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Zakon o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih
cen z indeksom cen življenjskih potrebščin
(ZNIDC)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o nadomestitvi indeksa
drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih
potrebščin (ZNIDC)
Razglašam zakon o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (ZNIDC),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
23. decembra 1998.
Št. 001-22-113/98
Ljubljana, dne 31. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O NADOMESTITVI INDEKSA
DROBNOPRODAJNIH CEN Z INDEKSOM CEN
ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN (ZNIDC)
1. člen
S tem zakonom se pojem “indeks drobnoprodajnih
cen“, ki je določen v vlogi kazalca splošne rasti cen oziroma
inflacije in je v posameznih zakonih poimenovan tudi s pojmi
“indeks rasti cen na drobno“, “stopnja rasti drobnoprodajnih
cen“, “koeficient rasti cen na drobno“, in podobno, nadomešča s pojmom “indeks cen življenjskih potrebščin“ v
ustreznem sklonu v naslednjih zakonih:
– v drugem odstavku 41. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popravek, 13/93
in 42/94 – odl. US);
– v 6. členu zakona o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 71/93);
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– v četrtem odstavku 78.a člena, v drugem odstavku
81. člena, v drugem in tretjem odstavku 83. člena ter v
84. členu zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št.
12/89, 35/89, 3/90, 42/90, 61/90 in Uradni list RS, št.
30/93, 32/93);
– v drugi točki 17. člena, v prvem odstavku 60.a člena
ter v 66. členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
71/93, 2/94 – popravek, 1/95 – odl. US, 2/95, 7/95,
14/96 – odl. US, 18/96, 44/96, 68/96 – odl. US, 82/97
– odl. US in 87/97);
– v prvem odstavku 166. člena zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 in 87/97);
– v 9. členu zakona o posebnem prometnem davku od
alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 71/93);
– v 6. členu zakona o posebnem prometnem davku od
cigaret (Uradni list RS, št. 71/93);
– v drugem odstavku 67. člena zakona o prometnem
davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92, 14/92 – odl. US,
12/93 – odl. US, 71/93, 32/94, 35/94 – odl. US, 16/96,
18/96, 75/96 – odl. US, 45/97, 52/97, 57/97, 3/98 in
7/98 – odl. US);
– v prvem in drugem odstavku 193.a člena zakona o
davkih občanov (Uradni list RS, št. 8/91 – prečiščeno besedilo, 14/92, 7/93 in 18/96);
– v 49. členu in 50. členu zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US);
– v tretjem odstavku 12. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96);
– v drugem odstavku 6. člena zakona o turistični taksi
(Uradni list RS, št. 18/91);
– v zadnjem odstavku 23. člena zakona o političnih
strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 13/98 – odl. US);
– v 38. členu in v 113. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 45/94,
74/94 – odl. US, 8/96 – odl. US in 39/97);
– v zadnjem odstavku 4. člena zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94).
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-01/98-3/1
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2.

Zakon o centralnem registru prebivalstva
(ZCRP)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o centralnem registru
prebivalstva (ZCRP)
Razglašam zakon o centralnem registru prebivalstva
(ZCRP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 23. decembra 1998.
Št. 001-22-114/98
Ljubljana, dne 31. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA
(ZCRP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
Ta zakon ureja določanje in uporabo osebne identifikacijske številke ter vsebino centralnega registra prebivalstva
(v nadaljnjem besedilu: CRP), pretok podatkov, vodenje,
vzdrževanje in hranjenje ter njihovo uporabo.
2. člen
(namen CRP)
V CRP se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati stanje
in gibanje prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih
uporabnikov, ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih
nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ter
za namene izvajanja statističnih, socioekonomskih in drugih
raziskovanj, za katere imajo zakonsko podlago.
3. člen
(kratka vsebina CRP)
CRP je osrednja zbirka podatkov:
– o državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče
v Republiki Sloveniji in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– o državljanih, ki so stalno ali začasno, za več kot tri
mesece, odsotni iz Republike Slovenije,
– o tujcih, ki v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za
stalno ali začasno prebivanje, imajo pa določene pravice ali
obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem
področju, če je tako določeno z zakonom.
4. člen
(upravljavec CRP)
Upravljavec CRP je ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
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5. člen
(pojmi)
Pojmi imajo v tem zakonu naslednji pomen:
(1) Register – računalniško vodena baza podatkov, ki
jo sestavljajo posamezne evidence kot logične celote. V
njem so zakonsko predpisani podatki, ki so urejeni časovno
in vsebinsko ter medsebojno kontrolirani.
(2) Prebivališče – naselje, v katerem se posameznik
naseli z namenom, da v njem stalno ali začasno prebiva. Za
Republiko Slovenijo je to občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki in geokodo ter oznaka stanovanja, za tujino pa država in kraj.
(3) Vrsta prebivališča – stalno ali začasno, prvo ali
drugo, ob selitvi pa staro in novo (sedanje) prebivališče.
Prvo ali drugo prebivališče je tisto, ki ga določi posameznik
v primeru, če ima stalno in začasno prebivališče, glede na
dolžino prebivanja na posameznem naslovu. Staro prebivališče je prebivališče, kjer je posameznik prebival do odselitve, novo pa tisto, kamor se je priselil oziroma kamor se
namerava preseliti, če je to v tujini.
(4) Kraj rojstva – za rojene v Republiki Sloveniji občina
in naselje, kjer je posameznik rojen oziroma vpisan v rojstno
matično knjigo, za rojene v tujini pa država in kraj v tuji
državi.
II. OSEBNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
6. člen
(identifikacija)
(1) Osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji je enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu:
EMŠO), ki je identifikacija za enoznačno opredelitev posameznika in predstavlja temeljni, z matematično metodo izračunani numerični standard.
(2) Identifikacija je namenjena vodenju in vzdrževanju
zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh
zbirkah ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih
uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za uporabo EMŠO.
Identifikacija je namenjena tudi uresničevanju pravic in obveznosti posameznika.
7. člen
(določanje EMŠO)
(1) EMŠO določi upravljavec CRP za vsakega posameznika iz 3. člena tega zakona, ko ga vpiše v CRP ob
rojstvu, priselitvi oziroma ob vpisu posameznika, kateremu
EMŠO ni bil določen.
(2) EMŠO določi upravljavec CRP v roku treh dni po
prejemu podatkov. Za novorojenega se EMŠO določi takoj
ob rojstvu v pristojni zdravstveni ustanovi v skladu z drugim
odstavkom 19. člena tega zakona.
(3) Upravljavec CRP vodi evidenco določenih osebnih
identifikacijskih številk, ki je sestavni del CRP.
8. člen
(struktura EMŠO)
(1) Upravljavec CRP določi EMŠO enotno za vse osebe iz 3. člena tega zakona, po datumu rojstva in spolu – za
državljane na podlagi podatkov iz rojstne matične knjige, za
tujce pa na podlagi podatkov iz osebnega dokumenta.
(2) EMŠO sestavlja trinajst številk, ki imajo naslednji
pomen:
– od 1. do 7. številke: datum rojstva (dve mesti za dan,
dve mesti za mesec in tri mesta za letnico)
– 8. in 9. številka: številka registra (šifra 50)
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– 10., 11. in 12. številka: zaporedna številka oziroma
kombinacija spola in zaporedne številke za osebe, rojene
istega dne (000-499 za moške in 500-999 za ženske)
– 13. številka: kontrolna številka, izračunana po matematični metodi (modul 11).
(3) Če je EMŠO določena na napačen datum rojstva ali
spol, jo upravljavec CRP razveljavi in ponovno določi, razveljavljena EMŠO pa ostane v evidenci. Ob spremembah drugih podatkov iz 11. člena tega zakona oseba obdrži dodeljeno EMŠO. Razveljavljene EMŠO se ne sme dodeliti drugemu posamezniku.
9. člen
(uporaba EMŠO)
(1) EMŠO morajo uporabljati upravljavci zbirk podatkov
(registrov, evidenc ipd.), ki jih vodijo o posamezniku na
podlagi zakona, na področjih:
– statistike,
– notranjih zadev,
– zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
– davkov in carine,
– obrambe,
– geodetske službe,
– urejanja prostora in ekološke zaščite,
– zaposlovanja in spremljanja delovne sile,
– pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– pravosodja,
– šolstva,
– socialnega varstva
in drugi uporabniki, določeni z zakonom oziroma upravljavci zbirk podatkov, določeni z zakonom, ki v teh zbirkah
podatkov uporabljajo EMŠO.
(2) EMŠO se lahko vpisuje tudi v javne listine, ki se na
podlagi zbirk iz prejšnjega odstavka izdajajo posameznikom.
(3) Kdor pridobiva EMŠO, je dolžan navesti zakonsko
podlago in namen pridobivanja EMŠO, v primeru pisne privolitve pa posameznika seznaniti z namenom pridobivanja.
(4) Upravljavci iz prvega odstavka tega člena, ki imajo
notranjo zaščito zbirk podatkov urejeno z lastnimi notranjimi
oznakami, uporabljajo EMŠO za povezavo.
10. člen
(predpis vlade za določanje EMŠO)
Vlada Republike Slovenije v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona z uredbo predpiše način določanja EMŠO.
III. VSEBINA CRP
11. člen
(podatki)
(1) Podatki v CRP so:
– EMŠO,
– kraj rojstva,
– ime in priimek,
– državljanstvo,
– prebivališče in vrsta prebivališča,
– zakonski stan,
– šolska izobrazba,
– volilna pravica,
– EMŠO matere,
– EMŠO očeta,
– EMŠO zakonca,
– EMŠO otrok,
– identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov v upravljanju javnega sektorja iz 9. člena tega
zakona ter
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– datumi in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih.
IV. PRETOK PODATKOV
12. člen
(pretok podatkov)
(1) Upravljavec CRP pridobiva podatke od upravljavca
zbirke podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov.
(2) Upravljavec CRP lahko posreduje podatke iz CRP
za vzpostavitev oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov
in uradnih evidenc državnim organom in drugim uporabnikom, za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog.
13. člen
(viri podatkov)
(1) Upravljavec CRP pridobiva podatke:
– o rojstvih, smrtih, državljanstvih, sklenjenih zakonskih zvezah in spremembah osebnega imena iz matičnih
knjig; podatke o rojstvu (kraj in datum rojstva, spol in vitaliteta) tudi iz uradnih evidenc pristojnih zdravstvenih ustanov;
– o razvezah sklenjenih zakonskih zvez iz evidenc pravosodnih organov;
– o identifikacijah iz dvanajste do petnajste alinee 11.
člena tega zakona iz zbirk podatkov, ki jih vodijo upravljavci
iz prve in druge alinee tega člena ob rojstvih, smrtih, sklenitvah zakonske zveze in razvezah zakonske zveze;
– o selitvah prebivalstva, ugotavljanju prebivališča in o
volilni pravici iz registrov stalnega prebivalstva, razvidov začasnega prebivališča in evidenc o tujcih, ki jih vodijo pristojni upravni organi za notranje zadeve;
– teritorialne podatke (šifre in imena občin, naselij in
ulic, hišne številke in drugo) iz registra prostorskih enot in
drugih registrov ali evidenc, v katerih se spremljajo teritorialni podatki;
– podatke o šolski izobrazbi iz registrov in evidenc s
področja izobraževanja in dela, zdravstva ter pokojninskega
in invalidskega zavarovanja;
– podatke o tujcih, ki nimajo dovoljenja za stalno ali
začasno prebivanje, imajo pa določene pravice ali obveznosti, iz evidenc s področja davkov, zdravstva, pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, evidenc, ki jih vodijo humanitarne organizacije oziroma evidenc na drugih področjih;
– o identifikatorjih zbirk podatkov javnega sektorja in
drugih področij od upraviteljev teh zbirk.
(2) Upravljavec CRP lahko pridobiva podatke o posamezniku tudi na podlagi pisne privolitve posameznika, od
zakonitega zastopnika ali skrbnika oziroma od polnoletne
osebe, ki ima ustrezno pooblastilo.
(3) Upravljavci, ki vodijo zbirke podatkov, iz katerih
upravljavec CRP pridobiva podatke iz prejšnjega odstavka,
so dolžni posredovati vse dogodke, spremembe in popravke, ki vplivajo na podatke iz 11. člena tega zakona.
14. člen
(dolžnosti vira)
(1) Upravljavci zbirk podatkov, ki posredujejo podatke
za CRP, so upravljavcu CRP dolžni posredovati podatke v
predpisanem času in obliki ter brezplačno.
(2) Ob rojstvu določene EMŠO ali podatke za določitev
EMŠO morajo upravljavci zbirk podatkov poslati takoj ob
rojstvu ali priselitvi oziroma takoj, ko ugotovijo, da osebi
EMŠO ni bil določen, najpozneje pa v treh dneh.
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15. člen
(dolžnosti upravljavca CRP)
(1) Upravljavec CRP usklajuje pretok podatkov in uporabo skupnih standardov.
(2) Če se pojavi dvom o pravilnosti podatka ali napaka,
mora upravljavec CRP to sporočiti upravljavcu zbirke podatkov, ki je podatke posredoval. Ta je dolžan podatek preveriti
in napako popraviti.
16. člen
(dolžnosti uporabnika)
Če uporabnik ugotovi, da je podatek napačen, o tem
obvesti upravljavca CRP, ki mora ravnati na način, določen v
15. členu tega zakona.
17. člen
(sprememba pri viru)
(1) V primeru, da upravljavec zbirke podatkov, ki posreduje podatke za CRP, na svojem delovnem področju pripravlja spremembo, ki lahko vpliva na pretok podatkov, mora to pravočasno uskladiti z upravljavcem CRP, ta pa z
uporabniki.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za upravljavca, ki vzpostavlja novo zbirko podatkov.

