) Stroške ravnanja z odpadki na javnih površinah v
lasti Občine Loška dolina, krije iz lastnih sredstev Občina
Loška dolina, če za njihovo upravljanje oziroma uporabo ni
drugače dogovorjeno oziroma določeno s tem odlokom.

4. člen

Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:

1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter pre-
važanje, razvrščanje in skladiščenje odpadkov;

2. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz go-
spodinjstev;

3. predelava odpadkov v napravah s čim višjo stopnjo
izkoristka sekundarnih surovin in energije;

4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlaga-
liščih;

5. saniranje divjih odlagališč.

5. člen

(1) Redno zbiranje in odvažanje odpadkov v Občini
Loška dolina opravlja v skladu z določbami tega odloka
javno podjetje “Komunala Cerknica”.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
lahko Občinski svet občine Loška dolina na predlog župana,
s sklepom določi, da redno zbiranje in odvažanje odpadkov
opravlja drugo organizirano podjetje, registrirano in uspo-
sobljeno za opravljanje komunalne dejavnosti, ki za to pri-
dobi koncesijo Občine Loška dolina.

(3) Izredno zbiranje in odvažanje odpadkov se opravlja,
kadar je to potrebno zaradi trenutno povečane količine od-
padkov, z namenom dopolnjevanja zmogljivosti izvajalca
rednega zbiranja in odvažanja odpadkov oziroma z name-
nom saniranja divjih odlagališč.

(4) Izredno zbiranje in odvažanje odpadkov lahko
opravlja samo organizirano podjetje, registrirano in uspo-
sobljeno za opravljanje komunalne dejavnosti.

6. člen

(1) V primeru, da izvajalec sam ne more opraviti vseh
nalog iz tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem
imenu za njegov račun opravi oseba iz četrtega odstavka 5.
člena tega odloka. Osebo iz četrtega odstavka 5. člena tega
odloka priskrbi izvajalec v soglasju s pristojnim organom
Občine Loška dolina.

(2) Ne glede na določbo četrtega odstavka 5. člena tega
odloka oziroma prvega odstavka tega člena lahko saniranje
divjih odlagališč opravlja tudi oseba, ki ni registrirana za
opravljanje komunalne dejavnosti, če za to pridobi poobla-
stilo Občine Loška dolina. O tem je Občina Loška dolina
dolžna obvestiti izvajalca.

II. ODPADKI

7. člen

Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospo-
dinjstvih, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bival-
nem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi.
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8. člen

(1) Glede na način zbiranja in odvoza se po tem odloku
odpadki delijo na:

1. odpadke, ki jih je izvajalec dolžan redno odvažati v
tipiziranih posodah za odvoz odpadkov;

2. odpadke, ki so ji povzročitelji sami dolžni nadzirano
odlagati na ustreznih mestih.

(2) Odpadki iz prve točke prejšnjega odstavka tega
člena so:

1. trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane
oziroma bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, steklo,
keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in
plastični odpadki);

2. razni drobni nenevarni proizvodni odpadki, za katere
povzročitelji menijo, da kot surovine niso uporabni za na-
daljnjo proizvodnjo;

(3) Odpadki iz druge točke prvega odstavka tega člena
so:

1. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz grad-
benih posegov;

2. večje vejevje, štori in drugi inertni materiali v urba-
nih naseljih;

3. trdne usedline cestne kanalizacije, ob upoštevanju
ustreznih predpisov;

4. fekalije iz greznic;

5. kosovni odpadki (pohištvo, gospodinjski stroji, ostan-
ki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema, kot na
primer školjke, umivalniki, kadi ipd.);

6. nevarni odpadki;

7. ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav.

(4) V sistem zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov
v skladu s tem odlokom ne sodijo odpadki, katerih ravnanje
z njimi je predpisano z zakonom (25. in 30. člen zakona o
varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93, 1/96; v nadaljeva-
nju: ZVO).

III. ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

9. člen

(1) Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode za odpadke oziroma posebne vreče, skladno z določ-
bami tega odloka.

(2) Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen pro-
stor, od koder izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke.

(3) Povzročitelji so dolžni vzdrževati odjemna mesta v
stanju, ki zagotavlja nemoten odvoz odpadkov.

(4) Zbirno oziroma odjemno mesto za odpadke je lahko
skupno za več povzročiteljev.

10. člen

Zbirno oziroma odjemno mesto za odpadke mora ustre-
zati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter po-
žarno-varnostnim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati
prometa na javnih površinah.

11. člen

(1) Odjemna mesta določi izvajalec v soglasju s pov-
zročitelji in pristojnim referatom uprave Občine Loška doli-
na.

(2) Odjemno mesto mora biti dostopno specialnim vo-
zilom za odvoz odpadkov in oddaljeno največ pet metrov od
mesta, od koder je možen dostop s tem vozilom.

12. člen

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov in naselij ter pri prenovi
zgradb in delov naselij, upoštevati poleg splošnih normati-
vov in standardov tudi določbe tega odloka in tehnologijo
izvajalcev.

13. člen

(1) Povzročitelji morajo odlagati odpadke v:

1. tipizirane posode in zaboje;

2. tipizirane posode in zabojnike;

3. posebne vrečke za odpadke.

(2) Vrsto in število sredstev za zbiranje oziroma odla-
ganje odpadkov iz prejšnjega odstavka tega člena (v nadalje-
vanju: posode za odpadke) določi izvajalec, v skladu s teh-
nologijo odvažanja s katero razpolaga oziroma strukturo in
vrsto odpadkov, v soglasju s pristojnim referatom uprave
Občine Loška dolina.

(3) Kolikor posode za odpadke ne zagotovi povzročitelj
sam, jih zagotovi izvajalec na stroške povzročitelja.

(4) Izvajalec zaračuna stroške nabave posod za odpad-
ke v ceni odvoza odpadkov na način, ki ga določi v soglasju
s pristojnim referatom uprave Občine Loška dolina.

14. člen

(1) Na odjemnih mestih je prepovedano odlagati od-
padke izven posod za odpadke.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
je ob povečanju količine odpadkov na odjemnih mestih do-
voljeno odlagati odpadke izven posod za odpadke, vendar
samo v posebnih vrečkah za odpadke.

15. člen

(1) V tipizirane posode in zaboje na kolesih ter posebne
vrečke za odpadke je prepovedano odlagati:

– večje količine gradbenega materiala, kamenja in zem-
lje;

– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni od-
padki, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih
virov);

– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
(2) V katerokoli posodo za odpadke je prepovedano

odlagati:
– odpadke v tekočem stanju;
– kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinar-

skih zavodov;
– tleče, lahko vnetljive, eksplozivne, jedke, dražljive in

strupene snovi ter druge nevarne odpadke.
(3) V tipizirane velike zaboje (kesone), ki so namenjeni

za zbiranje kosovnih odpadkov, je prepovedano odlagati
katerekoli druge odpadke.

16. člen

(1) Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za
odpadke, razen tipizirane velike zabojnike, prepeljati iz zbir-
nega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.

(2) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na odjem-
nih mestih in dovoznost poti do odjemnega mesta.

(3) Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke
tako, da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali
okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznenju
posod onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.

(4) Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali
na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnega inšpektorja
čistiti in vzdrževati ter dotrajane posode za odpadke nado-
meščati z novimi, na stroške povzročitelja, kolikor poškodb
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zaradi katerih je posoda za odpadke postala neuporabna ni
povzročil izvajalec sam.

17. člen

Prehrambeni obrati, prehrambene trgovine, gostinska
podjetja in zasebni gostinci so dolžni odlagati ostanke hrane
in druge biološke odpadke (gnilo sadje, zelenjava itd.) v
zaprte posode za zbiranje in odvoz ostankov hrane, ali pa
morajo te vrste odpadkov odlagati v posebne vrečke, le-te pa
v posode za odpadke.

18. člen

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prire-
ditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prire-
ditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustrez-
nimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo
organizatorji prireditve poskrbeti, da se prireditveni prostor
očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni
izvajalci za ravnanje z odpadki.

19. člen

Izvajalec je dolžan zagotoviti namestitev zadostnega
števila posod za odpadke na javnih površinah (igriščih, avto-
busnih postajah, parkih, parkiriščih itd.) ter organizirati od-
voz odpadkov z javnih površin na stroške Občine Loška
dolina.

20. člen

Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila, čišče-
nja oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo
poškodovali.

IV. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

21. člen

(1) Pristojni občinski organ oziroma uprava Občine
Loška dolina lahko na posameznih območjih Občine Loška
dolina uvede obvezno razvrščajo naslednjih odpadkov:

1. organski odpadki;

2. papir;

3. steklo;

4. plastika;

5. tekstil;

6. kovine;

7. drugi uporabni odpadki.

(2) Odpadke pod 1., 2., in 3. točko prvega odstavka
tega člena, obvezno razvrščajo vsi povzročitelji, preostale
odpadke iz prejšnjega odstavka tega člena pa razvrščajo le
povročitelji, pri katerih ti odpadki nastajajo kot proizvodnji
oziroma tehnološki odpadek.

(3) Odpadki iz prvega odstavka tega člena v skladu z
navodilom izvajalca ter njegovo tehnologijo, zbirajo na za to
določenih mestih, ki jih določi izvajalec v soglasju s pristoj-
nim referatom uprave Občine Loška dolina.

22. člen

(1) Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno število tip-
skih posod za ločeno zbiranje odpadkov. Stroške za nabavo
posod izvajalec zaračunava povzročiteljem v ceni odvoza
teh odpadkov, skladno z določbo četrtega odstavka 11. člena
tega odloka.

(2) V posode, namenjene za zbiranje in odlaganje raz-
vrščenih odpadkov, je prepovedano odlagati druge odpadke.

V. ODVAŽANJE ODPADKOV

23. člen

(1) Izvajalec je dolžan vršiti reden odvoz odpadkov
skladno z razporedom odvoza. Letni razpored odvoza, pri-
pravi izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine Loška
dolina, in se objavi v javnih občilih na krajevno običajen
način. Razpored mora ustrezati značilnostim in količini po-
sameznih odpadkov.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
lahko pristojni občinski organ oziroma uprava Občine Loška
dolina naloži izvajalcu večjo pogostost odvoza odpadkov.

24. člen

O razporedu odvoza iz prejšnjega člena tega odloka
mora izvajalec obvestiti povzročitelje z objavo v javnih gla-
silih ali na drug ustrezen način.

25. člen

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.) je izvajalec dolžan
opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih štirih dneh
po prenehanju ovire oziroma po praznikih.

26. člen

Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke samo s
posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brez-
prašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznenje.

27. člen

(1) Odpadke iz tretjega odstavka 8. člena tega odloka
odvažajo na ustrezne deponije odpadkov povzročitelji sami,
pri tem pa morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti
tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in hi-
giensko nakladanje, prevažanje in praznenje ali na način, ki
omogoča takšno nakladanje, prevažanje in praznenje ter v
skladu z zakonom oziroma podzakonskimi akti.