V. VODENJE, VZDRŽEVANJE IN HRANJENJE PODATKOV
18. člen
(pridobivanje podatkov)
Podatke za vodenje in vzdrževanje CRP pridobiva upravljavec CRP na obrazcih ter na uradnih in drugih dokumentih,
ki jih upravljavec zbirke podatkov posreduje na papirju, na
magnetnih medijih ali z neposredno računalniško povezavo.
19. člen
(vodenje in vzdrževanje kooperativne baze)
(1) Upravljavec CRP je odgovoren za vodenje in vzdrževanje CRP.
(2) Z namenom racionaliziranja opravil skupnega pomena lahko upravljavec CRP pooblasti upravljavca zbirke
podatkov, ki posreduje določene podatke za CRP, za neposredno vzdrževanje teh podatkov v CRP.
20. člen
(hranjenje podatkov)
CRP je register trajnega pomena. Podatki se v CRP
hranijo 100 let po smrti ali odselitvi posameznika, po preteku tega časa pa se odstopijo v hrambo Arhivu Republike
Slovenije.
21. člen
(predpis vlade za CRP)
Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše vodenje
in vzdrževanje CRP ter postopek za pridobivanje in posredovanje podatkov CRP.
VI. UPORABA PODATKOV
22. člen
(uporaba podatkov)
Podatki CRP se smejo uporabljati samo na način in v
obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznika, če zakon
ne določa drugače.
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23. člen
(uporabniki CRP)
(1) Uporabniki, ki uporabljajo CRP za vzpostavitev novih zbirk oziroma za tekoče vodenje in vzdrževanje z zakonom predpisanih zbirk, so upravljavci zbirk podatkov iz prvega odstavka 9. člena tega zakona in drugi, ki imajo za to
zakonsko podlago.
(2) Uporabniki osebnih podatkov, ki imajo zakonsko
podlago za pridobivanje podatkov in uporabniki, ki so pooblaščeni z osebno pisno privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, pa v zakonu oziroma pooblastilu
nimajo konkretno opredeljenih podatkov, do katerih so upravičeni, imajo pravico iz CRP dobiti naslednje podatke: ime in
priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, državljanstvo, prebivališče in vrsta prebivališča.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
24. člen
(kazenska določba)
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. upravljavec zbirke podatkov, ki ne uporablja EMŠO
v zbirki podatkov, ki jo vodi o posamezniku na podlagi zakona (prvi odstavek 9. člena);
2. pravna oseba, ki ob pridobivanju EMŠO ne navede
zakonske podlage ali namena pridobivanja EMŠO oziroma
ob pridobivanju EMŠO s pisno privolitvijo posameznika ne
seznani z namenom (tretji odstavek 9. člena);
3. upravljavec zbirke podatkov iz 13. člena, če ne
posreduje podatkov upravljavcu CRP v predpisanem času,
obliki ali brezplačno (14. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravljavca zbirke
podatkov oziroma druga odgovorna oseba, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(pridobivanje manjkajočih podatkov)
(1) Upravljavec CRP vodi in vzdržuje CRP na podlagi
sedanjih podatkov. Manjkajoče podatke o tujcih in podatke
o državljanih Republike Slovenije, ki so začasno prijavljeni v
Sloveniji oziroma odsotni iz Slovenije, pridobi od pristojnih
organov, ki vodijo zbirke podatkov s področja notranjih zadev, zdravstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter davkov.
(2) Upravljavec CRP pridobi manjkajoče podatke iz
četrte alinee 13. člena tega zakona od pristojnih upravnih
organov za notranje zadeve najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
(3) Do vzpostavitve registra stavb in stanovanj se podatki o prebivališču v Republiki Sloveniji spremljajo do ravni
hišne številke z dodatkom k hišni številki oziroma do ravni
drugačne prostorske identifikacije.
(4) S podatki o šolski izobrazbi in poklicih se CRP
dopolni, ko bo možno podatke povezovati z evidencami iz
šeste alinee prvega odstavka 13. člena tega zakona, vendar
najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
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26. člen
(prehodno stanje identifikacij)
(1) Identifikacije, določene pred uveljavitvijo tega zakona, se praviloma ohranijo tudi po njegovi uveljavitvi, če so
bile določene na način, predpisan pred uveljavitvijo tega
zakona. Le izjemoma se lahko na pisno zahtevo državljana
Republike Slovenije določi nova identifikacija, če mu ni bila
določena v Republiki Sloveniji.
(2) Posameznikom iz prvega odstavka 25. člena tega
zakona, ki jim EMŠO še ni bila določena, se ta določi
najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uveljavitve tega
zakona.
(3) Vpis manjkajočih identifikacij so upravljavci zbirk
podatkov dolžni opraviti najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uveljavitve tega zakona.
27. člen
(prehodno obdobje upravljanja CRP)
Statistični urad Republike Slovenije upravlja CRP najdlje do izteka roka, določenega z zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95).
28. člen
(rok za predpis vlade)
Uredba iz 21. člena tega zakona se izda najpozneje v
12 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
29. člen
(prenehanje uporabe oziroma veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe zakona o uvedbi matične številke občanov
(Uradni list SFRJ, št. 58/76) in določbe zakona o enotnem
registru prebivalstva (Uradni list SFRJ, št. 24/86), preneha
pa veljati zakon o enotni matični številki občanov (Uradni list
SRS, št. 1/80) razen 6. člena, ki ostane v veljavi do 31. 12.
1998.
(2) Dokler ne bodo izdani predpisi iz 10. in 21. člena
tega zakona, se uporabljajo dosedanji izvršilni predpisi:
– pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/92),
– pravilnik za izvajanje zakona o enotni matični številki
občanov (Uradni list SRS, št. 7/80),
– pravilnik o načinu določitve enotne matične številke
tujcev (Uradni list SFRJ, št. 43/80),
– navodilo o načinu določitve kontrolne številke enotne matične številke občanov po modulu 11 (Uradni list SFRJ,
št. 36/77),
– uredba o enotnem načinu zagotavljanja podatkov o
občanih za enotni register prebivalstva in o enotnem načinu
vodenja registra (Uradni list SFRJ, št. 70/86).
30. člen
(veljavnost)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-02/94-3/4
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za
delo z osebami s posebnimi potrebami podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije
Marijanu Lačnu,
dr. Božidarju Opari,
Dušanu Parazajdi,
Pavlu Smoleju,
Emilu Ulagi.
Št. 996-01-34/98
Ljubljana, dne 29. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za bogato ustvarjalno delo podeljujem
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije slikarju Jožetu Tisnikarju, posmrtno.
Št. 996-01-33/98
Ljubljana, dne 29. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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MINISTRSTVA
5.

Odredba o evidentiranju in izkazovanju
javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in
odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in
obveznosti do virov sredstev

Na podlagi 11. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90), odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS,
št. 75/98), 4. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 63., 64., 65. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 5/96, 78/97 in 87/97, v nadaljnjem besedilu:
ZIPro) izdaja minister za finance

ODREDBO
o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih
prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in
drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov
sredstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se ureja evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev proračuna Republike Slovenije, uporabnikov iz 6. člena ZIPra, lokalnih skupnosti in njihovih ožjih delov ter organov lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki). S to
odredbo so predpisani računovodski postopki izkazovanja
poslovnih dogodkov, vodenja knjig in izdelave poročil.
Proračunski uporabniki evidentiranjo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke, sredstva in obveznosti do virov sredstev na posameznih kontih, predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je
sestavni del te odredbe (priloga I). Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je
predpisana s to odredbo.
Proračunski uporabniki sestavljajo bilanco stanja (priloga II), bilanco prihodkov in odhodkov (priloga III), izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga IV) ter izkaz računa
financiranja (priloga V), ki so sestavni del te odredbe.
Proračunski uporabniki razčlenjujejo konte po tej odredbi na analitične konte (uporaba razreda 6 je prosta) v skladu
s potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi
potrebami po zagotavljanju podatkov.
2. člen
Proračunski uporabniki vodijo poslovne knjige v skladu
z določbami te odredbe ter določbami zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in Uradni
list RS, št. 42/90, 30/93, 92/93), če zakon o financiranju
javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92,
52/92 – odl. US RS, 7/93 in 43/93 – odl. US RS), ZIPro
in podzakonskimi akti izdanimi na podlagi teh dveh zakonov,
ne določajo drugače.
3. člen
Proračunski uporabniki morajo v pravilniku, ki ga določa 15. člen zakona o računovodstvu opredeliti odgovornosti
oseb, ki sprožajo poslovne dogodke (finančne transakcije in
druge poslovne dogodke) ter obveznosti in odgovornosti za
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sestavo in posredovanje knjigovodskih listin. Proračunski
uporabniki morajo s pravilnikom urediti popis sredstev, terjatev in obveznosti.
II. KNJIGOVODSKE LISTINE
4. člen
Odgovorni delavci proračunskih uporabnikov predložijo originale knjigovodskih listin (v nadaljnjem besedilu: listine) svoji računovodski službi za vsak poslovni dogodek, ki
se nanaša na spremembo sredstev in obveznosti do virov
sredstev ali na spremembo prejemkov in izdatkov, ter listine
v zvezi s poslovnimi dogodki, ki so predmet izvenbilančne
evidence.
5. člen
Knjigovodske listine kot podlaga za obravnavanje podatkov so izvirne ali izvedene (pogodbe, obračunske situacije, računi, naročilnice, dobavnice, prevzemnice, reverzi,
sklepi, odločbe, dokazila in drugi dokumenti). Izvirno knjigovodsko listino o poslovnem dogodku sestavijo na kraju in ob
času njegovega nastanka osebe, ki sodelujejo pri njem in
ima naslednjo vsebino:
– ime in po potrebi naslov uporabnika, ki izda listino,
– ime in številko ter po potrebi tudi šifro listine,
– datum in kraj izdaje (pri notranjih knjigovodskih listinah kraj ni nujen),
– imena oseb, ki sodelujejo v poslovnem dogodku oziroma so pooblaščene predstavljat sodelujoče v poslu;
– oznake stroškovnih mest (šifra uporabnika ali njegove organizacijske enote) in stroškovnih nosilcev (proračunska postavka, ekonomski namen) ali poslovnih učinkov za
listine, iz katerih izhajajo prihodki in odhodki, če se spremljajo po mestih in nosilcih,
– podlago za poslovni dogodek, razen če je nepomembna,
– opis poslovnega dogodka z natančno opredelitvijo
njegove vsebine,
– pospise oseb, pooblaščenih za podpis take listine,
– druge podatke odvisne od okoliščin.

III. VREDNOTENJE RAČUNOVODSKIH POSTAVK
III/1. Ocenjevanje postavk bilance stanja
1. Odpisovanje osnovnih sredstev
6. člen
Odpis materialnih in nematerialnih naložb je reden ali
izreden.
Reden odpis osnovnih sredstev se opravlja po stopnjah, določenih z uredbo o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami (Uradni list SFRJ,
št. 21/89 in 5/90). Amortizacijske stopnje, ki niso določene v uredbi se določijo na podlagi podatkov ali ocene o
predvideni življenjski dobi osnovnega sredstva.
Osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično z
uporabo proporcialne metode.
Redni odpis se ne opravlja za naslednja osnovna sredstva:
– zemljišča in gozdove kot naravna bogastva, ki se ne
izrabijo;
– vlaganja v pridobivanje nematerialnih in materialnih
naložb od začetka uporabe (izkoriščanja) oziroma do roka,
določenega z investicijskim načrtom za začetek uporabe;
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– predujme za pridobivanje nematerialnih in materialnih naložb, za katere se opravljata popravek vrednosti in
odpis kot za druge terjatve;
– gradbene objekte in stvari, ki so v skladu z zakonom
razglašeni za kulturne in zgodovinske spomenike oziroma
so muzejska vrednost ali likovno, kiparsko, filmsko in drugo
umetniško delo;
– lokalne zemljate ali makadamske ceste ter objekte,
ki so njihov sestavni del;
– gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih
hiš) in opremo slovenske vojske ter gradbene objekte (razen
stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo, ki so na podlagi
posebnih predpisov rezerva za obrambo oziroma za opravljanje funkcij javne in državne varnosti;
– spodnji ustroj železniških in drugih prog, cest, letališč, ulic, trgov, parkov in drugih zazidanih javnih površin.
Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja
osnovnega sredstva, trajne izločitve osnovnega sredstva iz
uporabe, znižanja tržnih cen za istovrstna osnovna sredstva
ter v primeru skrajšanja predvidene življenjske dobe osnovnega sredstva, ki je bila upoštevana za izračun amortizacijske stopnje.
Nematerialne in materialne naložbe se odpisujejo v
breme splošnega sklada.
Za vrednost presežkov ugotovljenih s popisom se poveča splošni sklad.
2. Revalorizacija sredstev in obveznosti do virov
sredstev
7. člen
Nabavna vrednost in popravek vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev razen dolgoročno razmejenih stroškov se revalorizira s
stopnjo rasti cen na drobno. Revalorizirana nabavna vrednost osnovnega sredstva ne sme biti višja od tržne cene
novega istovrstnega osnovnega sredstva.
Za učinke revalorizacije osnovnih sredstev se poveča
splošni sklad.
Kapitalske naložbe v organizacije, ki vodijo poslovne
knjige v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah, se revalorizirajo na podlagi indeksa cen na drobno. Za
učinek revalorizacije kapitalskih naložb se poveča splošni
sklad, oblikovan za te naložbe.
Če je s predpisom ali pogodbo določena revalorizacija
terjatev, finančnih naložb ali obveznosti se za znesek revalorizacije poveča obveznost do vira teh sredstev.
Za druga sredstva in vire sredstev se revalorizacija ne
opravlja, razen, če je tako določeno s predpisom.
3. Terjatve in naložbe
8. člen
Terjatve in naložbe se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz
ustreznih listin. Oblikovanje popravkov in odpis terjatev in
naložb se opravlja na način in pod pogoji, ki so določeni s
posebnim predpisom. Popravek oziroma odpis terjatev, ki
se priznavajo v prihodke in prejemke tekočega leta, zmanjšuje prihodke in prejemke tekočega leta. Popravek oziroma
odpis drugih terjatev in naložb zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh sredstev.
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III/2. Priznavanje prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov
9. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
proračunskih uporabnikov se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.
Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov določen v prejšnjem odstavku izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma
obveznosti, ki se nanje nanašajo poravnane na drug način,
pri čemer ni nastal denarni tok.
10. člen
Med prihodke in druge prejemke proračunskih uporabnikov tekočega leta, se priznajo vsa sredstva, ki so bila
vplačana na račune proračunskih uporabnikov do 31. decembra tekočega leta in se nanašajo na prihodke in druge
prejemke nastale do konca obračunskega obdobja.
Med odhodke in druge izdatke tekočega leta se priznavajo vsa plačila do 31. decembra tekočega leta, ki se nanašajo na odhodke in druge izdatke nastale do konca obračunskega obdobja.
11. člen
Med prihodke in druge prejemke tekočega leta proračunskih uporabnikov se priznavajo tudi sredstva, ki so bila
prenešena na njihove račune iz sredstev proračuna tekočega leta do 31. januarja naslednjega leta za poravnavo obveznosti nastalih do konca obračunskega obdobja.
V odhodke in druge izdatke tekočega leta se priznavajo
tudi plačila obveznosti, ki so bile poravnane po izteku obračunskega obdobja iz namenskih sredstev prejetih za tekoče
leto, vendar najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.
12. člen
Med odhodke in druge izdatke tekočega proračunskega obdobja se vključujejo tudi dani predujmi in plačila obveznosti za zaloge iz prejemkov tekočega obračunskega obdobja.
IV. LETNO POROČILO
13. člen
Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov
iz drugega odstavka tega člena ter pojasnil k posameznim
postavkam računovodskih izkazov.
Računovodski izkazi po tej odredbi so:
– bilanca stanja,
– bilanca prihodkov in odhodkov,
– izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
– izkaz računa financiranja.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter
obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja. V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih ima
proračunski uporabnik v finančnem najemu ali v upravljanju.
Sredstva in obveznosti do virov sredstev se razčlenjujejo tako, kot je določeno v prilogi II.
Bilanca prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je proračunski uporabnik dosegel
v skladu z določbami 10., 11. in 12. člena te odredbe.
Prihodki in odhodki se razčlenjujejo tako, kot je določeno v prilogi III.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev
ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. V izkazu
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računa finančnih terjatev in naložb se izkazujejo tudi izdatki v
višini neodplačanih danih kratkoročnih posojil na zadnji dan
obračunskega obdobja. Podatki se razčlenjujejo tako, kot je
določeno v prilogi IV.
Izkaz računa financiranja vsebuje podatke o prejemkih
iz naslova koriščenja dolgoročnih posojil v tekočem obračunskem obdobju in prejemkih v višini neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja ter o izdatkih iz naslova odplačila dolgoročnih posojil v
obračunskem obdobju. Podatki se razčlenjujejo tako, kot je
določeno v prilogi V.
14. člen
Računovodski izkazi iz 13. člena te odredbe se predložijo organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov v rokih, ki so določeni v zakonu o računovodstvu.
Proračunski uporabniki sestavljajo za obdobje od 1.
januarja do 30. junija bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz
računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja v skladu s 13. členom te odredbe in jo predložijo organizaciji iz prvega odstavka tega člena do 20. julija tekočega
leta.
Računovodske izkaze iz 13. člena te odredbe predložijo proračunski uporabniki do konca februarja prihodnjega
leta.
Proračunski uporabniki ne predlagajo trimesečnega poročila, ki je določeno v 31. členu zakona o računovodstvu.
15. člen
Bilanca stanja proračunskih uporabnikov je podlaga za
sestavo konsolidirane premoženjske bilance Republike Slovenije in občin. Proračunski uporabniki morajo zagotoviti
ločeno izkazovanje dolgoročnih in kratkoročnih terjatev in
obveznosti, ki se nanašajo na medsebojna razmerja med
proračunskimi uporabniki.

V. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN POSAMEZNIH
KONTOV
1. Razred 0: Dolgoročna sredstva in sredstva v
upravljanju
16. člen
Konti skupine 00 – Neopredmetena dolgoročna
sredstva
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno vračunljivi stroški, materialne pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v
neopredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazano vrednost poveča splošni sklad.
17. člen
Konti skupine 01 – Popravek vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
Ob knjiženju v dobro na kontih te skupine se za izkazano vrednost popravka zmanjša splošni sklad.
18. člen
Konti skupine 02 – Nepremičnine
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost zemljišč,
gradbenih objektov, gozdnih zemljišč, terjatev za predujme
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za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine, ki se
pridobivajo. V vrednost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne mase.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazano vrednost poveča splošni sklad.
19. člen
Konti skupine 03 – Popravek vrednosti
nepremičnin
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti
gradbenih objektov.
Ob knjiženju v dobro na kontih te skupine se za izkazano vrednost popravka zmanjša splošni sklad.
20. člen
Konti skupine 04 – Oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme,
drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev,
večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih
osnovnih sredstev, terjatev za predujme za opremo in druga
opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo, opreme
in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo
ter nadomestnih delov.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazani znesek poveča splošni sklad.
21. člen
Konti skupine 05 – Popravek vrednosti opreme in
drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti
opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, nadomestnih delov, večletnih nasadov, osnovne črede in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
Ob knjiženju v dobro na kontih te skupine se za izkazano vrednost popravka zmanjša splošni sklad.
22. člen
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 06 se izkazujejo denarni izdatki za
naložbe v delnice in deleže ter druge kapitalske naložbe.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za izkazani znesek poveča splošni sklad. Za zneske zmanjšanja naložbe pa se splošni sklad zmanjša.
23. člen
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in
depoziti
Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila, dana na podlagi posebnih pogodb doma, z odkupom
domačih in tujih vrednostnih papirjev, dana vnovčena jamstva ter druga dolgoročno vložena sredstva in depoziti.
Ob knjiženju v breme na kontih te skupine se za znesek
danega posojila oziroma depozita poveča splošni sklad, za
znesek odplačila glavnice pa se splošni sklad zmanjša.
24. člen
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz
poslovanja
Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročne terjatve
iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve
iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V
tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročno dane varščine in
dolgoročna blagovna posojila dana v državi in v tujini.
Za znesek, ki predstavljajo spremembo sredstev proračunskih uporabnikov se poveča ali zmanjša splošni sklad.
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25. člen
Konti skupine 09 – Terjatve za sredstva dana v
upravljanje
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva,
ki jih je proračunski uporabnik dal v upravljanje. Ob prenosu
sredstev v upravljanje se preknjižijo sredstva dana v upravljanje, njihova knjigovodska (sedanja) vrednost pa se izkaže v
okviru skupine 09.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se usklajujejo z
vrednostjo teh sredstev pri upravljalcu. Za znesek uskladitve
se bremeni oziroma odobri konto v okviru skupine 09 in
ustrezni konto v okviru skupine 90.

tu. Ob koncu obračunskega obdobja se znesek nevrnjenih
kratkoročnih finančnih naložb prenese v breme ustreznega
konta skupine 44, vzporedno se izkaže terjatev v okviru
skupine 07 ob odobritvi splošnega sklada.

2. Razred 1: Kratkoročna sredstva, razen zalog, in
aktivne časovne razmejitve

33. člen
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov
in menic ter drugih vrednostnih papirjev ter druge kratkoročne terjatve. Na kontih te skupine se ne izkazujejo terjatve, ki
se izkazujejo na kontih skupine 14.

26. člen
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni
Na kontih skupine 10 se izkazuje gotovina (bankovci in
kovanci). Domača in devizna denarna sredstva v blagajni se
izkazujejo ločeno. Za zneske prejemkov v blagajni se odobrijo prihodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti prejemka,
za zneske izdatkov iz blagajn pa se obremenijo odhodki
oziroma drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
27. člen
Konti skupine 11 – Denarna sredstva na računih
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na žiro računih in tekočih računih v bankah in
drugih finančnih organizacijah ter dogovorjena samodejna
zadolžitev po tekočem računu. Za zneske prilivov se priznajo prihodki oziroma se vzpostavi obveznost, za zneske odlivov pa se izkažejo odhodki oziroma se vzpostavi terjatev.
28. člen
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do
kupcev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v
državi in v tujini. Za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot
prihodki ali drugi prejemki se odobri ustrezni konto skupine
28, za del terjatev, ki predstavlja obveznost iz naslova davkov pa se prizna ustrezni konto v okviru skupine 23.
29. člen
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za
obratna sredstva in kratkoročno dane varščine. Znesek danih predujmov se izkaže na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev (kratkoročnih oziroma dolgoročnih).
Vzporedno se za znesek danega predujma obremeni ustrezni konto odhodkov.
30. člen
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do
proračunskih uporabnikov
Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne
terjatve do proračunskih uporabnikov iz 1. člena te odredbe. Za znesek terjatve se odobri ustrezen konto.
31. člen
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana
posojila, depoziti in naložbe v vrednostne papirje. Med letom se za znesek odprtih postavk kratkoročnih finančnih
naložb zmanjša stanje denarnih sredstev na ustreznem kon-

32. člen
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz
financiranja
Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova
obresti in terjatev iz naslova deležev v dobičku drugih podjetij ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja. Za znesek
terjatev se prizna ustrezni konto v okviru skupine 28.

34. člen
Konti skupine 18 – Neplačani odhodki
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki, ki še niso
bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi
izkazane obveznosti se za znesek zmanjšanja obveznosti
zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki.
35. člen
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še
porabljena. V tej skupini se izkazujejo tudi zneski prejetih
predujmov, ki so vključeni v vračunane prihodke in odhodke
zaradi podaljšanja proračunskega leta.
3. Razred 2: Kratkoročne obveznosti in pasivne
časovne razmejitve
36. člen
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za
prejete predujme in varščine
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila
in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov za obratna sredstva. Za znesek obveznosti se obremeni ustrezni
konto skupine 19.
Za znesek prejetih predujmov knjiženih na kontu denarnih sredstev se prizna ustrezni konto prihodkov, ki so
ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.
37. člen
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do
zaposlenih
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja. Če se od prejemka obračunajo dajatve po
odbitku, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
38. člen
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V
tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti
prejeti doma ali v tujini. Za zneske obveznosti se obremeni
ustrezni konto skupine 18.
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39. člen
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne
obveznosti iz poslovanja
Na kontih skupine 23 se izkazujejo druge kratkoročne
obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, menic in drugih plačilnih
instrumentov in druge kratkoročne obveznosti. Za znesek
izkazane obveznosti se obremeni ustrezni konto skupine
18, če se obveznost upošteva kot odhodek, oziroma ustrezen drug konto.
40. člen
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do
proračunskih uporabnikov
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne
obveznosti do proračunskih uporabnikov iz 1. člena te odredbe ne glede na podlago nastanka obveznosti. Za znesek
obveznosti se odobri ustrezni konto.
41. člen
Konti skupine 25 – Kratkoročno prejeta posojila
Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno dobljena posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih
kratkoročnih vrednostnih papirjev. Med letom se za znesek
kratkoročnih posojil poveča stanje denarnih sredstev. Ob
koncu obračunskega obdobja se znesek nevrnjenih prejetih
posojil prenese v dobro ustreznega konta skupine 75, vzporedno se izkaže obveznost v okviru skupine 96 ob zmanjšanju splošnega sklada.
42. člen
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz
financiranja
Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti za prejeta posojila.
Za znesek obračunane obveznosti se obremeni ustrezni konto v okviru skupine 18. Ob poravnavi se obveznost
pokrije v dobro ustreznega konta skupine 18.
43. člen
Konti skupine 28 – Neplačani prihodki
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso
bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob
poravnavi izkazane terjatve se za znesek zmanjšanja terjatve
zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki.
44. člen
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 29 se izkazujejo zneski v višini plačila za obratna sredstva, ki so bili vključeni v odhodke, vendar
odhodek še ni nastal. Na kontih te skupine se izkazujejo
vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta.
Ob nastanku odhodka se za obračunani znesek porabe
(zmanjšanja) obratnih sredstev bremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev.
4. Razred 3: Zaloge surovin in materiala
45. člen
Konti skupine 30 – Zaloge materiala
Na kontih skupine 30 se izkazujejo vrednosti zalog
surovin in osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi, režijskega materiala (pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega materiala, odpadnega materiala v skladu z izbrano

Uradni list Republike Slovenije
metodo vrednotenja. V tej skupini se izkazujeta tudi drobni
inventar in embalaža, pri katerih je ocenjeni rok uporabe
največ leto dni.
Za znesek vrednosti nabavljenega materiala v zalogah
ter za ugotovljene presežke materiala se oblikuje ustrezen
vir sredstev v skupini 29. Ob porabi materiala ter za ugotovljen primanjkljaj se vir sredstev zmanjša.
46. člen
Konti skupine 31 – Zaloge blaga
Na kontih skupine 31 se izkazuje blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani prometni
davek, popravek vrednosti zastarelega blaga in razlika v ceni
zalog blaga. Za znesek vrednosti nabavljenega blaga v zalogah ter za ugotovljene presežke se oblikuje ustrezen vir
sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog blaga ter za ugotovljen primanjkljaj se vir sredstev zmanjša.
47. člen
Konti skupine 32 – Zaloge gotovih izdelkov
Na kontih skupine 32 se izkazujejo zaloge gotovih izdelkov v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni
prodajalni, vračunani davek od prometa proizvodov v prodajalni, proizvodi v dodelavi, obdelavi oziroma manipulaciji,
popravek vrednosti zastarelih proizvodov in odmiki cen od
proizvodov.
Za znesek vrednosti gotovih izdelkov v zalogah ter za
ugotovljene presežke se oblikuje ustrezen vir sredstev v
skupini 29. Ob porabi zalog gotovih izdelkov ter za ugotovljen primanjkljaj se vir sredstev zmanjša.
5. Razred 4: Odhodki in drugi izdatki
48. člen
Konti skupine 40 – Tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in
drugih izdatkov za blago in storitve, vsi investicijski odhodki
namenjeni za vojsko in policijo, plačilo obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve.
49. člen
Konti skupine 41 – Tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katere
plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba
sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in
ne kapitalske. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede
na prejemnika.
50. člen
Konti skupine 42 – Investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjeni
pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila
za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove
zgradb in drugih pomembnih naprav. Ne vključuje investicijskih nakupov za vojaške namene in specialno policijsko
opremo.
51. člen
Konti skupine 43 – Investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup
ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih
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opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr.
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve
finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa
za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.
52. člen
Konti skupine 44 – Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju in posojanju izposojenih sredstev
ter plačila za nakup kapitalskih vložkov države. Ta plačila
imajo za rezultat nastanek finančne terjatve proračunskih
uporabnikov do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev
kapitalskega deleža proračunskih uporabnikov v lastniški
strukturi prejemnika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo
tudi vnovčena jamstva. Na koncu leta pa se na tem kontu
izkaže tudi saldo iz naslova danih kratkoročnih posojil.
53. člen
Konti skupine 49 – Prenos odhodkov in drugih
izdatkov
Na kontih skupine 49 se evidentira prenos odhodkov
in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračunskega obdobja.
6. Razred 5: Račun financiranja
54. člen
Konti skupine 50 – Zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in
sredstva, pridobljena z izdajo vrednostih papirjev doma in v
tujini.
55. člen
Konti skupine 55 – Odplačila dolga
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila zapadlih
glavnic od domačega dolga in od zunanjega dolga.
56. člen
Konti skupine 59 – Ugotovljena razlika
Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek izkazan na kontih skupine 50 odobri ustrezen konto skupine
59, za znesek izkazan na kontih skupine 55 pa obremeni.
Razlika se prenese na konto skupine 80.
7. Razred 7: Prihodki in drugi prejemki
57. člen
Konti skupine 70 – Davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih
uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna,
nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna (državnega ali občinskega). V to skupino vključujemo vse vrste
davkov, davek na dodano vrednost, davke na dohodek –
dohodnina, davek na dobiček ali dobiček od kapitala, davek
na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in
transakcije. V to skupino vključujemo tudi vse obvezne prispevke zaposlenih, delodajalcev, samozaposlenih ki se nakazujejo v proračun, v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v Zavod za zdravstveno zavarovanje.
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58. člen
Konti skupine 71 – Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in
nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku,
prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti
rezervnega sklada. Za obresti rezervnega sklada se ob zaključku leta poveča skupina 91 – skupina rezervnega sklada.
59. člen
Konti skupine 72 – Kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se knjižijo prihodki, pridobljeni iz
naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk),
zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
60. člen
Konti skupine 73 – Prejete donacije
Na kontih skupine 73 se izkazujejo tiste vrste tekočih in
kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter
prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih
virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih
družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od posameznih tujih vlad in njihovih institucij ter od tujih pravnih ali
fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila. Prejete donacije so sredstva,
prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za
posamezne namene za katere se ta sredstva dodelijo in na
podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo
in porabljajo. Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na
podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene
namene porabe. V to skupino prihodkov pa ne spadajo
prihodki iz naslova prejetih sredstev od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, lokalnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v okvir transfernih prihodkov in so zajeti v
posebni skupini prihodkov.
61. člen
Konti skupine 74 – Transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva prejeta
iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti
prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to
niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in
storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev od drugega
proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja ti transferni prihodki konsolidirajo – to je, pobotajo s transfernimi odhodki,
to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne
porabe, pač pa le transfer sredstev v druge javnofinančne
institucije ali druge državne institucije. Zato jih je potrebno
izkazovati ločeno v posebni skupini prihodkov in ne v isti
skupini kot donacije. V okviru te skupine se izkazujejo tudi
prihodki iz naslova porabe sredstev rezervnega sklada.
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62. člen
Konti skupine 75 – Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim
ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam,
posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam, ki imajo za posledico finančno terjatev ali
soudeležbo oziroma vzpostavitev lastniškega, kapitalskega
deleža. Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev države v finančnih institucijah in prejeta vračila vnovčenih jamstev. Na koncu leta pa se na tem
kontu izkaže tudi saldo iz naslova vračila danih kratkoročnih
posojil.
63. člen
Konti skupine 79 – Prenos prihodkov in drugih
prejemkov
Na kontih skupine 79 se evidentira prenos prihodkov
in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračunskega obdobja.
8. Razred 8: Rezultati poslovanja
64. člen
Konti skupine 80 – Rezultati poslovanja
Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih
odhodkov in drugih izdatkov izkazanih na kontih razreda 4
ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov izkazanih na
kontih razreda 7 in zneski prejemkov in izdatkov iz kontov
razreda 5. Saldo na kontih skupine 80 se prenese v dobro
oziroma breme splošnega sklada skupine 90.
V okviru skupine 80 se zagotavljajo podatki o prenosu
prihodkov in odhodkov in razlikah med prejemki in izdatki po
posameznih bilancah.
9. Razred 9: Lastni viri in dolgoročne obveznosti
65. člen
Konti skupine 90 – Splošni sklad
Splošni sklad povečuje nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, terjatev za sredstva dana v upravljanje, za katere so bili
izkazani odhodki in njihove revalorizacije. Sklad povečujejo
odplačila glavnic dolgoročnih posojil, ki so bila vključena v
račun financiranja, odplačila prevzetih dolgoročnih obveznosti in zneski neodplačanih danih kratkoročnih posojil na
zadnji dan obračunskega obdobja. Sklad povečuje tudi presežek prejemkov nad izdatki ter drugi zneski v skladu s
določbami te odredbe.
Sklad zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in sredstev danih v upravljanje, ter zneski
najetih posojil izkazanih v računu financiranja in zneski prevzetih dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti ter zneski neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega obdobja in odpisi terjatev, ki takrat, ko so nastale
niso bile vključene v prihodke. Kot zmanjšanje sklada se
izkaže tudi prenešeni presežek izdatkov nad prejemki. Sklad
povečuje tudi presežek prejemkov nad izdatki ter drugi zneski v skladu s določbami te odredbe.
Ločeno se izkazuje sklad finančnih naložb, sklad osnovnih sredstev in sklad za vnovčena jamstva.
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66. člen
Konti skupine 91 – Rezervni sklad
Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega
rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v skupini 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov
bremeni konto rezervnega sklada 91 ob hkratni odobritvi
konta skupine 74.
67. člen
Konti skupine 92 – Posebni skladi
Posebni skladi se oblikujejo za namene, ki so določeni
s posebnimi predpisi.
68. člen
Konti skupine 93 – Dolgoročno razmejeni
prihodki
Na kontih skupine 93 se izkazujejo prihodki, ki še niso
bili plačani ter prihodki, ki se izkazujejo kot terjatev v okviru
skupine 08. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek
zmanjšanja terjatve zmanjšajo tudi izkazani razmejeni prihodki.
69. člen
Konti skupine 96 – Dolgoročna posojila
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih posojil ob obremenitvi ustreznega konta skupine 90. Na
konte te skupine se knjižijo tudi zneski revalorizacije posojil
ob obremenitvi ustreznega konta skupine 90.
70. člen
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti
Na kontih skupine 97 se izkazujejo obveznosti takrat
ko nastanejo. Znesek izkazane obveznosti se izkaže v breme ustreznega konta sredstev ali v breme ustreznega konta
skupine 90.
71. člen
Konti skupine 99 – Izvenbilančna evidenca
Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni
konti izvenbilančne evidence. Izkazujejo se dana jamstva in
drugi podatki o poslovnih dogodkih ki ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
72. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati:
– odredba o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov Družbenopolitičnih skupnosti ter o njihovem izkazovanju (Uradni list RS, št. 15/91);
– 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23.,
24., druga in tretja alinea 25., 26., 27. in 28. člena navodila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/98).
73. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.
Št. 411-3/98
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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Št.