(2) Odpadke iz tretjega odstavka 8. člena tega odloka
lahko odvažajo tudi izvajalci po posebnem naročilu povzro-
čitelja in jih odložijo na za to določena mesta oziroma preda-
jo pooblaščenim organizacijam, na način določen z zakonom
oziroma podzakonskimi akti.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so
izvajalci dolžni najmanj dvakrat letno v spomladanskem in
jesenskem času organizirati odvoz kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev na celotnem območju Občine Loška dolina.
Odvoz teh odpadkov se objavi na krajevno običajen način.

VI. ODLAGANJE ODPADKOV

28. člen

(1) Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke
na za to določeno odlagališče komunalnih odpadkov (v na-
daljevanju: odlagališče).

(2) Na odlagališče je dovoljeno odlagati odpadke iz
prvega odstavka 7. člena.

29. člen

(1) Odpadni gradbeni materiali se lahko uporabljajo na
odlagališču za lastne potrebe, možno pa jih je odlagati v
opuščenih gramoznicah ali pa jih uporabiti za izravnave pri
urejanju okolij ali za nasipe.

(2) Investitor si mora pridobiti pred izdajo gradbenega
dovoljenja soglasje za deponiranje gradbenega materiala iz-
ven stavbnega zemljišča od upravnega organa za urbanistič-
no načrtovanje Občine Loška dolina.
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30. člen

(1) Odlagališče upravlja upravljalec. Upravljalec sprej-
me poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča. Po-
slovnik potrdi Občinski svet občine Loška dolina.

(2) Upravljalec s poslovnikom določi režim odlaganja
odpadkov na odlagališču. Poslovnik ureja evidenco dovoza
odpadkov na odlagališče, ravnanje z odpadki na odlagališču,
tehnologijo deponiranja odpadkov, nadzor in dela, ki se
izvajajo na odlagališču, delovni čas odlagališča, postopek
izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov iz industri-
je, obrti in drugih dejavnosti, čiščenje izcednih vod in kon-
trolo vpliva na okolje, požarno varnost ter vzdrževanje oko-
lice odlagališča.

31. člen

Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Pov-
zročitelji so dolžni pripeljati odpadke na odlagališče v obra-
tovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi uprav-
ljalec.

32. člen

Če so odpadki odloženi izven odlagališča odpadkov in
ni mogoče odkriti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih
inšpekcijskih služb odstrani izvajalec na stroške proračuna
Občine Loška dolina.

33. člen

Prepovedano je kuriti komunalne odpadke na prostem.

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV
RAVNANJA Z ODPADKI

34. člen

Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačati vsi
povzročitelji odpadkov.

35. člen

(1) Cena za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi
odpadki po tem odloku (v nadaljevanju: cena) obsega:

– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške odlaganja odpadkov na odlagališču in
– stroške ravnanja s posodami za komunalne odpadke

(stroški čiščenja, vzdrževanja in nabave posod);
– taksa oziroma povračilo za obremenjevanje okolja;
– kosovni odvoz iz tretjega odstavka 27. člena tega

odloka.
(2) Višino cene določi izvajalec v soglasju z Občinskim

svetom občine Loška dolina, v skladu z veljavnimi predpisi
Republike Slovenije.

(3) Cena se zaračunava mesečno od m2 stanovanjske
oziroma poslovne površine (v nadaljevanju: obračunska po-
vršina).

(4) Za posamezne objekte, pri katerih je sporna obra-
čunska površina, lahko izvajalec v soglasju s pristojnim refe-
ratom uprave Občine Loška dolina, na utemeljen zahtevek
povzročitelja, zmanjša osnova za izračun cene, če ugotovi,
da je zahtevek upravičen.

36. člen

(1) Povzročitelji so dolžni izvajalca obveščati o vsaki
spremembi, ki bi lahko vplivala na izračun cene, v petnajstih
dneh od nastanka spremembe.

(2) Izvajalec je dolžan upoštevati prijavljeno spremem-
bo z začetkom naslednjega meseca, po mesecu v katerem je
nastala sprememba.

(3) V primeru, da povzročitelj ni sporočil sprememb o
povečanju obračunske površine, se nove izmere površin upo-
števajo kot obračunska površina od dne dejanske uporabe
povečanih površin.

37. člen

(1) Občinski svet občine Loška dolina lahko k ceni
določi tudi del cene za izgradnjo novih kapacitet za odlaga-
nje odpadkov. V tem primeru mora izvajalec ravnanja z
odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta na-
men in jih v soglasju z Občinskim svetom občine Loška
dolina namensko uporabljati.

(2) Občinski svet občine Loška dolina lahko k ceni
določi tudi del cene za sanacijo divjih odlagališč, iz katere se
financira izvajalec sanacije divjih odlagališč.

38. člen

(1) Cena za odvoz odpadkov, ki se odvažajo po naro-
čilu ali pogodbi, se obračunava po m3 odpeljanih in odlože-
nih odpadkov, v skladu s drugim odstavkom 36. člena tega
odloka.

(2) Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odla-
gališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunavajo po m3

pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za
odlaganje (s stroški ureditve odlagališča) brez prevoza.

VIII. DRUGE DOLOČBE

39. člen

(1) Izvajalci so dolžni ocenjevati in evidentirati struktu-
ro in količino odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se
odlagajo na odlagališču ter zadevne podatke konec meseca
januarja za preteklo leto posredovati pristojnemu referatu
uprave Občine Loška dolina.

(2) Način evidence določi pristojni organ oziroma upra-
va Občine Loška dolina.

IX. NADZOR

40. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opra-
vljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalno-redarstve-
na služba v okviru svojega delovnega področja in zakonitih
pooblastil.

(2) Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati ne-
pravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V
primeru kršitev določil tega odloka so dolžni kršitelje prija-
viti nadzornemu organu iz prejšnjega odstavka tega člena.

X. KAZENSKE DOLOČBE

41. člen

(1) Z denarno kaznijo od 1.000 do 40.000 SIT se kaz-
nuje pravna oseba oziroma podjetnik posameznik, ki krši
dolžnost ravnanja v skladu z določbami tega odloka (3.
člen).

(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 SIT se kaz-
nuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejš-
njega odstavka tega člena.

42. člen

Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 SIT se kaznuje
posameznik, ki krši dolžnost ravnanja v skladu z določbami
tega odloka (3. člen).
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen

V programu ravnanja z odpadki, ki ga pripravi izvajalec
in ga sprejme Občinski svet občine Loška dolina, se določi
postopen prehod na organizirano ravnanje z odpadki na ce-
lotnem območju Občine Loška dolina.

44. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-6/97
Loška dolina, dne 19. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

MISLINJA

3523.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 35. seji
dne 22. oktobra 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za zemljišče s parc. št. 2205/4 in 2205/5, k.o. Mislinja –
stavbišče in dvorišče v skupni izmeri 92 m2.

II

Parcela navedena v I. točki tega sklepa s tem postane
last Občine Mislinja.

III

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 466-15/96
Mislinja, dne 27. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

NAZARJE

3524.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 17. člena statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo
občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št.
1/95) ter skladno s četrtim odstavkom 10. člena pogodbe o

delni premoženjsko delitveni bilanci bivše Občine Mozirje
je Občinski svet občine Nazarje na 25. redni seji dne 24. 10.
1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Nazarje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Občina Nazarje s sedežem v Nazarjah, Savinjska cesta
4 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju os-
novnega šolstva ter na področju vzgoje in varstva otrok javni
vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Nazarje (v nada-
ljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Nazarje.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Nazarje.
Sedež zavoda je: Zadrečka cesta 37
V sestavo zavoda sodijo poleg matične šole na sedežu

zavoda še:
– Podružnična šola Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti

27,
– Enota Vrtec Nazarje, Zadrečka c. 39,
– Enota Vrtec Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti 27.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem

organizira delo v novi podružnični šoli oziroma novi enoti
vrtec ali ukine obstoječo podružnično šolo oziroma vrtec, če
so za to podani zakonski razlogi.

3. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

Podružnična šola in enoti v pravnem prometu nimajo
pooblastil.

4. člen

Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Celju.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda.
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Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja dela-

vec zavoda, ki ga za to pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni
delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki
jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo zavod v odnosih, ki niso navedeni v
tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja
 vzgojno-izobraževalnih potreb

10. člen

Zavod opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost na ob-
močju naselij Nazarje, Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina,
Lačja vas, Potok, Kokarje, Čreta pri Kokarjah, Žlabor, Zavo-
dice, Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Brdo,
Rovt pod Menino in Volog.

Matična šola je Osnovna šola Nazarje, kjer je sedež
zavoda. Na sedežu zavoda se vpisuje otroke v osnovno šolo
ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten
zavod.

Matična šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost
za učence v šolskem okolišu, ki obsega naselja Nazarje,
Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina, Lačja vas (del), Potok
(del), Kokarje, Čreta pri Kokarjah, Žlabor, Zavodice

in
naselja, ki so šolski okoliš podružnične šole Šmartno

ob Dreti za učence v prvih letih šolanja: Lačja vas (del),
Potok (del), Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti,
Brdo, Rovt pod Menino in Volog.

Zavod opravlja dejavnost predšolske vzgoje za vsa na-
selja iz prvega odstavka tega člena.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen

Dejavnost zavoda je:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko

izobraževanje
G/52.47 Nabava in prodaja šolskih potrebščin
O/92.511 Dejavnost knjižnice

O/92.61 Obratovanje športnih objektov
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
H/55.51 Storitve menz
J/60.23 Cestni potniški prevoz
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

12. člen

Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in
program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku, določenim z zakonom.

13. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske
otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.
Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem do
3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki šteje-
jo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih regi-
striranih dejavnosti.

14. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev šole in svet staršev vrtcev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– tri predstavnike staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed

delavcev občinske uprave, občinskih organov ali občanov
posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega
okoliša.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5788 Št. 73 – 28. XI. 1997

Predstavnike delavcev izvolijo izmed delavcev zavoda
zaposleni v zavodu na neposrednih tajnih volitvah po po-
stopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer:

– izmed delavcev matične šole trije člani,
– izmed delavcev podružnične šole en  član,
– izmed delavcev obeh vrtcev en  član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in

sicer svet staršev matične in podružnične šole po enega
predstavnika, sveta staršev vrtcev pa skupaj enega predstav-
nika.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok, učencev oziroma varovancev
v zavodu.

17. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

– sprejema program razvoja zavoda,

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov,

– obravnava poročilo o izobraževalni in vzgojni prob-
lematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otro-
ka v vrtcih,

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli in vrtcih,

– odloča o pritožbah delavcev v zvezi s pravicami, ob-
veznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja,

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,

– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-
dične račune,

– predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge
in mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-
da,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kredi-
tov,

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov zaradi opravljanja skupnih administrativ-
nih in računovodskih nalog in zaradi opravljanja drugih skup-
nih del,

– opravlja druge z zakonom ter s splošnimi akti zavoda
določene naloge.

a) Volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let.

19. člen

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima-
jo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico,
reprezentativni sindikat ter učitelji oziroma vzgojiteljski zbor.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predloži vo-
lilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa
volitev, morajo biti pisni s podpisi predlagateljev. Predlo-
gom kandidatov je potrebno priložiti pisne izjave kandida-
tov, da se s kandidaturo strinjajo.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda se predlagajo posebej za šolo,
posebej za vrtec.

20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov delavcev matične šole, izmed kandidatov
delavcev podružnične šole in izmed delavcev obeh vrtcev.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov
izmed delavcev matične šole, podružnične šole in izmed
delavcev vrtcev, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so ve-
ljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavo-
da z aktivno volilno pravico.

21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed delav-
cev matične šole, delavcev podružnične šole in izmed delav-
cev vrtcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje
število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število
glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v za-
vodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 15 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zah-
tevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral
sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za od-
poklic.
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Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravlja-
nju (Uradni list RS, št. 42/93).

23. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

2. Ravnatelj

24. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter

dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstanardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-
ljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

otrok in obveznostih učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje vodjo podružnične šole in vodji

enot vrtcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko

zdravstveno službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

25. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega
zbora in mnenje občine.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.

Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali občina ne dajo
mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zanj zaprošeno,
lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

26. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v nasledjih os-
mih dneh ministrstvo za šolstvo.

27. člen

Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.

Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.

Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organi-
zacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnič-
ne šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga
pisno pooblasti.

28. člen

Enoti vrtec imata vodjo enote.

Za vodjo vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-
goje za delo učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet
let naziv mentor.

Vodjo vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delav-
cev vrtca.

Vodja vrtca opravlja poleg dela vzgojitelja naslednje
naloge:

– organizira in vodi delo vrtca,

– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,

– predlaga nadstandardne programe,

– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,

– obvešča starše o delu vrtca,

– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj
oziroma jih določi v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

3. Strokovni organi

29. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi
učiteljev in vzgojiteljev.

30. člen

Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni de-
lavci zavoda.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5790 Št. 73 – 28. XI. 1997

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih poveza-
nih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,

– daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu,

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-
mov ter dejavnosti,

– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,

– daje mnenje k predlogu za imenovanje ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:

– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-
delku,

– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,

– odloča o vzgojnih ukrepih in

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in po-
močniki vzgojiteljev.

Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, daje
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega de-
la, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne
naloge, določene v letnem načrtu.

4. Svet staršev

34. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikujeta svet staršev matične šole in svet staršev
podružnične šole. Sveta staršev sta sestavljena tako, da ima v
njem vsak oddelek matične oziroma podružnične šole po
enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem se-
stanku oddelka.

Enoti vrtev oblikujeta svoja sveta staršev, ki v enoti v
Šmartnem ob Dreti šteje 3 člane, v enoti v Nazarjah pa pet
članov.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-
valni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-
ževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

35. člen

Zavod organizira v skladu z normativi in standardi sve-
tovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in strašem ter
sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrto-
vanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri oprav-
ljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškem zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

36. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacij-
sko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraže-
valnega dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

37. člen

Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo
strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, po-
močniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in dru-
gi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v
nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in
vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljav-
nimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost
in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplo-
mirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjiž-
nega jezika preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega stro-
kovnega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s stistemizacijo delovnih mest in obvladati morajo
slovenski jezik.
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38. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod
uredi v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normati-
vov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na
območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v
soglasju z ustanoviteljem.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.

Za vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu stro-
kovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta ob-
vestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

39. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo za-
voda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje vrtca.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bre-
meni brez soglasja ustanovitelja.

40. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna ustanovitelja, prispev-
kov učencev, sredstev ali prodaje storitev in izdelkov, iz
donacij prispevkov sponzorjev ali iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjeni z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investici-
je, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovih dejav-
nosti zavoda, upoštevajo dogovorjena merila, kriterije ter
normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti
zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.

41. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-
stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz jav-
nih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje
standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.

Upravni odbor imenuje svet staršev šole. Predstavnike zavo-
da predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pra-
vila.

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

42. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omenjeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

43. člen

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa-
nja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo del zavoda in področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega nadzora, določene z zakonom.

44. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije. Gospodarjenje z nepremični-
nami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

45. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

46. člen

Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se vzgojno-varstveni
enoti Šmartno ob Dreti 27 in Nazarje, Zadrečka c. 39 izločita
iz sestava Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje in vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gor-
nji Grad ter postaneta na podlagi tega odloka vzgojno-
varstveni enoti javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Nazarje.

Nepremično in premično premoženje ter ustrezni del
denarja, terjatev in obveznosti, vodenih v knjigovodski evi-
denci Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje, se z dnem uve-
ljavitve tega odloka in vpisa zavoda v sodni register na
podlagi delitvene bilance prenese v upravljanje in v knjigo-
vodske evidence javnega zavoda Osnovna šola Nazarje po
stanju na dan 31. 12. 1997.
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Zavod na podlagi vpisa v sodni register in z dnem
uveljavitve tega odloka prevzame delavce Vzgojno-varstve-
nega zavoda Mozirje, ki so do uveljavitve tega odloka delali
v enotah, ki se s tem odlokom izločita iz njegove sestave.

O prevzemu delavcev Vzgojno-varstveni zavod sklene
z javnim zavodom Osnovno šolo Nazarje poseben dogovor.

48. člen

Do zagotovitve prostorskih in kadrovskih pogojev za
organiziranje zavoda po tem odloku v matični šoli v Nazar-
jah ostane osnovna šola v Nazarjah v sestavu Vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje kot Podruž-
nična šola Nazarje, Osnovana šola Šmartno ob Dreti pa v
sestavu Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran
Kocbek, Gornji Grad kot Podružnična šola Šmartno ob Dreti.

Ko občinski svet s sklepom ugotovi, da so zagotovljeni
pogoji iz prvega odstavka tega člena, obvesti o tem občinska
sveta občine Mozirje in Občine Gornji Grad.

Z dnem, ki ga sporazumno določijo občinski sveti ob-
čin Nazarje, Mozirje in Gornji Grad, najkasneje pa s prvim
dnem naslednjega šolskega leta po sprejemu ugotovitvenega
sklepa iz drugega odstavka tega člena, se Podružnična šola
Nazarje izloči iz Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Mozirje in postane skladno s tem odlokom matična šola
s sedežem v Nazarjah, Zadrečka c. 37. Prav tako se s tem
dnem iz Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran
Kocbek izloči Podružnična šola Šmartno ob Dreti in postane
na podlagi tega odloka podružnična šola tega zavoda.

Nepremično in premično premoženje ter ustrezni del
denarja, terjatev in obveznosti, ki je na podlagi delitvene
bilance prenešeno v upravljanje vzgojno-izobraževalnima
zavodoma Osnovna šola Mozirje in Osnovna šola Fran Koc-
bek Gornji Grad, nanaša pa se na Podružnično šolo Nazarje
in Podružnično šolo Šmartno ob Dreti, se s 1. 1. 1998 prene-
se v upravljanje in v knjigovodske evidence javnega zavoda
Osnovna šola Nazarje.

Z dnem izločitve prevzame zavod delavce vzgojno-
izobraževalnih zavodov Osnovna šola Mozirje in Osnovna
šola Fran Kocbek Gornji Grad, ki so do izločitve delali v
podružničnih šolah, ki se izločijo iz njihove sestave. O prev-
zemu delavcev sklene zavod z drugima dvema zavodoma
poseben dogovor.

49. člen

Zavod mora uskladiti organizacijo in organe enot ter
imenovati ravnatelja zavoda v roku enega leta od dneva
uveljavitve tega odloka. Do uskladitve s tem odlokom upo-
rablja zavod statut ter druge splošne akte Vzgojno-varstve-
nega zavoda Mozirje, razen določil, ki so v nasprotju s tem
odlokom ali zakonom.

Do izločitve podružničnih šol po 48. členu tega odloka
in do organiziranja zavoda skladno s tem odlokom, volijo
pet predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda delavci
obeh enot vrtcev in sicer dva člana izmed delavcev enote
vrtec Šmartno ob Dreti, tri člane pa izmed delavcev enote
vrtec Nazarje.

Do organiziranja zavoda skladno s tem odlokom volijo
tri predstavnike staršev v svet zavoda starši na svetih staršev
enot in sicer svet staršev enote Šmartno ob Dreti enega
predstavnika, svet staršev enote Nazarje pa dva predstavnika.

Do imenovanja ravnatelja zavoda v skladu s tem odlo-
kom opravlja naloge ravnatelja vršilec dolžnosti ravnatelja,
ki ga hkrati s sprejemom tega odloka imenuje Občinski svet
občine Nazarje najdalj za dobo enega leta.

Vršilec dolžnosti ravnatelja je dolžan poleg nalog, za
katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da za-
vod vpiše v sodni register, uskladi organizacijo in organe

enot ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku,
določenem v prvem odstavku 49. člena tega odloka.

50. člen

Ob sprejemu sklepa iz drugega odstavka 48. člena tega
odloka sprejme občinski svet sklep o razrešitvi ravnatelja, ki
do tega dne opravlja to delo in hkrati imenuje vršilca dolžno-
sti ravnatelja najdalj za dobo enega leta.

Vršilec dolžnosti ravnatelja iz prvega odstavka tega
člena je dolžan opravljati naloge, za katere je pristojen po
zakonu in vse potrebne naloge v zvezi z uskladitvijo organi-
zacije zavoda in izvolitvijo organov zavoda v skladu s 16. in
34. členom tega odloka.

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe za-
voda v roku šestih mesecev od izločitve podružničnih šol po
48. členu tega odloka. Do uskladitve s tem odlokom posluje
zavod po določbah tega odloka, ki veljajo za čas do izločitve
podružničnih šol.

51. člen

Najpozneje tri mesece pred potekom mandata vršilcu
dolžnosti ravnatelja iz prvega odstavka 50. člena se opravi
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku,
določenim z zakonom in 25. členom tega odloka.

Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega
odloka.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasnje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.

Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.

Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja višjo izobrazbo,
15 let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja dva
mandata, je lahko imenovan za ravnatelja, ne glede na določ-
bo prvega odstavka 25. člena tega odloka.

52. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo za izločeni
enoti vrtec Nazarje in Šmartno ob Dreti veljati določbe odlo-
ka o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje (Urad-
ni list RS, št. 54/97), statut in drugi splašni akti tega zavoda
pa v enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.