PRILOGA I
KONTNI NAČRT
RAZRED 0:

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA
V UPRAVLJANJU

0313
0319
039
0390
0391

00

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
SREDSTVA

000
001
003
0030
0031
0032
0039
005

DOBRO IME
DOLGOROČNI VRAČUNLJIVI STROŠKI
MATERIALNE PRAVICE
Vlaganja v tuja osnovna sredstva
Računalniški programi
Patenti, licence, blagovne znamke
Druge materialne pravice
DRUGA NEOPREDMETENA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Ustanovna vlaganja
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA
VLAGANJ V NEOPREDMETENA
DOLGOROČNA SREDSTVA
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO
REVALORIZACIJA NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV MED LETOM

0050
0059
006
007
009

01

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV

010

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV

02

NEPREMIČNINE

020
0200
0201
0202
0209
021
0210
0211
0212
0213
0219
022

ZEMLJIŠČA
Kmetijska zemljišča
Stavbna zemljišča
Gozdna zemljišča
Druga zemljišča
GRADBENI OBJEKTI
Negospodarske stavbe
Gospodarske stavbe
Stanovanja funkcionarjev
Infrastrukturni objekti
Drugi gradbeni objekti
TERJATVE ZA PREDUJME ZA
NEPREMIČNINE
NEPREMIČNINE, KI SE PRIDOBIVAJO
REVALORIZACIJA NEPREMIČNIN MED
LETOM

023
029

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

031

POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH
OBJEKTOV
Popravek vrednosti negospodarskih stavb
Popravek vrednosti gospodarskih stavb
Popravek vrednosti stanovanj funkcionarjev

0310
0311
0312

0392
0393
0399
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Popravek vrednosti infrastrukturnih objektov
Popravek vrednosti drugih gradbenih
objektov
REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI
GRADBENIH OBJEKTOV MED LETOM
Revalorizacija popravka vrednosti
negospodarskih stavb
Revalorizacija popravka vrednosti
gospodarskih stavb
Revalorizacija popravka vrednosti stanovanj
funkcionarjev
Revalorizacija popravka vrednosti
infrastrukturnih objektov
Revalorizacija popravka vrednosti drugih
gradbenih objektov

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

040
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
04091
04092
04093
041
043
044
045

OPREMA
Stroji
Naprave
Sredstva za transport
Sredstva za zveze
Standardno in specialno orodje
Laboratorijska oprema
Instrumenti in naprave
Orožje
Pisalni in računski stroji
Računalniki
Razmnoževalni stroji
Pohištvo
Druga oprema
DROBNI INVENTAR
VEČLETNI NASADI
OSNOVNA ČREDA
DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
Knjige v knjižnicah
Umetniška dela
Arhivsko gradivo
Predmeti muzejske vrednosti
Druga opredmetena osnovna sredstva
TERJATVE ZA PREDUJME ZA
OPREDMETENA IN DRUGA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OPREDMETENA IN DRUGA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI
SE PRIDOBIVAJO
NADOMESTNI DELI
REVALORIZACIJA OPREDMETENIH IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV MED LETOM

0450
0451
0452
0453
0459
046
047
048
049

05

POPRAVEK VREDNOSTI
OPREDMETENIH IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

050
051

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA
INVENTARJA
POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH
NASADOV
POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE
ČREDE

053
054
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055
059

POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI
OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV MED LETOM

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

060
0600
0601
0602
061
062
0620
06201
0621
06211
0622
06221
063
064

NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI
Naložbe v delnice v javna podjetja
Naložbe v delnice v finančne institucije
Naložbe v delnice v privatna podjetja
NALOŽBE V DELNICE V TUJINI
NALOŽBE V DELEŽE V DRŽAVI
Naložbe v deleže v javna podjetja
Vplačilo kapitala
Naložbe v deleže v finančne institucije
Vplačilo kapitala
Naložbe v deleže v privatna podjetja
Vplačilo kapitala
NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI
DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE V DRŽAVI
Ustanovne vloge v zavodih in skladih
Druge dologoročne finančne naložbe
DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE
NALOŽBE V TUJINI

0640
0641
065
07
070
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
071
072
073
074
0740
0741
079

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI
DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA
PODLAGI POSOJILNIH POGODB V DRŽAVI
Dolgoročno dana posojila posameznikom
Dolgoročno dana posojila javnim skladom
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem
Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam
Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem
Dogoročno dana posojila drugim ravnem
države
Dogoročno dana posojila državnemu
proračunu
DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA
V TUJINO
DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z
ODKUPOM DOMAČIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV
DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z
ODKUPOM TUJIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV
DOLGOROČNO DANI DEPOZITI
Dolgoročno dani depoziti Banki Slovenije
Drugi dolgoročno dani depoziti
DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

080

DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA,
DANA V DRŽAVI
DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA,
DANA V TUJINI
DOLGOROČNA POSOJILA, DANA V
DRŽAVI

081
082
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083
084
082
083

DOLGOROČNA POSOJILA, DANA V TUJINI
DOLGOROČNO DANE VARŠČINE
DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA
DOLGOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
FINANČNEGA NAJEMA

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

090

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE NEPOSREDNIM
UPORABNIKOM PRORAČUNA
Terjatve za sredstva dana v upravljanje
neposrednim uporabnikom proračuna na
ravni države
Terjatve za sredstva dana v upravljanje
neposrednim uporabnikom proračuna na
lokalni ravni
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE POSREDNIM
UPORABNIKOM PRORAČUNA
Terjatve za sredstva dana v upravljanje
posrednim uporabnikom proračuna na ravni
države
Terjatve za sredstva dana v upravljanje
posrednim uporabnikom proračuna na
lokalni ravni
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE DRUGIM UPORABNIKOM
PRORAČUNA
Terjatve za sredstva dana v upravljanje
drugim uporabnikom proračuna na ravni
države
Terjatve za sredstva dana v upravljanje
drugim uporabnikom proračuna na lokalni
ravni

0900
0901
091
0910
0911
092
0920
0921

RAZRED 1

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

100
1000
1009
101
1010
1019

TOLARSKA SREDSTVA V BLAGAJNI
Blagajna
Blagajna – prehodni konto
DEVIZNA SREDSTVA V BLAGAJNI
Devizna blagajna
Blagajna – prehodni konto

11

DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

110
1100
1101
1109

DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
Denarna sredstva na računih
Denarna sredstva rezerv
Denarna sredstva na računih – prehodni
konto
IZLOČENA DENARNA SREDSTVA IN
AKREDITIVI
Izločena denarna sredstva
Odprti akreditivi
Prehodni konto izločenih sredstev

111
1110
1111
1119
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112
1120
1121
1122
1129
113
1130
114
1140
115
1150
1151
1152
1153

DEVIZNI RAČUNI
Sredstva na deviznih računih
Sredstva na nerezidentnih računih
Akreditivi odprti v tujih valutah
Devizni račun – prehodni konto
DEVIZNI AKREDITIVI
Devizni akreditivi
DRUGA DENARNA SREDSTVA
Druga denarna sredstva
DEPOZITI
Vezana sredstva – depoziti – ločeno po
bankah
Nočni depoziti – ločeno po bankah
Depoziti iz kupnin – ločeno po bankah
Depoziti iz sanacijskih obveznic – ločeno po
bankah

Št.

161
1610
1611
1612
162
1610
1611
1612
163
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KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
DIVIDEND
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
javnih podjetij
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
finančnih institucij
Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
drugih podjetij
KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
DELEŽEV V DOBIČKU
Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v
dobičku javnih podjetij
Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v
dobičku finančnih institucij
Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v
dobičku drugih podjetij
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

120

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V
DRŽAVI
Terjatve do kupcev v državi – ločeno po
kupcih
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V
TUJINI
Terjatve do kupcev v tujini – ločeno po
kupcih

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

170

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

130
131

KRATKOROČNO DANI PREDUJMI
KRATKOROČNO DANE VARŠČINE

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

1704
1705
1706
1707
1709
171

1759

KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH
IN DRUGIH INSTITUCIJ
Terjatve iz naslova več plačanih davkov
Terjatve iz naslova več plačanih prispevkov
in drugih dajatev
Terjatve do zavarovalnic
Terjatve iz naslova refundacij porodniškega
dopusta
Terjatve za nego družinskega člana
Terjatve za boleznine nad 30 dni
Terjatve iz naslova invalidnin
Terjatve iz naslova otroškega dodatka
Druge kratkoročne terjatve
KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH
ČEKOV
Prejeti čeki
Čeki, poslani na vnovčenje
KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH
MENIC
Prejete menice
Menice, poslane na vnovčenje
KRATKOROČNE TERJATVE IZ DRUGIH
VREDNOSTNIH PAPIRJEV
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
Akontacije za službena potovanja doma
Akontacije za službena potovanja v tujini
Terjatve do delavcev za škode, primanjkljaje
ipd.
Terjatve za refundacijo stroškov zasedenih
stanovanj
Terjatve za dana jamstva
Terjatve do diplomatsko konzularnih
predstavništev
Druge kratkoročne terjatve

18

NEPLAČANI ODHODKI

180
181
182
183
189

TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
DRUGI NEPLAČANI ODHODKI

1200
121
1210

140
141

KRATKOROČNE TERJATVE DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA
RAVNI DRŽAVE
KRATKOROČNE TERJATVE DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA
LOKALNI RAVNI

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

150

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V
VREDNOSTNE PAPIRJE
Kratkoročne finančne naložbe v obveznice
Kratkoročne finančne naložbe v druge
vrednostne papirje
KRATKOROČNO DANA POSOJILA

1500
1501
151
16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

160

KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA
OBRESTI
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz
depozitov
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti iz
finančnih naložb

1600
1601

1700
1701
1702
1703

1710
1711
172
1720
1721
173
175
1750
1751
1752
1753
1754
1755

Stran

16 / Št. 1 / 9. 1. 1999

Uradni list Republike Slovenije

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

2220

190
191

KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI
VRAČUNANI IZDATKI ZARADI
PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
VREDNOTNICE
VRAČUNANI PRIHODKI ZARADI
PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
PREHODNO NEZARAČUNANI PRIHODKI
ZA PREJETE PREDUJME
DRUGE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

223

192
193
194
199
RAZRED 2:

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

200

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti za varščine

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

210
211

OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE
OBVEZNOSTI ZA ČISTA NADOMESTILA
PLAČ
Obveznosti za osnovna nadomestila –
boleznine do 30 dni
Obveznosti za osnovna nadomestila –
boleznine nad 30 dni
Obveznosti za druga osnovna nadomestila
OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ
KOSMATIH PLAČ
Obveznosti za prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Obveznosti za prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje
Obveznosti za prispevek za poškodbe pri
delu in poklicne bolezni
Obveznosti za prispevek za zaposlovanje
Obveznosti za prispevek za porodniško
varstvo
OBVEZNOSTI ZA DAVKE NA IN IZ PLAČ
Obveznosti za davke iz kosmatih plač
Davek na plače
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

2110
2111
2112
212
2120
2121
2122
2123
2124
213
2130
2131
214
22
220
2200
221
2210
222

224
2240

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

230

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA
Obveznosti za obračunane davke in
prispevke
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI NA
PODLAGI IZDANIH ČEKOV, MENIC IN
DRUGIH PLAČILNIH INSTRUMENTOV
Obveznosti za izdane čeke
Obveznosti za izdane menice
Obveznosti za druge plačilne instrumente
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

20

2000
2001

2230

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV V DRŽAVI
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev –
ločeno po dobaviteljih
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV V TUJINI
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v
tujini – ločeno po dobaviteljih
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
NEZARAČUNANO BLAGO IN STORITVE

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano
blago in storitve
KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI,
PREJETI V DRŽAVI
Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi
– ločeno po kreditodajalcih
KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI,
PREJETI V TUJINI
Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini –
ločeno po kreditodajalcih

2300
2309
233
2330
2331
2339
234

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

240

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA
RAVNI DRŽAVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA
LOKALNI RAVNI

241

25

KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA

250

KRATKOROČNA POSOJILA, PREJETA V
DRŽAVI
KRATKOROČNA POSOJILA, PREJETA IZ
TUJINE
KRATKOROČNO IZDANI VREDNOSTNI
PAPIRJI

251
252

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

260

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

28

NEPLAČANI PRIHODKI

280
281
282
283
284
285

DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI
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29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

290
291

299

VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI
VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI ZA
OBRATNA SREDSTVA
KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
VRAČUNANI ODHODKI ZARADI
PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
PREHODNO OBRAČUNANI ODHODKI ZA
DANE PREDUJME
DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

RAZRED 3:

ZALOGE

30

ZALOGE MATERIALA

300
301
302
309

MATERIAL V SKLADIŠČU
MATERIAL V OBDELAVI, DODELAVI,
MANIPULACIJI IN NA POTI
DROBNI INVENTAR
ODMIKI OD CEN ZALOG MATERIALA

31

ZALOGE BLAGA

310

ZALOGE BLAGA

32

ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV

320

ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV

RAZRED 4:

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40

TEKOČI ODHODKI

400
4000
400000
400001
400002
4001
400100
4002
400200
400201
400202
400203
4003
400300
4004
400400
4005
400500
4009
400900
400901
400902

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Osnovne plače
Splošni dodatki
Dodatki za delo v posebnih pogojih
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Dodatki za ločeno življenje
Terenski dodatek
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za delovno uspešnost
Nadurno delo
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo po pogodbi
Plače za delo po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
Jubilejne nagrade
Odpravnine
Solidarnostne pomoči

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

292
293
294

4010
401001

Št.

4011
401100
401101
4012
401200
4013
401300
402
4020
402000
402001
402002
402003
402004
402005
402006
402007
402008
402009
402010
402099
4021
402100
402101
402102
402103
402104
402105
402106
402107
402108
402109
402199
4022
402200
402201
402202
402203
402204
402205
402206
4023
402300
402301
402302
402303
402304
402305
402399
4024
402400
402401
402402
402403
402404
402405
402499
4025
402500
402501
402502
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Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniško varstvo
Prispevek za porodniško varstvo
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Založniške in tiskarske storitve
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Stroški prevajalskih storitev
Stroški oglaševalskih storitev
Računalniške storitve
Računovodske, knjigovodske in revizorske
storitve
Izdatki za reprezentanco
Hrana, storitve menz in restavracij
Drugi splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Uniforme in službena obleka
Knjige
Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni
material
Kmetijski vložki
Material in oprema za vojsko
Material in specialna oprema za policijo
Material za kazensko poboljševalne domove
Laboratorijski materiali
Drobno orodje in naprave
Zaračunljive tiskovine
Drugi posebni materiali in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
Električna energija
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Poraba druge energije
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Prevozni stroški in storitve
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Vzdrževanje in popravila vozil
Nadomestni deli za vozila
Najem vozil in selitveni stroški
Pristojbine za registracijo vozil
Zavarovalne premije za motorna vozila
Drugi prevozni stroški
Izdatki za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja v državi
Hotelske in restavracijske storitve v državi
Stroški prevoza v državi
Dnevnice za službena potovanja v tujini
Hotelske in restavracijske storitve v tujini
Stroški prevoza v tujini
Drugi izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
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402503
402504
402510
402511
402512
402599
4026
402600
402601
402602
402603
402604
402605
402606
402699
4027
402700
402701
402702
4029
402900
402901
402902
402903
402904
402905
402906
402907
402908
402909
402910
402911
402912
402920
402921
402922
402923
402930
402931
402932
402934
402935
402936
402999
403
4030
403000
4031
403199
4032
403299
4033

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
in računalnikov
Tekoče vzdrževanje druge opreme
Zavarovalne premije za opremo
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
zavarovanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
Najemnine in zakupnine za stanovanjske
objekte
Najemnine in zakupnine za garaže in
parkirne prostore
Najemnine in zakupnine za druge objekte
Najem računalniške in programske opreme
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
Druga nadomestila za uporabo zemljišča
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Kazni in odškodnine
Kazni
Odškodnine neupravičeno obsojenim
Druge odškodnine
Drugi operativni odhodki
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Plačila avtorskih honorarjev
Plačila po pogodbah o delu
Plačila za delo preko študentskega servisa
Nadomestila članom posebnih komisij
Sejnine udeležencem odborov
Stroški izpitnih komisij
Izdatki za strokovno izobraževanje
zaposlenih
Dodatki poslancem in državnim svetnikom
Stroški sodnih postopkov
Plačila za delo zaprtih oseb
Davek na izplačane plače
Posebni davek na določene prejemke
Sodni stroški
Članarine v mednarodnih organizacijah
Članarine v domačih neprofitnih institucijah
Druge članarine
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim
za plačilni promet
Plačila bančnih storitev
Stroški, povezani z zadolževanjem
Plačila storitev Davčni upravi Republike
Slovenije
Stroški plačilnega agenta
Plačilo stroškov kotacije na borzi
Drugi operativni odhodki
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov – Banki
Slovenije
Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije
Plačila obresti od kreditov – poslovnim
bankam
Plačila obresti od kreditov – poslovnim
bankam
Plačila obresti od kreditov
– drugim finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov – drugim
finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov
– drugim domačim kreditodajalcem
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403300
403301
403302
403303
403304
4034
403400
403401
403402
403403
403404
403405
404
4040
404099
4041
404199
4042
404299
4043
404399