Z dnem izločitve podružničnih šol po tretjem odstavku
48. člena tega odloka preneha za izločeno Podružnično šolo
Nazarje veljati odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Mozirje (Uradni list RS, št. 54/97), za
podružnično šolo Šmartno ob Dreti pa odlok o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran Kocbek
Gornji Grad (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji
Grad, Ljubno in Luče, št. 2/96) ter vsi splošni akti obeh
zavodov.

53. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 068-1/95-97-25
Nazarje, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Nazarje

Pavel Bitenc l. r.
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RADENCI

3525.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91, 13/93, 66/93,
35/97), 19. člena statuta Občine Radenci in 21. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS, št.
U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 46/96 in 26/97) je Občinski svet občine
Radenci na 31. redni seji dne 20. 10. 1997 sprejel

O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci

1. člen

Odlok o plakatiranju v Občini Radenci ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,

oglasov, transparentov in podobnih oglasov (v nadaljevanju:
plakati)

– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za pla-
katiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).

Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko
izvaja le z dovoljenjem upravnega organa.

2. člen

Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so stebri, samostojno stoječe ali

na stene pritrjene vitrine, table, elektronske table in prosto-
stoječi panoji.

Premična plakatna mesta so panoji, prapori, transparen-
ti ter napisi na javnih in drugih vozilih.

3. člen

Glede na velikost in obliko ločimo naslednja plakatna
mesta:

– jumbo panoji dimenzij 5,10 × 2,40 in 3 × 4 m,

– prostostoječe in stenske reklamne table do velikosti
6 m2,

– obvestilne table do 0,5 m2,

– reklamna stojala velikosti do 0,5 m2,

– reklamne stebre,

– svetlobne panoje velikosti do 3 m2,

– transparente in zastave,

– reklamne table na kandelabrih do 0,5 m2.

4. člen

Dovoljenje za postavitev plakatnega mesta izda uprav-
ni organ pristojen za izdajo lokacijske dokumentacije.

Predlogi lokacij, vrste in oblike plakatnih mest se izde-
lajo v sodelovanju s KS in jih potrdi občinski svet.

Pristojni organ Občine Radenci izdela kataster vseh
plakatnih mest, ki pa se mora tudi vedno dopolnjevati. V
katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled plakat-
nega mesta.

5. člen

Izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja na ob-
močju občine se izbere skladno z 19. členom odloka o izva-
janju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v
Občini Radenci (Uradni list RS, št. 14/97).

6. člen

Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih
mestih, ki so določena s katastrom plakatnega mesta in jih
lahko namešča in odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.

Prepovedano je poškodovati objekte in sporočila, ki jih
le-ta vsebujejo.

7. člen

Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za
plakatiranje, jih vzdržuje, nanje lepi in z njih odstranjuje
plakate.

Izvajalec mora zlasti skrbeti:

1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta,
opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom do katerega
dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,

2. da so plakati na reklamnem objektu primerno raz-
vrščeni,

3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času,
najkasneje pa v dveh dneh,

4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampilj-
ko in datumom,

5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena,

6. da po preteku datuma veljavnosti sporočila le-ta od-
strani, najkasneje pa v roku dveh dni,

7. da v dveh dneh odstrani vse plakate, ki so nalepljeni
ali nameščeni izven plakatnega mesta.

8. člen

Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase, ki jih na
svojih oglasnih mestih znotraj objekta oziroma zemljišča,
kjer imajo sedež, namestijo podjetja, društva in druge orga-
nizacije.

9. člen

Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma
drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in
označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole ipd. in ne
reklamirajo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo
med reklamne objekte table, vitrine ipd., ki objavljajo sporo-
čila javnih institucij.

10. člen

Prostostoječih panojev ni možno postaviti ali pritrditi v
naslednjih primerih:

– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi
ta postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje,

– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali
kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,

– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno
vrednoto mesta, kompleks ali objekt,

– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge ob-
vestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo
zmanjšala njihova sporočilnost,

– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospo-
darstva,

– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali ne-
zavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge
pomembne objekte ali naprave,

– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo posta-
vitev ovirala osnovno namembnost površine,

– na površinah in objektih, kjer bi te zaradi tega zmanj-
šale prometno varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika
ali zmanjšanja zaznamovanja prometnih oznak,
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– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.

11. člen

Fiksnih reklamnih objektov (tabel, panojev) ni možno
nameščati v naslednjih primerih:

– na zavarovanih objektih,

– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,

– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,

– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih,
ograjah in drugih objektih ter drevesih,

– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta
presega 1/2 površine fasade.

12. člen

Višina ter način plačevanja takse za uporabo plakatnih
mest in ostale oblike oglaševanja na posamičnih objektih ter
takso za postavitev in uporabo plakatnih mest se ureja v
odloku o komunalnih taksah.

Taksa je dohodek občine in se nakaže v proračun.

13. člen

Občina Radenci, KS in društva za oglaševanje v svojem
imenu in za svoj račun ne plačujejo takse.

14. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
nadzornik Občine Radenci, ki odredi odpravo nepravilnosti.

15. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznu-
je za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:

1. če stalna plakatna mesta postavlja in nanje namešča
reklame in plakate pravna ali samostojni podjetnik, ki ni
izvajalec,

2. če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne
obnavljajo reklamnih objektov,

3. če izvajalec na stalnem reklamnem objektu ne označi
naziva svoje firme,

4. kdor stalne in prenosne reklamne objekte postavlja
tako, da ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi
videz okolja,

5. kdor postavi, gradi oziroma pritrdi stalna plakatna
mesta brez dovoljenja oziroma soglasja pristojnega organa,

6. kdor postavi prenosna plakatna mesta brez priglasi-
tve pristojnega organa,

7. kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in na-
mešča reklamne plakate in transparente,

8. če izvajalci, pravne ali fizične osebe, plakate, rekla-
me in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali
je prenehal razlog, zaradi katerega so nameščeni, le-teh ne
odstranijo v predpisanem roku,

9. kdor poškoduje reklamne objekte.

Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje
posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori pre-
kršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

16. člen

Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene reklam-
ne objekte morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega
odloka zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja, navedene-
ga v 4. členu tega odloka, sicer komunalni nadzornik odredi
odstranitev oglasnega mesta na stroške lastnika, lastnik pa se
kaznuje tudi za prekršek po 15. členu tega odloka.

17. člen

Kataster plakatnih mest iz 4. člena tega odloka se izdela
v roku 30 dni po pravomočnosti tega odloka.

18. člen

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

Št. 006-0001/97
Radenci, dne 22. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

3526.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 18/93, 71/93) ter 28. člena statuta
Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/93) je župan Občine
Radenci sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o
lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja

Radgona in Radenci

I

Župan Občine Radenci odreja javno razgrnitev odloka
o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo
naselij Gornja Radgona in Radenci, ki ga je izdelal Tehnični
biro Radenci d.o.o.

II

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev odloka o lo-
kacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in
Radenci se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Radenci. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi
zainteresirani.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi
bo organizirno na krajevno običajen način.

III

Pripombe, stališča ter druge predloge, ki jih podajo
zainteresirane fizične in pravne osebe se pošiljajo županu
Občine Radenci.

IV

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 351-02-2/95
Radenci, dne 14. novembra 1997.

Župan
Občine Radenci

Jože Toplak, dipl. polit. l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA

3527.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o Krajev-
nih skupnostih občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
19/96) in statuta Krajevne skupnosti Laporje je Svet krajev-
ne skupnosti Laporje na seji dne 10. 10. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Laporje se razpiše refe-
rendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
financiranje:

a) sofinanciranje adaptacije in gradnje prizidka k OŠ
Laporje,

b) sofinanciranje zaključnih del pri obnovi cerkve,
c) izvajanja nalog iz posameznih programov po sklepu

sveta KS.

2. člen

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
september 1997 ocenjen na 180,000.000 SIT, od tega se iz
zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko

a) nameni 60% zbranih sredstev,

b) nameni 4% zbranih sredstev,

c) nameni 36% zbranih sredstev.

Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost
zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in
delu, sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica ter sred-
stev Republike Slovenije.

3. člen

Referendum bo v nedeljo 21. decembra 1997 od 7. do
19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija
krajevne skupnosti.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu Krajevne skupnosti Laporje. Z njimi bo v skladu s
programom ter letnimi plani razpolagal svet krajevne skup-
nosti. O uresničevanju programa in porabi sredstev samo-
prispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru
krajanov Krajevne skupnosti Laporje.

5. člen

Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od 1.
4. 1998 do 31. 3. 2003.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju Krajevne skupnosti Laporje, in sicer:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto
plač zmanjšane za prispevke in davke;

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 2%;

– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojni-
ne zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejema-
jo varstveni dodatek;

– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjša-
ne za odmerjene davke po stopnji 2%;

– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim de-
lom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od
bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju Krajevne skupnosti Laporje zgrajene hiše
ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno
100 DEM v tolarski protivrednosti.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike
Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Laporje dostavi seznam zavezancev za
katere se samoprispevek nakazuje.

8. člen

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-
moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in na-
grad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni
praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in od-
pravnin.

9. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skup-
nosti Laporje in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15
let, če so v delovnem razmerju.

10. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Laporje, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o
volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

11. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Laporje. Pravilnost obračunavanja in od-
vajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje RS ter davčna uprava Repub-
like Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih
pristojnosti.

12. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasov-
nicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Laporje

G L A S O V N I C A

Na referendumu dne 21. 12. 1997 za uvedbo samopri-
spevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 4. 1998 do 31. 3.
2003, za financiranje programa KS Laporje
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g l a s u j e m

PROTI ZA

(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI,
če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Laporje.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini).

15. člen

Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavita v Uradnem listu RS.

16. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Laporje, dne 10. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta KS Laporje
Milan Auer l. r.

VRHNIKA

3528.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 20. 11.
1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Vrhnika za leto 1997

1. člen

S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine
Vrhnika za leto 1997.

2. člen

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vrhni-
ka za leto 1997 tako, da glasi:

Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo: 1,402.623.000 tolarjev, predvideni odhodki pa
1,435.377.000 tolarjev. Primanjkljaj rednega dela proračuna
znaša 32,754.000 tolarjev.

Račun financiranja Občine Vrhnika za leto 1997 obse-
ga prihodke v višini 48,042.000 tolarjev in odhodke v višini
15,288.000 tolarjev.

Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene pora-
be in financiranje drugih nalog občine.

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta
sestavni del občinskega proračuna.

Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana Obči-
ne Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihod-
kov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Sloveni-
je za področje javnih financ.

3. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
1997.

Št. 12/140100-0001/97
Vrhnika, dne 21. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

3529.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89),
prvega odstavka 2. člena zakona o urejanju prostora v pre-
hodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), sklepa Vlade
Republike Slovenije št. 350-01/93-2/53-8 z dne 19. 9. 1996,
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika
na seji, dne 20. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana

Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje
1986–1990, dopolnjenega novembra 1997, za območje

Občine Vrhnika

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve:
– dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–

2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list
RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96),

– družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–
1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87), Uradni list
RS, št. 41/94, 50/94, 63/96, 70/96).