Plačila obresti od kreditov – drugim ravnem
države
Plačila obresti od kreditov – skladom
socialnega zavarovanja
Plačila obresti od kreditov – drugim javnim
skladom
Plačila obresti od kreditov – drugim
domačim kreditodajalcem
Plačila obresti od kreditov – državnemu
proračunu
Plačila obresti od vrednostnih papirjev
Plačila obresti od vrednostnih papirjev –
Banki Slovenije
Plačila obresti od vrednostnih papirjev –
poslovnim bankam
Plačila obresti od vrednostnih papirjev –
drugim finančnim institucijam
Plačila obresti od vrednostnih papirjev
– skladom socialnega zavarovanja
Plačila obresti od vrednostnih papirjev
– drugim javnim skladom
Plačila obresti od vrednostnih papirjev
– drugim domačim kreditodajalcem
PLAČILO OBRESTI V TUJINO
Plačila obresti – mednarodnim finančnim
institucijam
Plačila obresti – mednarodnim finančnim
institucijam
Plačila obresti – tujim vladam
Plačila obresti – tujim vladam
Plačila obresti
– tujim poslovnim bankam in finančnim
institucijam
Plačila obresti – tujim poslovnim bankam in
finančnim institucijam
Plačila obresti – drugim tujim
kreditodajalcem
Plačila obresti – drugim tujim
kreditodajalcem

409
4090
409000
4091
409100
4092
409299

REZERVE
Tekoča proračunska rezerva
Tekoča proračunska rezerva
Rezerva za naravne nesreče
Rezerva za naravne nesreče
Druge rezerve
Druge rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410
4100
410000
410001
410002

Subvencije
Subvencije javnim podjetjem
Subvencioniranje cen javnim podjetjem
Subvencioniranje obresti javnim podjetjem
Subvencioniranje prispevkov za socialno
varnost javnim podjetjem
Sredstva za preusposabljanje presežnih
delavcev v javnih podjetjih
Pokrivanje izgub javnim podjetjem
Sredstva za prestrukturiranje in prenovo
proizvodnje v javnih podjetjih
Sredstva za zapiranje proizvodnje v javnih
podjetjih
Subvencioniranje glavnic dolga javnih
podjetij

410003
410004
410005
410006
410007
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410015
410099
4101
410101
410104
410199
4102
410200
410201
410202
410203
410204
410205
410206
410207
410208
410209
410210
410211
410212
410213
410214
410215
410216
410217
410299
411
4110
411000
411001
411002
411003
4111
411100
411101
411102
411103
411104
411105
411106
411107
411108
411109

Št.

Sredstva za izvajanje ekoloških programov v
javnih podjetjih
Druge subvencije javnim podjetjem
Subvencije finančnim institucijam
Subvencioniranje obresti finančnim
institucijam
Pokrivanje izgub finančnim institucijam
Druge subvencije finančnim institucijam
Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom
Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in
zasebnikom
Subvencioniranje obresti privatnim
podjetjem in zasebnikom
Subvencioniranje prispevkov za socialno
varnost privatnim podjetjem
Sredstva za preusposabljanje presežnih
delavcev v privatnih podjetjih
Pokrivanje izgub privatnim podjetjem
Sredstva za prestrukturiranje in prenovo
proizvodnje v privatnih podjetjih
Sredstva za zapiranje proizvodnje v privatnih
podjetjih
Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih
podjetjih
Sredstva za pripravo brezposelnih na
zaposlitev v privatnih podjetjih
Sredstva za preusposabljanje zaposlenih v
privatnih podjetjih
Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb v
privatnih podjetjih
Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih
podjetjih
Sredstva za delovna mesta v privatnih
podjetjih
Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti v
privatnih podjetjih
Sredstva za pospeševanje tehnološkega
razvoja v privatnih podjetjih
Sredstva za izvajanje ekoloških programov v
privatnih podjetjih
Subvencioniranje glavnic dolga privatnim
podjetjem
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Druge subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom

4112

Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nezaposlenim
Denarno nadomestilo
Denarno nadomestilo v enkratnem znesku
Denarna pomoč
Drugi transferi nezaposlenim
Družinski prejemki in starševska
nadomestila
Otroški dodatek
Dodatek za nego otroka
Dodatek za veliko družino
Darilo ob rojstvu otroka
Porodniško nadomestilo
Očetovsko nadomestilo
Nadomestilo za nego in varstvo otroka
Posvojiteljsko nadomestilo
Starševski dodatek
Drugi družinski prejemki

411501

411200
411201
411202
411203
411204
411205
411206
411207
411208
411209
411210
411211
411212
411213
4113
411300
411301
411302
411303
411304
411305
4114
411400
411401
411402
411403
411404
411405
411406
411407
411408
411409
4115
411500

411502
411503
411504
4116
411600
411601
4117
411700
411701
411702
4119
411900
411901
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Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
Denarni dodatek
Denarne pomoči kot edini vir
Sredstva za varstvo duševno in telesno
prizadetih
Zdravstveno zavarovanje prejemnikov
edinega vira
Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno
prizadetih
Varstvo družin vojakov
Varstveni dodatki k starostnim pokojninam
Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam
Varstveni dodatki k družinskim pokojninam
Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih
republikah SFRJ
Dodatek za pomoč in postrežbo
Preživnine
Drugi transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
Nadomestilo za telesno okvaro
Transferi vojnim invalidom, veteranom in
žrtvam vojnega nasilja
Varstvo vojnih invalidov
Varstvo vojnih veteranov
Varstvo žrtev vojnega nasilja
Republiške priznavalnine
Sredstva za zdraviliško in klimatsko
zdravljenje
Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic
na področju vojnih invalidov, vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja
Pokojnine
Starostne pokojnine
Invalidske pokojnine
Družinske pokojnine
Kmečke pokojnine
Vojaške pokojnine
Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah
bivše SFRJ
Pokojnine, nakazane v druge republike bivše
SFRJ
Pokojnine, nakazane v tujino
Druge pokojnine
Dodatek za rekreacijo upokojencem
Nadomestila plač
Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim
delovnim časom
Nadomestila plač zaradi manjše plače na
drugem delovnem mestu
Nadomestila plač za čas čakanja na
razporeditev na drugo delovno mesto
Nadomestilo plač za čakanje na poklicno
rehabilitacijo
Druga nadomestila plač
Boleznine
Boleznine nad 30 dni, izplačane iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja
Druge boleznine
Štipendije
Republiške štipendije
Kadrovske štipendije
Druge štipendije
Drugi transferi posameznikom
Regresiranje prevozov v šolo
Regresiranje potovanj mladine
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411902
411903
411904
411905
411906
411907
411908
411909
411910
411911
411912
411999
412
4120
412099
413
4130
413000
413001
413002
413003
413004
413099
4131
413100
413101
413102
413103
413104
413105
413199
4132
413299
4133
413300
413301
413302
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Doplačila za šolo v naravi
Regresiranje prehrane učencev in dijakov
Regresiranje študentske prehrane
Regresiranje obrestne mere za kreditiranje
študentov
Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov
Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno
zavarovanje določenih kategorij prebivalcev
Denarne nagrade in priznanja
Regresiranje oskrbe v domovih
Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v
zvezi z zdravljenjem
Plačilo pogrebnin
Plačilo posmrtnin
Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom

413303
413104

Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

414210

Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi drugim ravnem države
Dopolnilna sredstva občinam
Sredstva za celostni razvoj podeželja in
obnovo vasi
Sredstva za demografsko ogrožena območja
Sredstva, prenesena drugim lokalnim
skupnostim
Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih
skupnosti
Drugi tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
Tekoči transferi sredstev iz državnega
proračuna v ZPIZ
Dodatni transferi sredstev iz državnega
proračuna v ZPIZ
Prispevek v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje upokojencev, ki ga plačuje ZPIZ
Prispevek v ZPIZ za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, ki ga plačuje ZZZS
Prispevek v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje nezaposlenih oseb, ki ga
plačuje RZZ
Prispevek v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
Drugi tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije
Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije
Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb
Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb – sredstva za plače in
druge izdatke zaposlenim
Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb – sredstva za prispevke
delodajalcev
Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb – za izdatke za blago in
storitve

413305

414
4140

Tekoči transferi v javne zavode – za zdravila
Tekoči transferi v javne zavode – za
ortopedske pripomočke
Tekoči transferi v javne zavode – za cepiva,
transfuzijo krvi in sanitetni material

4143
414399

Tekoči transferi v tujino
Tekoči transferi mednarodnim
institucijam
Tekoči transferi mednarodnim institucijam
Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam
Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam
Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam v tujini
Tekoči transferi v tujino – za zdravljenje v
tujini
Tekoči transferi v tujino – iz naslova
konvencij z drugimi državami
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v
tujini
Drugi tekoči transferi v tujino
Drugi tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup poslovnih stavb
Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
Nakup zgradb in prostorov za počitek in
rekreacijo
Nakup drugih zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup motornih koles in motorjev
Nakup avtomobilov
Nakup avtobusov in minibusov
Nakup tovornjakov in kombijev
Nakup reševalnih vozil
Nakup helikopterjev in letal
Nakup ladij in čolnov
Nakup drugih prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup pisarniškega pohištva
Nakup pisarniške opreme
Nakup računalnikov in programske opreme
Nakup stanovanjskega pohištva
Nakup drugega pohištva
Nakup opreme za menze
Nakup laboratorijske opreme
Nakup velike specializirane računalniške
napeljave
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
Nakup opreme za nadzor prometa in
napeljav
Nakup pristaniške opreme in napeljav
Nakup letališke opreme in instalacij

414099
4141
414199
4142

414211
414299

4200
420000
420001
420002
420099
4201
420100
420101
420102
420103
420104
420105
420106
420199
4202
420200
420201
420202
420203
420204
420220
420221
420222
420223
420224
420225
420226
420227
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420228
420229
420230
420231
420232
420233
420234
420235
420236
420237
420238
420239
420240
420241
420242
420243
420244
420245
420246
420247
420299
4203
420399
4204
420400
420401
420402
4205
420500
420501
4206
420600
420601
420603
420604
420605
4207
420700
420701
420702
420799
4208
420800
420801
420802
420804
420805
4209
420900
420901
420902
420903
420904
420999

Nakup kmetijske in gozdarske opreme in
mehanizacije
Nakup rudniške opreme in mehanizacije
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in
vrtov
Nakup opreme in mehanizacije za
vzdrževanje vodnega režima
Nakup konstrukcijske opreme
Nakup gasilske opreme
Nakup opreme za proizvodnjo energije
Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest
Nakup policijske opreme
Nakup opreme za varovanje
Nakup telekomunikacijske opreme in
napeljav
Nakupo audiovizualne opreme
Nakup medicinske opreme in napeljav
Nakup opreme telovadnic in športnih
objektov
Nakup geodetske opreme
Nakup hidrometeorološke opreme
Nakup opreme za učilnice
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za
otroška igrišča
Nakup opreme za knjižnice
Nakup opreme za socialne zavode
Nakup druge opreme in napeljav
Nakup drugih osnovnih sredstev
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije
Priprava zemljišča
Novogradnje
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup zemijišč
Nakup gozdov
Pridobivanje mineralov
Pridobitev pravic raziskovanja
Pridobitev pravic do ribolova
Nakup nematerialnega premoženja
Pridobitev patentov
Pridobitev pravice tiskanja in razmnoževanja
Pridobitev blagovnih znamk
Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih
sredstev
Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring
Študija o izvedljivosti projekta
Investicijski nadzor
Investicijski inženiring
Načrti in druga projektna dokumentacija
Plačilo nadomestila za spremembo
namembnosti zemljišč
Nakup blagovnih rezerv in
intervencijskih zalog
Nakup mesa
Nakup sladkorja
Nakup žitaric
Nakup goriva
Nakup zdravil, sanitetnega materiala in
veterinarskih sredstev
Nakup drugih blagovnih rezerv

Št.
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43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

430
4300

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi drugim ravnem
države
Investicijski transferi drugim ravnem države
Investicijski transferi javnim skladom in
agencijam
Investicijski transferi javnim skladom in
agencijam
Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam
Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam
Investicijski transferi javnim podjetjem
Investicijski transferi javnim podjetjem
Kapitalski transferi finančnim
institucijam
Kapitalski transferi finančnim institucijam
Investicijski transferi privatnim
podjetjem in zasebnikom
Investicijski transferi privatnim podjetjem in
zasebnikom
Investicijski transferi posameznikom
Investicijski transferi posameznikom
Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim zavodom
Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim zavodom
Investicijski transferi v tujino
Investicijski transferi v tujino

430099
4301
430199
4302
430299
4303
430399
4304
430499
4305
430599
4306
430699
4307
430799
4308
430899
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

440
4400
440099
4401
440199
4402
440299
4403
440399
4404
440499
4405
440599
4406
440699
4407
440700

DANA POSOJILA
Dana posojila posameznikom
Dana posojila posameznikom
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila privatnim podjetjem
Dana posojila privatnim podjetjem
Dana posojila drugim ravnem države
Dana posojila drugim ravnem države
Dana posojila v tujino
Dana posojila v tujino
Dana posojila državnemu proračunu
Dana posojila državnemu proračunu

441
4410

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v
finančnih institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

441099
4411
441199
4412
441299
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4413
441399
4414
441499

Skupna vlaganja (joint ventures)
Skupna vlaganja
Povečanje kapitalskih deležev v tujino
Povečanje kapitalskih deležev v tujino

49

PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH
IZDATKOV
PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH
IZDATKOV

Uradni list Republike Slovenije
5013
501399
5014
501400

490

RAZRED 5:

ZADOLŽEVANJE

500
5000
500000
5001
500199
5002

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih
institucijah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
Najeti krediti pri drugih ravneh države
Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
Najeti krediti pri državnem proračunu
Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo
vrednostnih papirjev na domačem trgu
Izdani vrednostni papirji – Banki Slovenije
Izdani vrednostni papirji – poslovnim
bankam
Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim
institucijam
Izdani vrednostni papirji – skladom
socialnega zavarovanja
Izdani vrednostni papirji – drugim javnim
skladom
Izdani vrednostni papirji – drugim domačim
kreditodajalcem

500300
500301
500302
500303
500399
5004
500400
500401
500402
500403
500404
500405

55

ODPLAČILA DOLGA

550
5500
550000
5501
550199
5502

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov Banki Slovenije
Odplačila kreditov Banki Slovenije
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam
Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam
Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
Odplačila kreditov drugim ravnem države
Odplačila kreditov skladom socialnega
zavarovanja
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
Odplačila kreditov državnemu proračunu
Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –
Banki Slovenije
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –
poslovnim bankam
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –
drugim finančnim inštitucijam
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –
skladom socialnega zavarovanja
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –
drugim javnim skladom
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev –
drugim domačim kreditodajalcem

RAČUN FINANCIRANJA

50

500299
5003

501401

550299
5503
550300
550301
550302
550303
550399
5504
550400
550401
550402
550403
550404
550405

551
5510
551099

501
5010
501099
5011
501199
5012
501299

Najeti krediti pri drugih tujih
kreditodajalcih
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo
vrednostnih papirjev v tujini
Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in
finančnim institucijam
Izdani vrednostni papirji – drugim tujim
kreditodajalcem

ZADOLŽEVANJE V TUJINI
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
institucijah
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
institucijah
Najeti krediti pri tujih vladah
Najeti krediti pri tujih vladah
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah
in finančnih institucijah
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah

5511
551199
5512
551299
5513
551399

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
Odplačila dolga mednarodnim finančnim
institucijam
Odplačila dolga mednarodnim finančnim
institucijam
Odplačila dolga tujim vladam
Odplačila dolga tujim vladam
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam
in finančnim institucijam
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in
finančnim institucijam
Odplačila dolga drugim tujim
kreditodajalcem
Odplačila dolga drugim tujim
kreditodajalcem
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Št.