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na razširitev pri-
dobivalnega območja kamnoloma Verd na del njegovega
raziskovalnega območja, ureditev dveh odlagališč jalovine
na gozdnih zemljiščih ter opredelitev območij urejanja z
ureditvenim načrtom in prostorskimi ureditvenimi pogoji.

Razširitev pridobivalnega prostora v velikosti 10,7 ha
zajema dela parcel k.o. Verd št.: 1419/50, 1419/8, 1419/9,
1419/7, 1419/6, 1419/5, 1419/4, 1419/3 in 1419/2. Odlaga-
lišče jalovine v velikosti 4,7 ha se nahaja na parcelah št.
1710/1 in 1710/7 k.o. Verd, drugo v velikosti 1,5 ha na
parceli št. 1420/38 iste k.o.

Spremembe in dopolnitve so grafične in tekstualne.

2. člen

I. Dolgoročni plan iz prve alinee 1. člena se spremeni
kot sledi:
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1. V poglavju 4.3.1.4. se vsebina desetega odstavka
delno spremeni, tako da odstavek glasi:

Proizvodnja kamenin, gramoza in peska: usmeritev v
povečevanje obsega proizvodnje kamenih agregatov, ki bo
do konca dolgoročnega obdobja dosegala letno proizvodnjo
500.000 m3 agregatov, bo uveljavila program (katerega nosi-
lec bo tudi v prihodnje SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, enota Kamnolom Verd) kamnoloma z največjo
zmogljivostjo v širši ljubljanski aglomeraciji; takšna usmeri-
tev bo terjala uvedbo sodobnih tehnoloških postopkov, za
kar bo potrebno posodobiti strojno opremo, zaključiti rekon-
strukcijo primarnega drobilnega dela in pospešiti napore za
izboljšanje kvalifikacijske strukture zaposelnih; bistveno bo
potrebno povečati materialno-finančna vlaganja v tehnološki
razvoj ter razreševati vse ekološke probleme, kakor tudi
sanirati degradirana območja, ki jih ta proizvodnja povzroča.
Za dolgoročne potrebe širitve kamnoloma Verd je predvide-
no okrog 65 ha lesnoproizvodnega gozda, ki raste na suro-
vinskih zalogah.

3. člen

Del predvidene razširitve kamnoloma – deli parcel št.
1419/65, 1419/8 in 1419/9 k.o. Verd v velikosti 5,5 ha se
uredi z lokacijsko dokumentacijo. S tem v zvezi se družbeni
plan iz druge alinee 1. člena spremeni kot sledi:

1. V poglavju V/1 Prostorske sestavine DP se v tabeli
Družbene dejavnosti za predvidenim posegom pod zapored-
no št. 129 doda vrstica:

Zap. List PKN Naziv območja Obrazložitev Vrsta PIA

št. posega

129 a Vrhnika Kamnolom Širitev PUP
37 Verd pridobivalnega

območja
na zemljišče delov
parc. št.1419/65, 1419/8
in 1419/9 k.o. Verd

4. člen

V zvezi s spremembo iz 1. člena tega odloka se spreme-
nijo in dopolnijo prostorske sestavine planov:

1. V kartografskem delu dolgoročnega plana v merilu
1 : 25000 listi:

št. 2: Zasnova območij gozdnih zemljišč

št. 5: Zasnova območij sanacije zraka, zasnova območij
rezerv rudnin in mineralnih surovin, zasnova razporeditve
proizvodnih dejavnosti

št. 10: Zasnova urejanja s prostorskimi izvedbenimi
akti

2. V kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000, ki je
identična za dolgoročni in srednjeročni plan:

– list Vrhnika 37.

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 350-05/87
Vrhnika, dne 21. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Brane Jereb l. r.

ŽALEC

3530.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94, 45/94, 14/95 in 20/95)
30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter sklepa občinskega sveta z
dne 21. 11. 1997 je Občinska volilna komisija občine Žalec

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec pre-
šel na naslednjega kandidata z liste SKD Slovenski krščan-
ski demokrati v volilni enoti 5, del Občine Žalec, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Žalec in Vrbje to je:

Peter Gominšek, roj, 29. 8. 1957, Žalec, Heroja Staneta
5, ekonomski tehnik, bančni delavec.

Kandidat je dne 21. novembra 1997 podal pisno izjavo,
da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec.

Št. 008-001/97
Žalec, dne 21. novembra 1997.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žalec
Rajko Vrečer, dipl. jur. l. r.

VLADA

3531.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

1. člen

S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja, v primeru ko je storitev
določena kot gospodarska javna služba.

Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev
soglasja k cenam proizvodov in storitev iz prejšnjega odstav-
ka.

2. člen

Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slove-
nije.

3. člen

Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezan-
ci), ki opravljajo storitve dejavnosti, navedene v 1. členu te
uredbe, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih
storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto,
na območju katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahte-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5798 Št. 73 – 28. XI. 1997

vek s svojim mnenjem posreduje na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mne-
nje župana občine, na območju katere se opravlja dejavnost in
pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja
k cenam.

4. člen

Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero

je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega
registra,

– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev kot
javne službe,

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec
koncesionar,

– navedbo občin na območju katerih se opravljajo stori-
tve navedenih dejavnosti,

– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter pov-
prečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in
odstotek povečanja teh cen v letih 1995, 1996 in do datuma
vložitve zahtevka,

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov ter povprečno ceno, za katere se vlaga zahtevek z datu-
mom predvidene uveljavitve,

– pregled fakturirane realizacije z navedbo količine pro-
dane storitve za posamezne vrste porabnikov po posameznih
mesecih za leta 1995, 1996 in do datuma vložitve zahtevka,

– pregled obračunanih in porabljenih sredstev amortiza-
cije v letih 1995, 1996 in do datuma vložitve zahtevka oziro-
ma za leto 1997,

– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo
za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek v
letih 1995, 1996, 1997 do datuma vložitve zahtevka,

– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za
leta 1995, 1996 in do datuma vložitve zahtevka.

5. člen

Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln o tem
obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da
zahtevek ni bil vložen.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahte-
va tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev
zahtevka zavezanca.

6. člen

Ta uredba začne veljati 1. decembra 1997.

Št. 380-05/97-90
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

3532.

Na podlagi 19. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Urad-

ni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in 21. člena zakona o Vladi

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97)

izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti uredbe o prepovedi klanja

telet in mlade govedi

1. člen

Uredba o prepovedi klanja telet in mlade govedi (Uradni

list RS, št. 20/95 in 62/95) preneha veljati.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 320-14/97-1

Ljubljana, dne 27. novembra 1997.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.

3533.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-

nije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in v zvezi z

uredbo o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS,

št. 51/97) je Vlada Republike Slovenije na 39. seji dne 27.

novembra 1997 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine

cestnine

I

V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

(Uradni list RS, št. 51/97 in 57/97) se prva točka sklepa

spremeni tako, da se glasi:

“Cestninske ceste so:
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Cestninska Odsek ceste Prevozna Cestninska Cestninski

cesta* razdalja postaja sistem

AC Ljubljana- Ljubljana-Vrhnika 12,4 km Vrhnika zaprt
Razdrto-Divača Ljubljana-Logatec 20,7 km Logatec

Ljubljana-Unec 31,0 km Unec
Ljubljana-Postojna 42,0 km Postojna
Ljubljana-Razdrto (Divača) 69,0 km Razdrto

AC Hoče-Arja vas Hoče-Arja vas 50,6 km Tepanje odprt
Hoče-Slovenske Konjice 25,3 km Slovenske Konjice odprt
Slovenske Konjice-Arja vas 25,3 km Slovenske Konjice odprt

KC Ljubljana-Naklo Ljubljana-Naklo 28,8 km Torovo odprt

HC Selo-Vrtojba Selo-Vrtojba 14,7 km Bazara odprt

AC Šentilj-Maribor Šentilj-Maribor 15,8 km Pesnica odprt

AC Divača-Fernetiči Divača-Fernetiči 12,3 km Dane odprt

AC Arja vas-Vransko Arja vas-Vransko 20,0 km Vransko odprt

* AC = avtocesta; HC = hitra cesta; KC = kombinirana cesta.”

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 420-06/97-5
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.

                        Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

MINISTRSTVA

3534.

Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o uprav-

nem sporu (Uradni list RS, št. 50/97) izdaja minister za pravo-

sodje

O D R E D B O
o določitvi števila strokovnih sodelavcev ter upravno

tehničnih in drugih delavcev upravnega sodišča

I

Upravno sodišče ima 6 strokovnih sodelavcev ter 28

upravno tehničnih in drugih delavcev.

II

Ta odredba začne veljati 1. decembra 1997.

Št. 112-1/97

Ljubljana, dne 25. novembra 1997.

Tomaž Marušič l. r.

Minister

za pravosodje

3535.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 29/95) in 10. člena pravilnika o radijskih dovo-
ljenjih (Uradni list RS, št. 50/97) izdaja minister za promet in
zveze

O D R E D B O
o tujih radijskih postajah

1. člen

Obiskovalci iz držav članic Konference evropskih up-
rav za pošto in telekomunikacije (CEPT) smejo v Republiko
Slovenijo vnašati in v njej uporabljati radijske postaje brez
radijskega dovoljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, če je
v državi obiskovalca uporaba teh radijskih postaj dovoljena
in imajo oznake v skladu s 3. členom te odredbe in priporoči-
lom CEPT/ERC/REC 21-15E. Na podlagi te odrebe se v
Republiki Sloveniji lahko uporabljajo naslednje vrste radij-
skih postaj:

– terminalska oprema GSM

– mobilna oprema DECT

– terminali Omnitracs za sistem Euteltracs

– terminali Inmarsat-C

– terminali Inmarsat-M

– radijske postaje CB oziroma radijske postaje PR 27.

2. člen

V Republiko Slovenijo smejo vnašati in v njej uporab-
ljati radijske postaje iz prejšnjega člena tudi obiskovalci iz
držav, ki niso članice CEPT, če so pristopile k aranžmaju o
recipročnosti po priporočilu CEPT/ERC/REC 21-15E.

3. člen

Radijske postaje morajo biti označene takole:
– Novi termilani Inmarsat-C imajo oznako CEPT/IN-

MARSAT-C/LM/Y
– Stari terminali Inmarsat-C imajo oznako INMARSAT-

C/LM/...
– Novi terminali Inmarsat-M imajo oznako CEPT/IN-

MARSAT-M/LM/Y
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– Stari terminali Inmarsat-M imajo oznako INMAR-
SAT-M/LM/...