59

UGOTOVLJENA RAZLIKA

701001

590

UGOTOVLJENA RAZLIKA

701002
701003

RAZRED 6:

PROST
701004

RAZRED 7:

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
701005

70

DAVČNI PRIHODKI

700
7000
700001
700002

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
Dohodnina – letni poračun
Akontacija dohodnine – od plač in drugih
osebnih prejemkov iz delovnega razmerja
Akontacija dohodnine – od pokojnin
Akontacija dohodnine – od prejemkov,
doseženih na podlagi pogodbe o delu
Akontacija dohodnine – od drugih
prejemkov, vklučno z nagradami in
podobnimi prejemki
Akontacija dohodnine – od dohodka iz
kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega
dohodka od kmetijskih zemljišč
Akontacija dohodnine – od dohodka iz
kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega
dohodka od gozdnih zemljišč
Akontacija dohodnine – od dohodka iz
dejavnosti
Akontacija dohodnine – od dohodka iz
dejavnosti od vsakega posameznega
prejemka
Akontacija dohodnine – od dobička iz
kapitala od nepremičnin
Akontacija dohodnine – od dobička iz
kapitala od vrednostnih papirjev in drugih
deležev v kapitalu
Akontacija dohodnine – od dohodkov,
doseženih z udeležbo pri dobičku
Akontacija dohodnine – od obresti na
posojila, dana fizičnim in pravnim osebam
Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženja, doseženega z oddajanjem
zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih
prostorov, garaž in prostorov za počitek in
rekreacijo
Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženjskih pravic – iz avtorskih pravic
Akontacija dohodnine – od dohodkov iz
premoženjskih pravic – od izumov, znakov
razlikovanja in tehničnih izboljšav
Zamudne obresti od dohodnine
Davek od dobička pravnih oseb
Davek od dobička pravnih oseb
Zamudne obresti od davka od dobička
pravnih oseb
Drugi davki na dohodek in dobiček
Drugi davki na dohodek in dobiček

701006

700003
700004
700005
700006
700007
700008
700009
700010
700011
700012
700013
700014

700015
700016
700017
7001
700100
700101
7002
700299
701
7010
701000

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevki zaposlenih
Prispevek za zaposlovanje – od zaposlenih
pri pravnih osebah

701007
701008
7011
701100
701101
701102
701103
701104
701105
701106
701107
701108

701109
701110
7012
701200

701201

701202
701203
701204
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Prispevki za zaposlovanje – od zaposlenih
pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za porodniško varstvo – od
zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevek za porodniško varstvo – od
zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od zaposlenih pri pravnih
osebah
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od zaposlenih pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost
Prispevki za zdravstveno zavarovanje – od
zaposlenih pri tujem delodajalcu
Prispevki delodajalcev
Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene
pri pravnih osebah
Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene
pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za porodniško varstvo – za
zaposlene pri pravnih osebah
Prispevek za porodniško varstvo – za
zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo
dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za zaposlene pri pravnih
osebah
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za zaposlene pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za zaposlene pri lastnikih
kmetijskih zemljišč
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – za učence, ki so v učnem
razmerju
Posebni prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje – za zavarovalno
dobo s povečanjem za zaposlene pri pravnih
osebah
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – za
zaposlene pri pravnih osebah
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni – za zavarovance
Prispevki samozaposlenih
Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost
– od zavarovalne osnove
Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost
– iz zavarovalne osnove
Prispevek za porodniško varstvo – od
fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost – od zavarovalne osnove
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost – iz zavarovalne osnove
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701205
701206

701207

701208
701209
701210
701211
701212
701213
7013
701300
701301
701302
701303
701304
701305

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kmetov - lastnikov kmetijskih
zemljišč
Posebni prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje – za zavarovalno
dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo
dejavnost in pri njih zaposlenih
Prispevek za zdravstveno zavarovanje –
kmetov in članov njihovih gospodinjstev in
drugih oseb, ki plačujejo prispevek od
katastrskega dohodka
Prispevek za zdravstveno zavarovanje –
kmetov, ki plačujejo prispevek od osnove za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje –
oseb, ki plačujejo prispevek v pavšalu
Prispevek za zdravstveno zavarovanje –
oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna
obolenja kmetov
Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni
Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb,
ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost
Ostali prispevki za socialno varnost
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za
zaposlovanje
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za
porodniško varstvo
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za
zdravstveno zavarovanje
Pozneje plačani odloženi prispevki za
socialno varnost
Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za
socialno varnost
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703007
703008
703009
7031
703100
703101
703102
703103
7032
703200
703201
7033
703300
703301
703302
703303
703304
703305

704
7040
704000
704010
704011
704012

702
7020
702000
702001
7021
702100
702101
703
7030
703000
703001
703002
703003
703004
703005
703006

DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO
SILO
Davek na izplačane plače
Davek na izplačane plače
Zamudne obresti od davka na izplačane
plače
Posebni davek na določene prejemke
Posebni davek na določene prejemke (na
pogodbeno delo)
Zamudne obresti od posebnega davka na
določene prejemke
DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davek od premoženja od stavb – od fizičnih
oseb
Davek od premoženja od prostorov za
počitek in rekreacijo
Zamudne obresti od davkov ne
nepremičnine
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča – od pravnih oseb
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča – od fizičnih oseb
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
Davek od premoženja od stavb – od pravnih
oseb

704013
704014
704015
704016
704017
704018
704019

704020
704021

Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč
in gozdov
Davek od premoženja od stavbnih zemljišč
Drugi davki od premoženja od nepremičnim
Davki na premičnine
Davek od premoženja – na posest plovnih
objektov
Zamudne obresti od davkov na premičnine
Davek od premoženja – na posest motornih
vozil
Drugi davki od premoženja od premičnim
Davki na dediščine in darila
Davek na dediščine in darila
Zamudne obresti od davka na dediščine in
darila
Davki na promet nepremičnin in na
finančno premoženje
Davek na promet nepremičnin – od pravnih
oseb
Davek na promet nepremičnin – od fizičnih
oseb
Davek na promet nepremičnin – od pravnih
in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
Zamudne obresti od davka na promet
nepremičnin
Davek na bilančno vsoto bank
Zamudne obresti za davek na bilančno vsoto
bank
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Splošni prometni davki, davki na dodano
vrednost
Davek na dodano vrednost
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št.
1 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št.
2 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št.
3 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št.
4 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa mot. benc. MB 86 iz
1. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa mot. benc. MB 98 iz
1. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa mot. benc. NMB 91 in
NMB 95 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife davka
na promet proizvodov
Davek od prometa plinskega olja – dieselsk.
goriva D-1 in D-3 iz 2. točke tarifne št.
5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa plinskega olja –
dieselskega goriva D-2 z 2. točke tarifne št.
5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega
olja (EL) in lahkega specialnega kurilnega
olja (LS) iz 3. točke tarifne št. 5 tarife davka
na promet proizvodov
Davek od prometa kur. olja – mazuta iz
4. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa reaktivnega goriva in
letalsk. benc. iz 5. točke tarifne št. 5 tarife
davka na promet proizvodov
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704022
704023
704024
704025
704026
704027
704028
704029
704030
704031
704032
7041
704100
704101
704102
704103
704104
704105
704106
704107
7042
704299
7043
704399
7044
704400
704401
704402
704403
704404
704405
7045
704599
7046
704600
704601
704602
704603

Davek od prometa utekočinjenega naftnega
plina iz 7. točke tarifne št. 5 tarife davka na
promet proizvodov
Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz
tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa tobačnih izdelkov iz
tarifne št. 6 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa alkoholnih pijač iz tarifne
št. 7 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri
uvozu proizvodov
Zamudne obresti od davka od prometa
proizvodov
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 1
tarife davka od prometa storitev
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 2
tarife davka od prometa storitev
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 3
tarife davka od prometa storitev
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 4
tarife davka od prometa storitev
Zamudne obresti od davka na promet
storitev
Drudi davki na blago in storitve
Posebni prometni davek od cigaret
Zamudne obresti od posebnega prometnega
davka od cigaret
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač
Zamudne obresti od posebnega prometnega
davka od alkoholnih pijač
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo
CO2 – od tekočih goriv
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo
CO2 – od plinastih goriv
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo
CO2 – od trdih goriv
Zamudne obresti od takse za
obremenjevanje zraka z emisijo CO2
Trošarine (akcize)
Trošarine (akcize)
Dobički fiskalnih monopolov
Dobički fiskalnih monopolov
Davki na posebne storitve
Posebni prometni davek od posebnih iger na
srečo
Koncesijska dajatev od posebnih iger na
srečo
Zamudne obresti od posebnega prometnega
davka od posebnih iger na srečo
Davek na dobitke od iger na srečo
Posebna taksa na igralne avtomate
Zamudne obresti od davka na dobiček od
iger na srečo
Dovoljenja za poslovanje in za
opravljanje dejavnosti
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
dejavnosti
Pristojbine za motorna vozila
Pristojbine za registracijo motornih vozil,
plovil in letal – od pravnih oseb
Pristojbine za registracijo motornih vozil,
plovil in letal – od fizičnih oseb
Pristojbine za tuja motorna vozila
Pristojbine od registracijskih tablic po
posebnem naročilu

Št.

704604
7047
704700
704701
704702
704703
704704
704706
704707
704708
704709
704710
704711
704712
704713
704714
705
7050
705000
705001
705002
7051
705100
705101
705102
7052
705299
7053
705399
7054
705499
7055
705599
7056
705699
706
7060
706000
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Pristojbine za registracijo kmetijskih
traktorjev
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Taksa za obremenjevanje vode
Zamudne obresti od takse za
obremenjevanje vode
Vodna povračila
Zamudne obresti od vodnih povračil
Turistična taksa
Komunalne takse za taksam zavezane
predmete – od pravnih oseb
Komunalne takse za taksam zavezane
predmete – od fizičnih oseb in zasebnikov
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Druge komunalne takse
Odškodnine za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda
Zamudne obresti iz naslova odškodnine za
spremembo nammbnosti kmetijskega
zemljišča in gozda
Cestnine na avtocestah
Požarna taksa
Odškodnine od izkopanih rudnin
DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
TRANSAKCIJE
Carine
Carina od pravnih oseb
Carina od fizičnih oseb in zasebnikov
Zamudne obresti od carin
Druge uvozne dajatve
Posebne davščine pri uvozu kmetijskih
proizvodov in živil
Zamudne obresti od posebnih davščin pri
uvozu kmetijskih proizvodov in živil
Pozneje plačane ukinjene uvozne dajatve
Izvozne dajatve
Izvozne dajatve
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
Dobički od menjave tujih valut
Dobički od menjave tujih valut
Davki na menjavo tujih valut
Davki na menjavo tujih valut
Drugi davki na mednarodno trgovino in
transakcije
Drugi davki na mednarodno trgovino in
transakcije

706001
706002

DRUGI DAVKI
Drugi davki
Pozneje plačani odloženi davki in prispevki,
ki jih ni možno razvrstiti v posamezno
kategorijo davkov
Pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki
Prisilne izterjave davkov in prispevkov

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
Udeležba na dobičku javnih podjetij in
javnih finančnih institucij
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku
javnih podjetij
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku
javnih finančnih institucij

7100
710000
710001
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710002
7101
710100
710101
7102
710200
710201
710202
710203
710204
710205
710206
710207
710208
710209
710210
710211
7103
710300
710301
710302
710303
710304
710305
710306
710307
710308

Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad
odhodki Banke Slovenije
Prihodki od udeležbe na dobičku drugih
podjetij in finančnih institucij
Prejete dividende iz naslova finančnih naložb
v podjetja
Prejete dividende iz naslova finančnih naložb
v finančne institucije
Prihodki od obresti
Prejete obresti od sredstev na vpogled
Prejete obresti od vezanih tolarskih
depozitov
Prejete obresti od deviznih depozitov
Prejete obresti od danih posojil – javnim
podjetjem
Prejete obresti od danih posojil – finančnim
institucijam
Prejete obresti od danih posojil – privatnim
podjetjem in zasebnikom
Prejete obresti od danih posojil – občanom
Prejete obresti od danih posojil – drugim
javnim skladom in agencijam
Prejete obresti od danih posojil – drugim
ravnem države
Prejete obresti od od danih posojil v tujino
Druge prejete obresti
Prejete obresti od danih posojil – državnemu
proračunu
Prihodki od premoženja
Prihodki iz naslova najmenin za kmetijska
zemljišča in gozdove
Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Prihodki od najemnin za stanovanja
Prihodki od najemnin za opremo
Prihodki od drugih najemnin
Prihodki od zakupnin
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin
Drugi prihodki od premoženja
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712
7120
712000
712001
712003
712004
712005
712007
712008
712009
712010
713099
713
7130
713000
713001
713002
713003
713004
713005
713006
713007
714
7140

711103
711104
711105
711106
711107
711108
711109
711110
711111
711112
711113
711114
711199

TAKSE IN PRISTOJBINE
Sodne takse
Sodne takse
Upravne takse
Upravne takse
Carinske takse – od pravnih oseb, fizičnih
oseb in zasebnikov
Konzularne takse
Pristojbina za varstvo industrijske lastnine
Tarifa za varnost plovbe
Pristojbina za pregled zrakoplova
Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin
v notranjem prometu
Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin
pri izvozu
Pristojbine za izdajo zdravstvenih spričeval
živali
Pristojbine za zdravstveno varstvo živali
Pristojbine za veterinarsko-sanitarne
preglede na meji
Pristojbine za zdravstvena spričevala za
fitokarantenske pregelede na meji
Pristojbine za preverjanje strokovne
usposobljenosti letalskega osebja
Pristojbina za homologizacijo vozil
Druge pristojbine

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje materiala in odpadkov
Prihodki obratov družbene prehrane
Prihodki od počitniške dejavnosti
Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne,
športne in druge prireditve
Prihodki od vstopnin
Prih. od kotizacij za seminarje,
posvetovanja, simpozije in druga strokovna
srečanja
Drugi prihodki od prodaje

714104
714105
714199

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi prostovoljni prispevki za socialno
varnost
Dokup pokojninske dobe oseb, ki
samostojno opravljajo dejavnost
Dokup pokojninske dobe oseb, ki so
opravljale kmetijsko dejavnost kot edini ali
glavni poklic
Dokup pokojninske dobe – za presežne
delavce
Dokup pokojninske dobe – za čas rednega
šolanja na višji ali visoki šoli
Dokup pokojninske dobe – za čas služenja
vojaškega roka ali prebitega v vojaški službi,
ki ni vštet v pokojninsko dobo
Dokup pokojninske dobe – zaradi zvišanja
starostne pokojnine
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zavarovancev prostovoljnega
zavarovanja
Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki
Posebni prispevek za obnovo Posočja
Zamudne obresti od posebnega prispevka
za obnovo Posočja
Prihodki iz naslova konvencij z drugimi
državami
Prihodki iz naslova regresnih zahtevkov
Prihodki od komunalnih prispevkov
Drugi prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720
7200
720000

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje poslovnih objektov in
poslovnih prostorov

714000
714001
714002
714003

711
7110
711000
7111
711100
711102

DENARNE KAZNI
Denarne kazni
Denarne kazni – za kazniva dejanja in
gospodarske prestopke
Denarne kazni za prekrške
Druge denarne kazni
Denarne kazni – za carinske prekrške in
denarna sredstva od prodanega blaga
Denarne kazni – v upravni izvršbi
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora
Povprečnine na podlagi zakona o prekrških
Povprečnine kazenskega postopka
Povprečnine postopka o prekrških
Druge povprečnine

714004
714005
714006
7141
714100
714101
714102
714103
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Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov
in stanovanj
Prihodki od prodaje drugih zgradb in
prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
Prihodki od prodaje helikopterjev in letal
Prihodki od prodaje ladij in čolnov
Prihodki od prodaje drugih prevoznih
sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje pisarniške opreme
Prihodki od prodaje računalnške opreme
Prihodki od prodaje druge opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje drugih osnovnih
sredstev

731003

721
7210
721000
7211
721100

PRODAJA ZALOG
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
Prihodki od prodaje drugih zalog
Prihodki od prodaje drugih zalog

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

722

PRODAJA ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
in gozdov
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
Prihodki od prodaje gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje nematerialnega
premoženja
Prihodki od prodaje nematerialnega
premoženja

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz naslova tekočih
obveznosti državnega proračuna
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
naslova dodatnih obveznosti do ZPIZ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
naslova plačila prispevkov za zdravstveno
zavarovanje določenih oseb
Druga prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti za investicije
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti iz naslova plačila prispevkov za
zdravstveno zavarovanje določenih oseb
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja za investicije
Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka
za zdravstveno zavarovanje upokojencev
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za
tekočo porabo
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za
investicije

720002
7201
720100
720101
720102
720103
7202
720200
720201
720202
7203
720300

7220
722000
722001
7221
722100
7222
722200

731004
731005
7311
731100
731102
731103
731104
731105

7400
740000
740001
740002
740003
740004
7401
740100

73

PREJETE DONACIJE

730
7300

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije iz domačih virov za
tekočo porabo
Prejete donacije in darila od domačih
pravnih oseb za tekočo porabo
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb za tekočo porabo
Prejete donacije iz domačih virov za
investicije
Prejete donacije in darila od domačih
pravnih oseb za investicije
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih
oseb za investicije
Sredstva za investicije, pridobljena s
krajevnimi samoprispevki
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
podjetij
Prejeta sredstva kupnin iz naslova
privatizacije podjetij

730000
730001
7301
730100
730101
730102
7302
730200
731
7310
731000
731001

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije iz tujine za tekočo
porabo
Prejete donacije od mednarodnih institucij
za tekočo porabo
Prejete donacije od mednarodnih nevladnih
organizacij za tekočo porabo

740101
740102
7402
740200
740201
740202
7403
740300
740301

Prejete donacije od tujih vlad in vladnih
instititucij za tekočo porabo
Prejete donacije od tujih pravnih oseb za
tekočo porabo
Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za
tekočo porabo
Prejete donacije iz tujine za investicije
Prejete donacije od mednarodnih institucij
za investicije
Prejete donacije od mednarodnih nevladnih
organizacij za investicije
Prejete donacije od tujih vlad in vladnih
institucij za investicije
Prejete donacije od tujih pravnih oseb za
investicije
Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za
investicije

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750
7500

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov
Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov in neprofitnih institucij

750099
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7501
750199
7502
750299
7503
750399
7504
750499
7505
750599
7506
750600
751
7510
751099
7511
751199
7512
751299
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Prejeta vračila danih posojil – od javnih
podjetij
Prejeta vračila danih posojil – od javnih
podjetij
Prejeta vračila danih posojil – od
finančnih institucij
Prejeta vračila danih posojil – od finančnih
institucij
Prejeta vračila danih posojil – od
privatnih podjetij in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil – od privatnih
podjetij in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil – od drugih
ravni države
Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni
države
Prejeta vračila danih posojil – iz tujine
Prejeta vračila danih posojil – iz tujine
Prejeta vračila danih posojil iz državnega
proračuna
Prejeta vračila danih posojil iz državnega
proračuna

91

REZERVNI SKLAD

910

REZERVNI SKLAD

92

POSEBNI SKLADI

920

DRUGI POSEBNI SKLADI

93

DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

930

DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

96

DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA

960

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v javnih podjetjih
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v javnih podjetjih
Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v finanačnih
institucijah
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v finanačnih institucijah
Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v privatnih podjetjih

9610
9611

DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V
DRŽAVI
Dolgoročna posojila prejeta z izdajo
vrednostnih papirjev v državi
Druga dolgoročna posojila, prejeta v državi
DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V
TUJINI
Dolgoročno posojila prejeta z izdajo
vrednostnih papirjev v tujini
Druga dolgoročna posojila, prejeta iz tujine

97

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

970

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

79

PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH
PREJEMKOV

790

PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH
PREJEMKOV

RAZRED 8:

UGOTOVITEV REZULTATA

80

UGOTOVITEV REZULTATA

800

Ugotovitev rezultata

9600
9601
961

971

99

IZVENBILANČNA EVIDENCA

990

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE
Aktivni konti izvenbilančne evidence
Prejeti instrumenti za zavarovanje plačil
Drugi aktivni konti izvenbilančne evidence
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE
Pasivni konti izvenbilančne evidence
Dani instrumenti za zavarovanje plačil
Drugi pasivni konti izvenbilančne evidence

9900
9901
9902
999
9990
9991
9992

PRILOGA II
BILANCA STANJA
NA DAN 31. DECEMBRA LETA

RAZRED 9:

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI

90

SPLOŠNI SKLAD

900
9000
9001
9002
9003

SPLOŠNI SKLAD
Splošni sklad za osnovna sredstva
Splošni sklad za finančne naložbe
Splošni sklad za vnovčena jamstva
Splošni sklad za druge naložbe

00
01
02
03

AKTIVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA
SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
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04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI
OPREDMETENIH IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

Št.

28
29

NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

90
91
92
93
96
97

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
(90+91+92+93+96+97)
SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
POSEBNI SKLADI
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI
DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

II. PASIVA SKUPAJ
(D+E)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE
PRILOGA III
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
OD 1. JANUARJA
DO

70

30
31
32

C) ZALOGE
(30+31+32)
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE BLAGA
ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV

I. SKUPAJ AKTIVA
(A+B+C)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

PASIVA

20
21
22
23
24
25
26

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(20+21+22+23+24+25+26+28+29)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
KRATKOROČNO PREJETA POSOJILA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA
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700
7000
7001
7002
701
7010
7011
7012
7013
702
7020
7021
703
7030
7031
7032
7033
704
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
705
7050
7051

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
Davek od dobička pravnih oseb
Drugi davki na dohodek in dobiček
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevki zaposlenih
Prispevki delodajalcev
Prispevki samozaposlenih
Ostali prispevki za socialno varnost
DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO
SILO
Davek na izplačane plače
Posebni davek na določene prejemke
DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Splošni prometni davki, davki na dodano
vrednost
Drudi davki na blago in storitve
Trošarine (akcize)
Dobički fiskalnih monopolov
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje
dejavnosti
Pristojbine za motorna vozila
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
TRANSAKCIJE
Carine
Druge uvozne dajatve
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7052
7053
7054
7055
7056
706
7060
71
710
7100
7101
7102
7103
711
7110
7111
712
7120
713
7130
714
7140
7141
72
720
7200
7201
7202
7203
721
7210
7211
722
7220
7221
7222
73
730
7300
7301
7302
731
7310
7311

Izvozne dajatve
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
Dobički od menjave tujih valut
Davki na menjavo tujih valut
Drugi davki na mednarodno trgovino in
transakcije
DRUGI DAVKI
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih
finančnih institucij
Prihodki od udeležbe na dobičku drugih
podjetij in finančnih institucij
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
TAKSE IN PRISTOJBINE
Sodne takse
Upravne takse
DENARNE KAZNI
Denarne kazni
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi prostovoljni prispevki za socialno
varnost
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih
sredstev
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
Prihodki od prodaje balgovnih rezerv
Prihodki od prodaje drugih zalog
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje nematerialnega
premoženja
PREJETE DONACIJE
(730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije iz domačih virov za tekočo
porabo
Prejete donacije iz domačih virov za
investicije
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
podjetij
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
Prejete donacije iz tujine za investicije
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74
740
7401
7402
7403

40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009
401
4010
4011
4012
4013
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029
403
4030
4031
4032
4033
4034
404
4040
4041
4042
4043
409
4090
4091
4092
41
410
4100

TRANSFERNI PRIHODKI
(740)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih
skupnosti
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniško varstvo
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije
Plačila obresti od kreditov - poslovnim
bankam
Plačila obresti od kreditov
- drugim finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov
- drugim domačim kreditodajalcem
Plačila obresti od vrednostnih papirjev
PLAČILO OBRESTI V TUJINO
Plačila obresti - mednarodnim finančnim
institucijam
Plačila obresti - tujim vladam
Plačila obresti
- tujim poslovnim bankam in finančnim
institucijam
Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
Tekoča proračunska rezerva
Rezerva za naravne nesreče
Druge rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
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4101
4102
411
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4119
412
4120
413
4130
4131
4132
4133
414
4140
4141
4142
4143
42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
43
430
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308

Subvencije finančnim institucijam
Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
Transferi nezaposlenim
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Transferi vojnim invalidom, veteranom in
žrtvam vojnega nasilja
Pokojnine
Nadomestila plač
Boleznine
Štipendije
Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi drugim ravnem države
Tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja
Tekoči transferi v druge javne sklade in
agencije
Tekoči transferi v javne zavode in druge
izvajalce javnih služb
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
Tekoči transferi mednarodnim institucijam
Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v
tujini
Drugi tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi drugim ravnem države
Investicijski transferi javnim skladom in
agencijam
Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam
Investicijski transferi javnim podjetjem
Kapitalski transferi finančnim institucijam
Investicijski transferi privatnim podjetjem in
zasebnikom
Investicijski transferi posameznikom
Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim zavodom
Investicijski transferi v tujino
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. - II)
III/1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102)-(II.-403-404)
III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)-(40+41)

PRILOGA IV
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
OD 1. JANUARJA
DO

750
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
751
7510
7511
7512

440
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
441
4410
4411
4412
4413
4414

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
- od posameznikov
Prejeta vračila danih posojil - od javnih
podjetij
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih
institucij
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih
podjetij in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil - od drugih ravni
države
Prejeta vračila danih posojil - iz tujine
Prejeta vračila danih posojil iz državnega
proračuna
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v javnih podjetjih
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v finanačnih institucijah
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v privatnih podjetjih
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
Dana posojila posameznikom
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila privatnim podjetjem
Dana posojila drugim ravnem države
Dana posojila v tujino
Dana posojila državnemu proračunu
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v finančnih
institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih
Skupna vlaganja ( joint ventures )
Povečanje kapitalskih deležev v tujino
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
PRILOGA V
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
OD 1. JANUARJA
DO
500
5000
5001
5002
5003
5004
501
5010
5011
5012
5013
5014
550
5500
5501
5502
5503
5504
551
5510
5511
5512
5513

VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev na domačem trgu
ZADOLŽEVANJE V TUJINI
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
institucijah
Najeti krediti pri tujih vladah
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev v tujini
IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov Banki Slovenije
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam
Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
Odplačila dolga mednarodnim finančnim
institucijam
Odplačila dolga tujim vladam
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in
finančnim instititucijam
Odplačila dolga drugim tujim
kreditodajalcem
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

6.

Odredba o službeni obleki delavcev v Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo

Na podlagi 26. in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister
za promet in zveze

ODREDBO
o službeni obleki delavcev v Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odredba določa službene obleke delavcev Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu:
uprava) ter predpisuje kroj, način in trajanje uporabe.

Za službeno obleko v širšem smislu se šteje tudi tista
delovna obleka, ki jo nosijo delavci zaradi zaščite službene
obleke.
2. člen
Službeno obleko nosijo pooblaščene uradne osebe in
delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo dela kontrole varnosti plovbe, delavci, ki vodijo upravni
postopek, in delavci, ki na upravi opravljajo delo s strankami.
Službeno obleko nosijo tudi drugi delavci, če to določi
direktor.
II. VRSTA SLUŽBENE OBLEKE
3. člen
Službena obleka je zimska in poletna.
Zimska obleka se nosi v sezoni, ki se začne 15. 10. in
konča 14. 4. naslednjega koledarskega leta, poletna pa v
sezoni, ki se začne 15. 4. in konča 14. 10. istega koledarskega leta.
Glede na vremenske razmere lahko direktor uprave
odloči, da se sme zimska oziroma poletna službena obleka
nositi tudi zunaj predpisanega obdobja.
4. člen
Komplet zimske službene obleke sestavljajo:
za moške
za ženske
– hlače
– krilo
– srajca
– bluza
– suknjič
– jakna
– kapa s ščitnikom
– klobuček
– kravata
– kravata
– čepica s ščitnikom
– podložena vetrovka
– (bunda)
– usnjene rokavice
– usnjene rokavice
– pulover
– pulover
– čevlji
– hlače
– usnjen pas
– čevlji
– podložena vetrovka (bunda) – usnjen pas
– kravatna sponka
– nogavice
– nogavice
Komplet poletne službene obleke sestavljajo:
za moške
za ženske
– hlače
– krilo
– srajca – kratek rokav
– bluza – kratek rokav
– poletni jopič
– poletna jakna
– kapa s ščitnikom
– klobuček
– usnjen pas
– usnjen pas
– nogavice
– nogavice
– čevlji
– čevlji
– sončna očala
– sončna očala
– čepica s ščitnikom
– kratke hlače (za posadko plovil)
– bela majica (za posadko plovil)
H kompletu zimske oziroma poletne službene obleke
sodi tudi dežni plašč.
5. člen
Delovno obleko, ki jo nosijo delavci zaradi zaščite službene obleke, sestavlja delovni kombinezon, ki je temno
modre barve, št. 399, in je enak za vse letne čase.
Delovni kombinezon se zapenja z zadrgo in ima našita
dva prsna žepa ter tri hlačne žepe (dva spredaj, enega
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zadaj), v višini pasu je všit elastičen trak. Vsi žepi so pokriti z
manšeto in se zapenjajo z gumbom. Na desnem rokavu je
okrogel našitek z grbom Republike Slovenije, nad njim napis Ministrstvo za promet in zveze, pod njim pa Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, ki so predstavljene v
Prilogi, ki je sestavni del te odredbe. Delavci sektorja kapitanije in inšpekcije imajo na levem rokavu še emblem z dvojnim sidrom, nad katerim je napis KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA, in nad levim prsnim žepom našitek z napisom
KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA, ki so predstavljene v
Prilogi, ki je sestavni del ze odredbe.