– Novi terminali Eutelsat/Euteltracs imajo oznako
CEPT/EUTELSAT/ET-LM/Y

– Stari terminali Eutelsat/Euteltracs imajo oznako EU-
TELSAT/ET-LM/...

– Radijske postaje CB oziroma radijske postaje PR 27
ima oznako CEPT PR 27×

– Oznaka Y pomeni mednarodno kartico države, kjer je
bila oprema tipsko odobrena

– Oznaka x je simbol uprave države, ki je odobrila tip
naprave.

4. člen

V zemeljska prevozna sredstva vgrajene radijske posta-
je, ki ne ustrezajo določbam te odredbe, njihova uporaba pa
je dovoljena v državi obiskovalca, se v Republiko Slovenijo
smejo vnašati, ne pa tudi uporabljati.

5. člen

Ta odredba ne posega v veljavne carinske predpise.

6. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 346-35/97
Ljubljana, dne 14. novembra 1997.

Minister
za promet in zveze

mag. Anton Bergauer l. r.

3536.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 29/95) in 10. člena pravilnika o radijskih dovo-
ljenjih (Uradni list RS, št. 50/97) izdaja minister za promet in
zveze

O D R E D B O
o radijskih postajah telefonskega sistema za povezavo

zrakoplov-zemlja

1. člen

V Republiko Slovenijo je dovoljeno vnašati in v njej
uporabljati terminalsko opremo radijskih postaj telefonskega
sistema za povezavo zrakoplov-zemlja (TFTS), če je ta opre-
ma tipsko odobrena po Evropskih telekomunikacijskih stan-
dardih ETS 300 326 in je v skladu z dokumentom
CEPT/REC/T/R 41-01E Konference evropskih uprav pošt in
telekomunikacij (CEPT).

2. člen

Oprema iz prejšnjega člena mora biti označena takole:
(CEPT TFTS X)
Oznaka X pomeni mednarodno kartico države, kjer je

bila oprema tipsko odobrena.

3. člen

Ta odredba ne posega v veljavne carinske predpise.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 346-31/97
Ljubljana, dne 14. novembra 1997.

Minister
za promet in zveze

mag. Anton Bergauer l. r.

3537.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 29/95), 10. člena pravilnika o radijskih dovolje-
njih (Uradni list RS, št. 50/97) in 14. člena pravilnika o
ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme
in radijskih postaj (Uradni list RS, št. 50/97) izdaja minister
za promet in zveze

O D R E D B O
o veljavnosti odobritve terminalske opreme satelitskih

zemeljskih postaj z malimi satelitskimi antenami in
satelitskih postaj za novinarstvo

1. člen

S to odredbo se v Republiki Sloveniji priznava veljav-
nost odobritev terminalske opeme satelitskih zemeljskih po-
staj z malimi satelitskimi antenami (VSAT) in satelitskih
postaj, namenjenih novinarstvu (SNG), ki so jih izdali pri-
stojni organi držav članic Konference evropskih uprav za
pošto in telekomunikacije (CEPT) v skladu s:

– priporočilom CEPT/ERC/REC/21-16E ali

– priporočilom CEPT/ERC/REC/11-01.

2. člen

Terminalska oprema, odobrena v skladu s priporočilom
iz prve alinee prejšnjega člena, mora biti glede na tip označe-
na na enega od naslednjih načinov:

(CEPT/INMARSAT-C/LM/Y)

(CEPT/INMARSAT-D/LM/Y)

(CEPT/INMARSAT-M/LM/Y)

(CEPT/EUTELSAT/ET-LM/Y)

Terminalska oprema, odobrena v skladu s priporočilom
iz druge alinee prejšnjega člena, mora biti glede na tip ozna-
čena na enega od naslednjih načinov:

(ERC VSAT Y)

(ERC SNG Y)

Oznaka Y pomeni mednarodno kratico države, kjer je
bila oprema tipsko odobrena.

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 346-34/97
Ljubljana, dne 14. novembra 1997.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze
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3538.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,

št. 67/94 in 29/95), 10. člena pravilnika o radijskih dovolje-

njih (Uradni list RS, št. 50/97) izdaja minister za promet in

zveze

O D R E D B O
o tujih radioamaterskih radijskih dovoljenjih

1. člen

Tuji obiskovalci, ki imajo radijsko dovoljenje CEPT

izdano v skladu z dokumentom CEPT/REC/T/R 61-01 Kon-

ference evropskih uprav pošt in telekomunikacij (CEPT),

smejo v Republiko Slovenijo vnašati ali v njej uporabljati

radioamaterske radijske postaje.

2. člen

Ta odredba ne posega v veljavne carinske predpise.

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 346-33/97

Ljubljana, dne 14. novembra 1997.

mag. Anton Bergauer l. r.

Minister

za promet in zveze

3539.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,

št. 67/94 in 29/95), 10. člena pravilnika o radijskih dovolje-

njih (Uradni list RS, št. 50/97) in 14. člena pravilnika o

ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme

in radijskih postaj (Uradni list RS, št. 50/97) izdaja minister

za promet in zveze

O D R E D B O
o radijskih postajah za osebni klic prek satelita

1. člen

Obiskovalci iz držav članic Konference evropskih up-

rav za pošto in telekomunikacije (CEPT) smejo v Republiko

Slovenijo vnašati in v njej uporabljati brez radijskega dovo-

ljenja, izdanega v Republiki Sloveniji, radijske postaje za

osebni klic prek satelita, če je v državi obiskovalca tip radij-

ske postaje odobren ter ima oznako v skladu z 2. členom te

odredbe in priporočilom CEPT/ERC/REC 21-14E.

2. člen

Tip radijske postaje mora biti označen takole:

CEPT/SATPAGE/x,y

Oznaka x pomeni ime satelitskega operaterja, oznaka y

pa pomeni številko certifikata o tipskem preskušanju.

3. člen

Ta odredba ne posega v veljavne carinske predpise.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 346-32/97

Ljubljana, dne 14. novembra 1997.

mag. Anton Bergauer l. r.

Minister

za promet in zveze

3540.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in osme alinee

prvega odstavka 64. člena zakona o prevozih v cestnem

prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 54/96) ter 99. člena

zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in

29/95) izdaja minister za promet in zveze

P R A V I L N I K
o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic

za mednarodni cestni prevoz stvari

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Ta pravilnik določa merila, postopke in način delitve

dovolilnic in ekoloških točk (v nadaljevanju: dovolilnic) za

mednarodni cestni prevoz stvari, ne določa pa meril, postop-

kov in načina delitve CEMT dovolilnic (to je dovolilnic za

mednarodni javni cestni prevoz stvari med državami, člani-

cami organizacije CEMT).

Mednarodni javni cestni prevoz stvari se opravlja v

skladu z določbami zakona o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 72/94, 54/96) in mednarodnimi pogodba-

mi, ki jih je sklenila Republika Slovenija.

2. člen

Ministrstvo pristojno za promet pridobi dovolilnice od

pristojnega organa druge države na podlagi mednarodne po-

godbe sklenjene s posamezno državo.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLILNIC

3. člen

Dovolilnice lahko pridobi domača pravna ali fizična

oseba, ki ima licenco za opravljanje mednarodnega javnega

prevoza stvari ali, ki ima licenco za opravljanje mednarodne-

ga prevoza stvari za lastne potrebe (v nadaljevanju: prevoz-

nik).

Dovolilnice lahko pridobi le tisti prevoznik, ki ima

poravnane vse davčne in druge obveznosti, ki jih predpisuje

in pobira Davčna uprava Republike Slovenije.
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4. člen

Ministrstvo pristojno za promet za potrebe svojega dela

vodi evidenco prevoznikov, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. čle-

na in evidenco vozil, prijavljenih za mednarodni javni pre-

voz stvari.

III. VPIS V EVIDENCO PREVOZNIKOV IN EVIDENCA

VOZIL

5. člen

Vloga za vpis v evidenco prevoznikov se izpolni na

predpisanem obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravil-

nika (priloga I).

Prevoznik mora na vlogi vpisati podatke o vozilih za

mednarodni javni prevoz stvari. Pristojna zbornica podatke

preveri in z izjavo potrdi pravilnost podatkov.

Vpis v evidenco prevoznikov se izvede na podlagi potr-

dila o plačanih obveznostih, ki ga na zahtevo prevoznika

izda pristojna Davčna uprava Republike Slovenije.

Pristojna zbornica posreduje vloge prevoznikov mini-

strstvu, pristojnemu za promet, v roku 15 dni od prejema

popolne vloge.

Ministrstvo pristojno za promet v roku 15 dni od preje-

ma popolne vloge obvesti vlagatelja – prevoznika o vpisu v

evidenco mednarodnih prevoznikov. Prevozniku se istoča-

sno določi temeljni plan dovolilnic za mednarodni cestni

prevoz stvari.

Prevoznikom, ki so bili aktivni do uveljavitve tega

pravilnika, se temeljni plan za naslednje koledarsko leto

prenese iz leta uveljavitve tega pravilnika, skladno z določili

12. člena tega pravilnika.

Prevoznikom, ki bodo vpisani v evidenco prevoznikov

po uveljavitvi tega pravilnika, se v temeljni plan ne more

določiti kritičnih dovolilnic iz 14. člena tega pravilnika.

Sprememba temeljnega plana je možna v skladu z dolo-

čilom 17. člena tega pravilnika.

6. člen

Prevozniki so dolžni pristojni zbornici tekoče sporočati

na obrazcu iz 5. člena tega pravilnika vse spremembe o

sedežu, številu in vrsti vozil, o ponovni registraciji vozil, o

prodaji oziroma o spremembi lastništva vozil ter jih pisno

dokumentirati, oziroma predložiti navedeno dokumentacijo

v 15 dneh od dneva spremembe, ali ko to zahteva ministrstvo

pristojno za promet.

Pristojna zbornica posreduje spremembe ministrstvu,

pristojnemu za promet, v roku 15 dni od prejema popolne

dokumentacije.

7. člen

Ob reorganizaciji ima pravna ali fizična oseba, ki je

pravno nasledila prejšnjega prevoznika, pravico pridobivati

dovolilnice, do katerih je upravičena, v roku 15 dni od

dneva, ko predloži popolno vlogo, kot jo zahteva 5. člen tega

pravilnika.

Če prevoznik, ki je lastnik, solastnik ali član avtopre-

vozniške zadruge ali registrirane družbe, izstopi iz le-te,

mora za vpis v evidenco prevoznikov podati vlogo, kot je to

navedeno v 5. členu tega pravilnika. Ministrstvo, pristojno

za promet, ga ob vpisu v evidenco prevoznikov obravnava

kot novega prevoznika, če le-ta ne dokaže, da je z avtopre-

vozniško zadrugo ali registrirano družbo sklenil sporazum o

svojem deležu posameznih dovolilnic. Tako dogovorjen de-

lež se prevozniku postavi kot temeljni plan, avtoprevozniški

zadrugi ali registrirani družbi pa se temeljni plan, skladno s

tem dogovorom, zmanjša.

IV. NAČIN DELITVE DOVOLILNIC

8. člen

Ministrstvo, pristojno za promet, pisno, najmanj 14 dni

pred datumom prevzema dovolilnic, obvesti prevoznika o

kraju in času prevzema dovolilnic za naslednje koledarsko

obdobje, ki je predvidoma trimesečno. Za posamezne vrste

dovolilnic lahko ministrstvo določi drugačno obdobje.

Prevozniki so dolžni najmanj 14 dni pred datumom

prevzema novih dovolilnic vse do tedaj porabljene dovolil-

nice vrniti na izpostavo pristojnega Davčnega urada Davčne

uprave Republike Slovenije osebno ali po pooblaščencu. Pri

vračilu porabljenih dovolilnic na pristojno izpostavo mora

prevoznik poleg teh priložiti kopijo prevoznice (CMR) in

seznam porabljenih dovolilnic na predpisanem obrazcu (pri-

loga II), ki je priloga in sestavni del pravilnika.

Dovolilnica je pravilno uporabljena takrat, ko to potrdi

pristojna davčna uprava. Število pravilno porabljenih dovo-

lilnic je pogoj za dodelitev novih dovolilnic.

Na delitvi vrnjene porabljene dovolilnice se ne upošte-

vajo za dodelitev novih dovolilnic.

Delitev dovolilnic za naslednje obdobje se začne najka-

sneje 10 delovnih dni pred začetkom obdobja, za katerega

bodo dovolilnice izdane.

Prevoznik lahko v posameznem obdobju prevzame do-

volilnice redne delitve samo na podlagi pisnega vabila za

prevzem dovolilnic.

9. člen

Predstavniki prevoznikov prevzamejo dovolilnice oseb-

no pri pristojni upravni enoti. Ob prevzemu morajo uradni

osebi vsakokrat predati pooblastilo za dvig ter se identifici-

rati z osebno izkaznico ali potnim listom.

Elektronske ekološke točke, ki so potrebne za tranzit

preko Republike Avstrije, deli ministrstvo, pristojno za pro-

met, na temelju tega pravilnika. Elektronske ekološke točke

se računalniško knjižijo v obračunsko evidenco prevoznika.

Ministrstvo, pristojno za promet, enkrat mesečno v pisni

obliki obvesti prevoznika o stanju elektronskih ekoloških

točk v njegovi obračunski evidenci.

Ob prevzemu dovolilnic se prevozniku izda račun za

prevzete dovolilnice, iz katerega je razvidna vrsta dovolil-

nic, zaporedne številke prevzetih dovolilnic ter datum na-

slednje odobrene redne delitve. Račun prevoznik žigosa in

podpiše.

Stroški izdaje posamezne dovolilnice znašajo 1.000 SIT,

cena ekološke točke znaša 50 SIT. V ceno ni vključen pro-

metni davek.

10. člen

Prevoznik mora poravnati račun v roku 15 dni od izdaje

računa, sicer ministrstvo, pristojno za promet, ukrepa v skla-

du z 21. členom tega pravilnika.
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V. MERILA ZA DELITEV DOVOLILNIC

11. člen

Ministrstvo, pristojno za promet, pri delitvi dovolilnic

za posamezno obdobje v koledarskem letu izhaja iz letnih

kontingentov dovolilnic, ki jih izmenja za koledarsko leto s

posamezno tujo državo.

Ministrstvo, pristojno za promet, zadrži v rezervi 5%

izmenjane letne kvote dovolilnic, ki ni del temeljnega plana

prevoznikov. Z rezervno kvoto in nerazporejenimi dovolilni-

cami razpolaga ministrstvo, pristojno za promet.

Ministrstvo, pristojno za promet, za vsako koledarsko

leto na podlagi kontingentov izmenjanih dovolilnic pripravi

načrt izdanih dovolilnic za posamezno obdobje. Načrt je

podlaga za določitev temeljnega plana dovolilnic posamez-

nemu prevozniku za koledarsko leto.

Ministrstvo, pristojno za promet, do 15. decembra v

tekočem letu za vsakega prevoznika izdela temeljni plan, ki

je izhodišče za naslednje koledarsko leto. Plan se določi

glede na vrnjene pravilno porabljene dovolilnice za obdobje

oktober – oktober v tekočem letu ter po stanju prijavljenih

motornih vozil ob koncu opredeljenega obdobja.

Število izdanih dovolilnic za vsako delilno obdobje se

spreminja z upoštevanjem meril iz 12. člena tega pravilnika.

Temeljni plan se prevozniku spremeni ob uporabi do-

volilnic v nasprotju z določili tega pravilnika.

12. člen

Ministrstvo, pristojno za promet, na temelju načrta pred-

piše splošna in posebna merila za dodelitev in porabo dovo-

lilnic posameznemu prevozniku na delilno obdobje.

Splošna merila za pridobitev dovolilnic so:

1. Odstotek vrnjenih in pravilno porabljenih dovolilnic,

ki jih je prevoznik prejel v predhodnem delilnem obdobju, in

sicer:

a) v tekočem delilnem obdobju se zahteva vračilo 60%

prejetih dovolilnic iz preteklega obdobja in 100% vračilo

dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij;

b) prevoznik, ki izkaže nad 40% izpolnitve obveznosti

za preteklo delilno obdobje in 100% izpolnitev obveznosti

za vsa predpretekla delilna obdobja, je upravičen do soraz-

merne delitve dovolilnic v tekočem delilnem obdobju;

c) porabo elektronskih ekoloških točk računalniško evi-

dentira ministrstvo, pristojno za promet. Uporabljene eko-

loške točke se prevozniku prištevajo v najstarejše obdobje,

iz katerega še ni 100% vračila;

d) če prevoznik ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod

a) in b) tega člena, te vrste dovolilnic v tekočem delilnem

obdobju ne more prejeti.

2. Število prijavljenih motornih vozil. Če prevoznik

zmanjša vozni park za več kot 20%, se mu sorazmerno s tem

zmanjša tudi temeljni plan. Prevoznik, ki prijavi novo vozi-

lo, ni upravičen do povečanja temeljnega plana. Temeljni

plan se lahko poveča le v skladu z določili 17. člena tega

pravilnika.

13. člen

Izjemoma je prevoznik upravičen do prejema istovrst-

nih dovolilnic v primeru, če ne izpolnjuje pogojev iz 12.

člena, točke b) tega pravilnika, zaradi izrazitih sezonskih

nihanj. Prevoznik mora te primere predhodno pisno obrazlo-

žiti ministrstvu, pristojnemu za promet.

Ne glede na določila prvega odstavka tega člena pa

mora prevoznik za prvo delitev naslednjega koledarskega

leta izpolnjevati pogoje, navedene v prvi točki 12. člena.

14. člen

Ministrstvo, pristojno za promet, sprejme in objavi sez-

nam tistih vrst dovolilnic, ki ne zadoščajo potrebam sloven-

skih prevoznikov. Dovolilnice s tega seznama so kritične

dovolilnice za naslednja delilna obdobja. Seznam kritičnih

dovolilnic se nahaja v prilogi III tega pravilnika.

Delitev kritičnih dovolilnic poteka po posebnih merilih

iz 15. člena tega pravilnika.

15. člen

Kritično dovolilnico prevoznik ne sme porabiti za:

a) samostojna vozila do 12 ton nosilnosti, razen tistih,

ki imajo vozilo opremljeno s hladilno komoro in vozila za

prevoz nevarnih snovi, o čemer mora prevoznik predložiti

dokumentacijo, iz katere je razvidno, da gre za tovrstna

vozila in tovrstne prevoze;

b) skupino vozil do 12 ton nosilnosti;

c) vozila za avtomatsko razkladanje (kiperji), razen ti-

stih, ki imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR.

Porabljenost dovolilnic s prevozom stvari v obe smeri

za preteklo delilno obdobje mora znašati najmanj 70% vseh

porabljenih dovolilnic, oziroma 50% za vozila s cisternami,

vozila za prevoz zabojnikov in vozila za prevoz lesa.

Prevoznikom, ki so prejeli dovolilnice CEMT, se v

odvisnosti od vrste CEMT dovolilnice, pri delitvi dovolilnic

za tekoče delilno obdobje odšteje naslednje število kritičnih

dovolilnic mesečno:

a) za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji

in ne velja v Republiki Italiji: 88 ekoloških točk in 2 hrvaški

dovolilnici za tretje države;

b) za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in

ne velja v Republiki Avstriji: 5 italijanskih bilateralnih do-

volilnic, 2 hrvaški dovolilnici za tretje države, 2 ukrajinski

univerzalni dovolilnici, 2 ukrajinski dovolilnici za tretje dr-

žave in 2 ruski dovolilnici za tretje države;

c) za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Av-

striji in v Republiki Italiji: 2 hrvaški dovolilnici za tretje

države.

Temeljni plan prevoznika ostane nespremenjen.

Uporaba ekoloških točk je dovoljena le tistim vozilom,

ki potrebujejo za en prehod preko Avstrije največ 10 ekološ-

kih točk.

Prevoznik pridobi za opravljeno vožnjo na oprtnem

vlaku, po podatkih družb pristojnih za izvedbo kombinirane-

ga prevoza, 4 nagradne ekološke točke. Nagradne ekološke

točke se prevozniku dodelijo v tekočem obdobju za predpre-

teklo delilno obdobje. Tako pridobljene ekološke točke iz

predpreteklega delilnega obdobja morajo dosegati 20% te-

meljnega plana. Če ta pogoj ni izpolnjen, se prevozniku v

delilnem obdobju zmanjša delitev ekoloških točk za toliko,

da se doseže zahtevano razmerje.
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16. člen

Ministrstvo, pristojno za promet, pošlje Gospodarski

zbornici Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije pregled pre-

jetih kontingentov dovolilnic za posamezne države ter pre-

gled razdeljenih in vrnjenih dovolilnic po prevoznikih in po

državah, po obdobno opravljeni delitvi in letni pregled deli-

tve.

Vsak prevoznik ima pravico preveriti lastne podatke o

številu vozil in registrskih številkah ter izdanih in vrnjenih

dovolilnicah vpisanih v evidenci ministrstva, pristojnega za

promet.

Ministrstvo, pristojno za promet, v začetku tekočega

koledarskega leta izda publikacijo s podatki iz 4. člena sku-

paj s temeljnim planom pridobivanja dovolilnic po prevozni-

kih za tekoče koledarsko leto.

Publikacija bo proti plačilu na voljo na sedežu upravnih

enot.

17. člen

Ministrstvo, pristojno za promet, lahko na usklajen pred-

log obeh zbornic izvede spremembo temeljega plana določe-

nemu prevozniku.

18. člen

Prevoznik, ki želi zaradi obsega del predčasno prejeti

določen kontingent dovolilnic posamezne vrste (avans), mo-

ra vlogo posredovati na predpisanem obrazcu (priloga IV),

po pošti na sedež ministrstva, pristojnega za promet.

Predlog o avansu se odobri ali zavrne v 8 dneh po

prejemu vloge.

Prevozniku se lahko kot avans dodeli število dovolil-

nic, ki ne presega 20% temeljnega plana za posamezno ob-

dobje.

Prevozniku se prejeti avans odšteje v naslednjem delil-

nem obdobju.

Prevozniku po zanj opravljeni zadnji redni delitvi v

tekočem letu, ni možno izdajati avansov.

19. člen

Prevoznik lahko uporablja le dovolilnice, ki so mu bile

dodeljene in le za prevoze s tistimi vozili, ki jih je prijavil pri

ministrstvu, pristojnem za promet, v skladu s 4., 5. in 6.

členom tega pravilnika.

Dovolilnica ni prenosljiva. Izjemoma lahko za prenos

dovolilnice prevoznik zaprosi ministrstvo, pristojno za pro-

met, na predpisanem obrazcu (priloga V), ki je priloga in

sestavni del tega pravilnika.

Prenos drugemu prevozniku je možen le na podlagi

pisne odobritve ministrstva, pristojnega za promet. S tako

odobritvijo je izveden prenos dovolilnice. Temeljni načrt se

prevozniku zaradi tega ne spremeni.

20. člen

Ministrstvo, pristojno za promet, določi dneve in ure, v

katerih lahko prevozniki ali njihovi pooblaščeni predstavni-

ki po predhodni najavi osebno urejajo zadeve na ministrstvu

v zvezi z dovolilnicami za mednarodni cestni prevoz stvari.

VI. SANKCIJE

21. člen

Ministrstvo, pristojno za promet ima ob nespoštovanju

pravilnika pravico izreči prevozniku naslednje ukrepe:

1. Opomin:

a) kadar prevoznik krši določila 6. člena tega pravilni-

ka;

b) kadar prevoznik ne poravna računa za izdane in pre-

jete dovolilnice v predpisanem roku.

2. Omejitev pridobitve posamezne vrste dovolilnic ali

več vrst dovolilnic za naslednje delilno obdobje:

a) kadar je bil prevozniku že enkrat izrečen opomin in

prevoznik ponovi kršitev iz 1. točke tega člena;

b) kadar prevoznik ni uporabil dodeljene dovolilnice v

skladu z njenim namenom in določili tega pravilnika,

c) kadar je z nepravilno uporabo dovolilnice kršil dolo-

čila mednarodnih pogodb,

d) kadar prevoznik ne postopa skladno z določili dru-

gega odstavka 8. člena tega pravilnika.

3. Izbris iz evidence prevoznikov:

a) kadar prevoznik predloži nepravilne ali neresnične

podatke o svojem stanju iz 6. člena tega pravilnika z name-

nom zavajanja,

b) kadar se več kot dvakrat ugotovi, da prevoznik ni

uporabil dodeljene dovolilnice v skladu z njenim namenom

in določili tega pravilnika,

c) kadar je prevoz opravil s ponarejeno dovolilnico,

d) če prevoznik krši določila drugega odstavka 8. člena,

kadar to predlaga pristojna davčna uprava,

e) kadar prevoznik neopravičeno dvakrat zaporedno izo-

stane iz redne delitve.

Ministrstvo, pristojno za promet izda prevozniku o ukre-

pih iz tega člena pisni sklep, ki je dokončen. Zoper ta sklep

je mogoče sprožiti upravni spor, ki ne zadrži izvršitve skle-

pa.

O ukrepih iz tega člena ministrstvo, pristojno za pro-

met, obvesti pristojno zbornico.

VII. KONČNI DOLOČBI

22. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-

ljati pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolil-

nic (Uradni list RS, št. 51/96, 75/96 in 43/97).

23. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 264-3/97

Ljubljana, dne 17. novembera 1997.

mag. Anton Bergauer l. r.

Minister

za promet in zveze
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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3493. Ukaz o imenovanju izrednega in poob-
laščenega veleposlanika Republike Slove-
nije v Združenih arabskih emiratih 5709

VLADA

3531. Uredba o načinu oblikovanja cen pro-
izvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja 5797

3532. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe
o prepovedi klanja telet in mlade govedi 5798

3533. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cest-
ninskih cest in višine cestnine 5798

MINISTRSTVA

3534. Odredba o določitvi števila strokovnih so-
delavcev ter upravno tehničnih in drugih
delavcev upravnega sodišča 5799

3535. Odredba o tujih radijskih postajah 5799

3536. Odredbo o radijskih postajah telefonske-
ga sistema za povezavo zrakoplov-zemlja 5800

3537. Odredba o veljavnosti odobritve termi-
nalske opreme satelitskih zemeljskih po-
staj z malimi satelitskimi antenami in sa-
telitskih postaj za novinarstvo 5800

3538. Odredba o tujih radioamaterskih radij-
skih dovoljenjih 5801

3539. Odredba o radijskih postajah za osebni
klic prek satelita 5801

3540. Pravilnik o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic za mednarodni cestni
prevoz stvari 5801

3494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu vodenja davčnih evi-
denc 5709

3495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pregledovanju in preizkuša-
nju vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite 5709

3496. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnje-
vanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja 5711

USTAVNO SODIŠČE

3497. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti 5716

3498. Sklep o začasnem zadržanju sklepa o raz-
pisu referenduma za ustanovitev vaških
skupnosti v Občini Vodice 5716

3499. Odločba, da določba prvega odstavka 48.
člena zakona o gasilstvu ni v neskladju z
ustavo 5718

VSEBINA

3500. Odločba o tem, da določba drugega stav-
ka prvega odstavka 52. člena zakona o
odvetništvu ni v neskladju z ustavo 5720

3501. Odločba o razveljavitvi dveh določb dol-
goročnega in srednjeročnega plana Obči-
ne Bohinj 5721

3502. Razveljavitev posameznih določb zakona
o prekrških, ki urejajo volitve sodnikov
za prekrške 5722

BANKA SLOVENIJE

3503. Sklep o spremembah in dopolnitvah skle-
pa o kontnem okviru za banke in hranil-
nice 5724

3504. Sklep o spremembah in dopolnitvah skle-
pa o računovodskih izkazih bank in hra-
nilnic 5731

3505. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o
računovodskih izkazih bank in hranilnic 5738

3506. Sprememba navodila o načinu opravlja-
nja plačilnega prometa s tujino 5740

3507. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi de-
pozita za finančne kredite in depozite,
najete pri tujih osebah 5763

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3508. Poročilo o gibanju plač za september 1997 5764

3509. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novem-
bra 1997 5764

3510. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in naj-
nižji pokojnini za polno pokojninsko do-
bo 5765

3511. Sklep o najvišji pokojninski osnovi 5765

3512. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in po-
strežbo 5765

3513. Sklep o zneskih invalidnin za telesno ok-
varo 5765

3514. Sklep o znesku starostne pokojnine kme-
tov 5766

3515. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov 5766

OBČINE

3516. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Beltinci 5767

3517. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v
najem (Brežice) 5768

3518. Program priprave novelacije zazidalnega
načrta Trnje Brežice 5769
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Stran Stran

3519. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Loui-
sa Adamiča Grosuplje 5771

3520. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka v Krajevni skupnosti Zavratec (Idrija) 5777

3521. Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih
cest, poti, površin za pešce in zelenih po-
vršin v Občini Loška dolina 5778

3522. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpad-
ki v Občini Loška dolina 5782

3523. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
(Mislinja) 5786

3524. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Na-
zarje (Nazarje) 5786

3525. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Ob-
čini Radenci 5793

3526. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in do-
polnitev odloka o lokacijskem načrtu za
plinifikacijo naselij Gornja Radgona in
Radenci 5794

3527. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Laporje 5795

3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu Občine Vrhnika za leto
1997 5796

3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah dol-
goročnega plana Občine Vrhnika za ob-
dobje 1986–2000 in prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Vrhnika za ob-
dobje 1986–1990, dopolnjenega novembra
1997, za območje Občine Vrhnika 5796

3530. Ugotovitev Občinske volilne komisije ob-
čine Žalec, da je mandat člana Občinske-
ga sveta občine Žalec prešel na naslednje-
ga kandidata z liste SKD Slovenski
krščanski demokrati 5797

MEDNARODNE POGODBE

72. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o so-
delovanju med policijami Republike Slo-
venije in Italijanske republike 2069

PREDPISI O ZADRUGAH
z uvodnimi pojasnili dr. Emila Čeferina

Kdo je lahko član zadruge, kdo so ustanovitelji, kakšne so članske pravice, kako je s

poslovno tajnostjo in obveščanjem članov, kaj pravi zakon o deležih članov, kako

lahko član izstopi iz zadruge in kakšni so izključitveni razlogi, kakšne so posledice

prenehanja zadruge, kakšne pa pravice delavcev zadruge, kakšna je vloga občnega

zbora kot najvišjega organa zadruge, kako mora biti sestavljen zapisnik občnega

zbora, kakšne so pristojnosti predsednika zadruge in upravnega odbora, nadzornega

odbora in preglednika?

Na vsa ta in številna druga vprašanja v uvodnih pojasnilih na poljuden način

odgovarja znani strokovnjak za področje zadružništva dr. Emil Čeferin. Zakonu o

zadrugah pa je dodano tudi stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje posameznih

določil.

2478 SIT (10409)
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni
posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in
uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII  – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun
50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa  proizvodov po

13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

PRAVOSODJE
IN USTAVNO SODSTVO

zakoni o sodiščih, državnem tožilstvu in pravobranilstvu,

odvetništvu, notariatu, ustavnem sodišču

Vse na enem mestu je bilo izhodišče za pripravo novega priročnika v Zbirki

predpisov. Nastala je obsežna knjiga, ki vsebuje vse zakone in druge predpi-

se s področja pravosodja in ustavnega sodstva.

Poleg ustavnih določb o sodstvu, sodnikih, državnem tožilstvu, odvetništvu,

notariatu in ustavnem sodišču, so objavljeni tudi vsi zakoni in drugi pomem-

bni predpisi. Seveda z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki so bile doslej

sprejete. Zakonu o sodiščih sledi SODNI RED, ki je pomemben dokument

za delo sodišč in tudi za razumevanje njihovega delovanja. Objavljeni so tudi

PRAVILNIKI o sodnih tolmačih, cenilcih in izvedencih, o štipendiranju
sodnikov in državnih tožilcev, o programu sodniškega pripravništva in
pravniškem državnem izpitu.
V Zbirko smo vključili tudi zakon o državnem pravobranilstvu, ki ga je

državni zbor sprejel aprila letos, na zadnjih straneh knjige z več kot 450

stranmi pa je objavljen zakon o ustavnem sodišču.

Cena 3150 SIT (10420)
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