III. OBLIKA IN KROJ SLUŽBENE OBLEKE
6. člen
Vsi deli zimske uniforme so iz temno modrega blaga,
št. 399, srajca je iz blaga bele barve, št. 800.
Gumbi na zimski službeni obleki, razen na srajci, so iz
kovine zlate barve, z reliefnim robom, ki ima obliko pletene
vrvi, in z dvema prekrižanima admiralitetnima sidroma v sredini. Veliki gumbi imajo premer 20 mm, majhni gumbi pa
12 mm.
Kroj zimske službene obleke:
1. Hlače so klasičnega kroja, ob straneh in na zadnji
desni strani imajo všit žep, zapenjajo se z zadrgo. Izdelane
so iz temno modrega diolena (60% volne in 40% sintetike)
barve, št. 399.
2. Krilo je klasičnega kroja, zapenja se zadaj, na zadnjem šivu ima zakrit razporek, izdelano je iz temno modrega
diolena (60% volne in 40% sintetike), barve št. 399.
3. Srajca z dolgimi rokavi je klasičnega kroja, izdelana
je iz bombaža (65%) in sintetike (35%), je bele barve, št.
800.
4. Bluza je klasične oblike, spredaj se zapenja tako, da
je viden le prvi zgornji gumb, izdelana je iz viskoze oziroma
mikrofibre bele barve, št. 800.
5. Jakna je klasične oblike, ima ovratnik z zavihkom,
zapenja se z dvojno vrsto gumbov zlate barve z dvojnimi
sidri, na bokih ima po en všit žep brez gumbov. Izdelana je iz
temno modrega diolena, barve št. 399.
6. Suknjič je klasičnega odprtega kroja, ima ovratnik z
zavihkom, zapenja se z dvojno vrsto gumbov zlate barve z
dvojnimi prekrižanimi sidri, na bokih ima na vsaki strani po
en našit žep z manšeto, na rokavih ima ob zapestju prišite
položajne oznake, izdelan je iz temno modrega diolena,
barve št. 399.
7. Podložena vetrovka je ravnega kroja, zapenja se z
zadrgo, ki je zakrita z zavihkom, na koncu se zapre s pritiskačem bakrene barve. Rokav je raven, na levem in desnem
rokavu zgoraj je prišit emblem, vetrovka ima dvojne žepe, in
sicer po en našit žep z manšeto na bokih, nad njim pa en
prečni všit žep brez manšete, spredaj in zadaj ima nad prsmi
prečno gubo. Na desnem rokavu je okrogel emblem z grbom, nad katerim je napis Ministrstvo za promet in zveze,
pod grbom pa napis Uprava RS za pomorstvo, na levem
rokavu je emblem s prekrižanima admiralitetnima sidroma,
nad katerima je napis KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA (v
nadaljnjem besedilu: emblem kapitanije oziroma inšpekcije). Na levi strani gube nad prsmi je našitek z napisom
KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA, pod njo pa položajna
oznaka. Vetrovka je izdelana iz goreteksa temno modre
barve, št. 399.
8. Moška kravata je samoveznica, klasičnega tipa, izdelana iz svile temno modre barve, št. 399.
9. Ženska kravata se zavezuje vzdolžno in je krajša od
moške, izdelana je iz svile temno modre barve, št. 399.
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10. Zimska čepica je klasičnega videza s ščitnikom,
nad katerim je polkrožni napis KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA. Čepica je izdelana iz volnenega materiala temno
modre barve, št. 399.
11. Kapa s ščitnikom je na spodnjem delu iz usnjenega
obroča, prevlečenega s črnim blagom, širok je 40 do 50
mm in je ovit s črnim svilenim trakom z vtkanim lipovim
listjem. Na spodnji sprednji strani usnjenega obroča je pritrjen ščitnik z nagibom 40, izdelan je iz črnega lakiranega
usnja, nad njim je podbradnik iz črne svile ali bombažne
vrvice in pritrjen na manjših gumbih pri zaključkih ščitnika.
Zgornji del kape je iz belega blaga, pritrjenega na žični
obroč, in je v premeru 60 mm do 80 mm širši od spodnjega
dela. Na sprednji strani zgornjega dela kape, tik nad ščitnikom, je pritrjen trioglati emblem. Zgornji del kape ima tudi
posebno prevleko bele barve, št. 800.
12. Klobuček je moderne okrogle oblike, s trioglatnim
emblemom na sprednjem delu, izdelan je iz volnenega materiala temno modre barve, št. 399.
13. Pulover je iz volne (70%) in sintetičnih vlaken (30%)
z V-izrezom, komolci, del puloverja od prsi do ramen in žep
so pojačani s temno modrim blagom. Na sprednji levi strani
je žep z manšeto, ki se zapenja z gumbom. Na desnem
rokavu je našit emblem uprave, na levem pa emblem kapitanije oziroma inšpekcije, nad levim sprednjim žepom je našitek z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA, na žepu
pa našitek s položajno oznako. Pulover je temno modre
barve, št. 399.
14. Rokavice so petprstne, izdelane so iz ovčje rokavičarske nape črne barve, podloga je iz volnenega pletiva.
15. Pas je izdelan iz dveh delov usnja v črni barvi. Na
kovinski sponki je znak Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
16. Zimski čevlji so iz črnega usnja.
17. Zimske nogavice so volnene, temno modre barve,
klasične, za ženske pa nogavice kožne barve.
18. Kravatna sponka je kovinska z verižico in znakom
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v sredini, za ženske pa prilagojena zapenjanju bluze.
Kroj poletne službene obleke:
Vsi deli poletne službene obleke razen majic in bluz so
barve bele kave, št. 722. Gumbi na poletni uniformi so
klasični, premera 12 mm, barve bele kave, na suknjiču in
jakni pa so gumbi iz drugega odstavka 6. člena te odredbe.
1. Hlače so klasičnega kroja iz diolena (60% volne in
40% sintetike), barve bele kave, št. 722.
2. Krilo je klasičnega kroja, zapenja se zadaj, na zadnjem šivu ima zakrit razporek, izdelano je iz diolena (60%
volne in 40% sintetike), barve bele kave, št. 722.
3. Bluza je odprtega kroja iz viskoze oziroma mikrofibre
bele barve, št. 800, sega do bokov, zapenja se z manjšimi
gumbi barve tkanine, na prsih je na vsaki strani po en žep z
manšeto, ki se zapenja z gumbom. Na levem žepu je našitek
s položajno oznako, nad žepom pa našitek z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA, rokava sta kratka z zavihkom,
na desnem rokavu je okrogli emblem uprave, na levem pa
emblem kapitanije oziroma inšpekcije.
4. Jakna je klasična, zapenja se z enojno vrsto gumbov
zlate barve, na bokih ima po en žep z manšeto in gumbom
zlate barve, na prsih pa po en žep na vsaki strani. Na
desnem rokavu ima emblem uprave, na levem emblem kapitanije oziroma inšpekcije, nad manšeto levega žepa je našitek z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA, pod njim
pa položajna oznaka. Jakna je izdelana iz diolena barve bele
kave, št. 722.
5. Srajca je klasičnega, odprtega kroja, zapenja se z
gumbi, rokav je kratek z zavihkom, na prsih ima na vsaki
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strani po en žep z manšeto, na ramenih je po en jeziček. Na
hrbtu ima prečen šiv s po eno gubico na vsaki strani, na
levem žepu je našitek s položajno oznako, nad njim našitek
z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA. Na desnem
rokavu je okrogli emblem uprave, na levem pa je emblem
kapitanije oziroma inšpekcije. Srajca je izdelana iz diolena
barve bele kave, št. 722.
6. Majica za posadko službenih plovil je iz 100% bombaža, bele barve, št. 800, klasičnega kroja, s kratkimi rokavi, na desnem rokavu je emblem uprave, na levem emblem
kapitanije, na levi prsni stani je našitek z napisom KAPITANIJA.
7. Kratke hlače za posadko službenih čolnov so klasičnega kroja, izdelane iz diolena, barve bele kave, št. 722.
8. Poletni jopič je klasičnega kroja, sega do bokov in
se konča z všito elastiko. Rokavi so dolgi, manšete so delno
gladke in delno z všito elastiko, na obeh rokavih sta emblema, in sicer na desnem okrogli emblem uprave, na levem pa
emblem kapitanije oziroma inšpekcije. Na ramenih je ob
všitem rokavu notranja guba, na prsih je po en žep z manšeto, na levem je našitek s položajno oznako, nad manšeto je
našitek z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA. Jopič
se zapenja z zadrgo, ki je skrita pod zavihkom, ki se na
spodnjem robu zapne s pritiskačem bronaste barve ali z
zlatim gumbom. Izdelan je iz diolena barve bele kave, št.
722.
9. Čepica s ščitnikom je klasičnega videza, izdelana je
iz diolena barve bele kave, št. 722. Nad ščitnikom ima
polkrožni napis KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA.
10. Klobuček je moderne okrogle oblike, s trioglatim
emblemom na sprednjem delu, izdelan je iz diolena barve
bele kave, št. 722.
11. Poletni čevlji so iz rjavega usnja.
12. Pas je izdelan iz dveh delov usnja v rjavi barvi. Na
kovinski sponki je znak Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
13. Poletne nogavice so klasične, barve bele kave, za
ženske pa kožne barve.
Preko zimske in poletne uniforme se lahko po potrebi
nosi dežni plašč. Izdelan je iz dvoplastne tkanine goreteks,
temno modre barve, št. 399, je udobnega kroja, zapenja se
z zadrgo. Na sprednjem spodnjem delu sta našita žepa, na
zadnji strani pod ovratnikom je prišita kapuca, ki se lahko
shrani v ovratnik. Na desnem rokavu je našit emblem uprave, na levem pa emblem kapitanije oziroma inšpekcije. Na
levem prsnem delu je našitek z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA.
7. člen
Pri menjavi materiala službene obleke morajo ostati
odtenki barve novega materiala enaki, kot jih določa 6. člen.
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zveze, pod njim pa Uprava RS za pomorstvo; napisa sta
izvezena z nitkami zlate barve.
Poleg emblema Uprave Republike Slovenije za pomorstvo nosijo delavci sektorja kapitanije in inšpekcije tudi našitek z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA, emblem s
položajno oznako, našitek kapitanije oziroma inšpekcije,
emblem na kapi, na čepici s ščitnikom pa polkrožni napis
KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA.
Našitek z napisom KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA
je pravokotne oblike, z izvezenim napisom iz niti zlate barve
na temno modri podlagi, dimenzije 90 x 25 mm, obrobljen
je z nitjo zlate barve.
Emblem na kapi s ščitnikom je oblike enakokrakega
trikotnika, dimenzije 70 mm (osnovna stranica) x 75 mm.
Emblem je izvezen na črni podlogi in ima na sredi znak dveh
prekrižanih admiralitetnih sider zlate barve, obdan z dvema
lovorjevima vejicama zlate barve, nad dvojnim sidrom, v
višini vrhov lovorjevih vejic, pa je grb Republike Slovenije.
Na čepicah s ščitnikom je polkrožni napis KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA.
Delavci iz 10. člena imajo ob robu ščitnika kape in
čepice vejici z lipovimi listi, vrhnja se stikata v sredini sprednjega dela ščitnika. Vejici z lipovimi listi sta izvezeni iz niti
zlate barve.
Našitek s položajno oznako na rokavih zimskega suknjiča sestavljajo trakovi širine 10 mm, prišiti so drug nad
drugim na sprednji polovici rokava (od šiva do šiva rokava),
in sicer v razmaku 5 mm drug od drugega, spodnji rob
našitkov je 80 mm od roba rokava. Trakovi so izvezeni iz niti
zlate barve. 20 mm nad položajnimi oznakami je okrogel
našitek premera 35 mm, obrobljen z nitjo zlate barve, v
sredini sta dve prekrižani admiralitetni sidri, izvezeni iz niti
zlate barve. Podlaga našitka je temno modra.
Našitek s položajno oznako na pravokotni podlagi je
dimenzije 55 mm x 45 mm, obrobljen z nitjo zlate barve, na
zgornjem delu sta prekrižani admiralitetni sidri, izvezeni iz
niti zlate barve, pod sidri so vodoravne črte (položajne oznake), izvezene iz niti zlate barve, širine 5 mm, razmak med
črtami je 2 mm. Podlaga našitka je temno modra.
Emblem kapitanije in inšpekcije je oblike nepravilnega
pravokotnika z izbočeno spodnjo stranico v polkrogu, dimenzije emblema so 85 mm x 70 mm, na temno modro
podlagi sta prekrižani admiralitetni sidri, nad katerima je
napis KAPITANIJA oziroma INŠPEKCIJA. Sidri, napis in obroba so izvezeni iz niti zlate barve.
9. člen
Delavci uprave nosijo naslednje položajne oznake:
1. našitek z dvema črtama – pristaniški nadzorniki
2. našitek s tremi črtami – vodje izpostave
3. našitek s štirimi črtami – inšpektorji za varnost plovbe, vodja odseka in vodja oddelka za pomorski promet ter
vodja službe bedenja in reševanja.

IV. OZNAKE NA SLUŽBENI OBLEKI
8. člen
Službena obleka mora imeti službene oznake, ki so v
obliki našitkov.
Emblem uprave je vedno našit na desnem rokavu 7 cm
pod ramo suknjiča oziroma jopiča, vetrovke, dežnega plašča, poletne srajce, kombinezona in puloverja. Emblem je
okrogel, premera 80 mm, obrobljen z nitkami zlate barve,
podloga je iz temno moderega filca. V sredini je grb Republike Slovenije, nad grbom je napis Ministrstvo za promet in

10. člen
Položajno oznako pristaniškega kapitana in vodje
inšpekcije sestavljata dve črti, od katerih je spodnja široka
20 mm, zgornja pa 10 mm.
Položajno oznako direktorja uprave sestavljajo tri črte,
od katerih je spodnja široka 20 mm, drugi dve pa 10 mm.
11. člen
Službena obleka in oznake so celota in jih ni dovoljeno
nositi drugače, kot to določa 4. in 11. člen te odredbe.
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V. NAČIN IN TRAJANJE UPORABE SLUŽBENE OBLEKE
12. člen
Delavci so dolžni nostiti službeno obleko samo med
delom, oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo.
Zunaj delovnega časa smejo delavci nositi službeno
obleko samo ob prihodu na delo in ob odhodu z dela.
Delavec mora imeti službeno obleko čisto in urejeno.
Delavec, ki nosi uniformo, mora biti urejen.
13. člen
Službena obleka se nosi v kompletu.
14. člen
V zaprtih prostorih ali pod vetrovko se lahko namesto
suknjiča nosi pulover.

15. člen
Kape oziroma klobučka ni treba nositi v zaprtih prostorih uprave ali v drugih poslovnih prostorih.
16. člen
Službeno obleko dobi delavec v brezplačno uporabo.
17. člen
Rok uporabe posameznih delov službene obleke je
2 leti.
Rok uporabe obutve je 1 leto.
Za nekatere dele oblek je izjemoma določen rok uporabe 3 leta:
– suknjič
– poletni jopič
– jakna (poletna in zimska)
– podložena vetrovka
– usnjene rokavice
– kapa s ščitnikom
oziroma 5 let:
– dežni plašč.
18. člen
Če so delavci iz 2. člena iz kakršnih koli razlogov
odsotni z dela več kot 6 mesecev, se rok trajanja posameznih delov obleke podaljša za toliko časa, kolikor so bili
odsotni.
19. člen
Po poteku rokov iz 17. člena oziroma 18. člena postane službena obleka last delavca, ki jo je dobil v uporabo.
20. člen
Ko postane službena obleka delavčeva last, se z nje
snamejo vse službene oznake in izročijo upravi.
Delavec, ki mu preneha delovno razmerje, mora službeno obleko, ki ji še ni potekel rok trajanja, vrniti; izjema so
kravate, srajce, hlače, suknjič, čevlji in nogavice. Vrnjeni
deli obleke, ki jih ni možno uporabiti, se lahko podarijo
humanitarnim organizacijam.
Če delavec umre ali se upokoji pred potekom roka
uporabe službene obleke, obleke ni treba vrniti.
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21. člen
Službene obleke ni dovoljeno odtujiti niti je spreminjati
v nasprotju s to odredbo.
22. člen
Glede na rok uporabe posameznih delov službene obleke, ki so določeni s to odredbo, dobijo delavci v uporabo
naslednje število posameznih kosov:
– suknjič
1 kos
– poletni jopič
1 kos
– poletna jakna
1 kos
– zimska jakna
1 kos
– hlače ali krilo – zimsko
2 kosa
– hlače ali krilo – poletno
2 kosa
– srajca z dolgimi rokavi
6 kosov
– srajca s kratkimi rokavi
6 kosov
– bluza z dolgimi rokavi
6 kosov
– bluza s kratkimi rokavi
6 kosov
– kravata
3 kose
– pulover
2 kosa
– podložena vetrovka
1 kos
– dežni plašč
1 kos
– čepica s ščitnikom – zimska
1 kos
– kapa s ščitnikom
1 kos
– čepica s ščitnikom – poletna
1 kos
– klobuček
1 kos
– usnjene rokavice
1 par
– usnjen pas – zimski
1 kos
– usnjen pas – poletni
1 kos
– čevlji zimski
1 par
– čevlji poletni
1 par
– nogavice zimske
6 parov
– nogavice letne
6 parov
– sponka za kravato
2 kosa
– kratke hlače (za posadko plovil)
2 kosa
– majica (za posadko plovil)
4 kosov
23. člen
Pravico do delovne obleke – kombinezona imajo praviloma posamezne organizacijske enote uprave.
Direktor določi potrebno število delovnih oblek glede
na potrebe dela ali pa lahko določi, da nekateri delavci
delovno obleko dobijo poleg kompleta službene obleke.
Slednjim v roku trajanja pripada 1 kos.
24. člen
Delavec mora z lastnimi sredstvi kupiti službeno obleko
oziroma tisti njen del, ki ji rok uporabe še ni potekel, če
obleko po lastni krivdi ali znatno poškoduje ali če jo odtuji.
Če tega ni storil po lastni krivdi, ima pravico do nove
službene obleke oziroma njenega dela; o tem presodi direktor uprave.
25. člen
Administrativno-tehnična in finančno-materialna dela v
zvezi z nabavo službene obleke ali njenih delov za zaposlene
v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo opravlja pristojna
služba v upravi.
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Evidenco o izročanju službene obleke v uporabo, roku
trajanja in vračanju vodijo na upravi za svoje delavce.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 107-3/98-1021
Ljubljana, dne 21. decembra 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

7.

Odredba o razvrstitvi zdravilnih rastlin

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) in v skladu s pravilnikom o
natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil in medicinskih pripomočkov v skupine (Uradni list RS, št. 43/97)
izdaja minister za zdravstvo

ODREDBO
o razvrstitvi zdravilnih rastlin
1
Ta odredba določa razvrstitev zdravilnih rastlin in se
nanaša na sveže ali posušene rastline ali dele rastlin, v
celem ali razdrobljene do stopnje sita 355/180 Ph. Eur.
(pulvis grossus).
Razvrstitev velja za peroralno uporabo.
2
Zdravilne rastline se razvrstijo v tri kategorije:
– kategorija H,
– kategorija Z,
– kategorija ZR.
V kategorijo H se razvrstijo zdravilne rastline, ki se
lahko uporabljajo tudi kot hrana, če se uporabljajo predvideni deli rastlin v primerni stopnji rasti (dozorelosti). Za zdravilne rastline iz te kategorije, ki so v zahtevnejših farmacevtskih
oblikah za peroralno uporabo (raztopine, ekstrakti, tinkture...), je potrebno pridobiti mnenje Urada Republike Slovenije za zdravila.
Če imajo izdelki iz teh rastlin navedene zdravilne ali
zdravilske učinke, spadajo med zdravila skupine C.
V kategorijo Z se razvrstijo zdravilne rastline, ki so
namenjene predvsem zdravilski uporabi, spadajo med zdravila skupine C.
V kategorijo ZR se razvrstijo zdravilne rastline, katerih
zdravilska uporaba zahteva nadzor.
Zanje je značilna strupenost pri prekoračenih odmerkih, v priporočenih odmerkih pa so pogosti neželeni stranski
učinki, tako da varnost ni zagotovljena brez primernega nadzora zdravljenja. V tej kategoriji so tudi rastline s toksikomanogenim učinkom.
Spadajo med zdravila skupine A.
3
Zdravilne rastline se razvrstijo:
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Št.

Seznam zdravilnih rastlin se bo spreminjal v skladu z
novimi izsledki in dognanji.
4
Ta odredba začne veljati 1. julija 1999.
Št. 512-354/98
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
dr. Marjan Jereb
Minister
za zdravstvo
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8.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni
delavci za izvajanje programov pripravništva,
sekundariata in specializacije

Na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95 in
8/96) izdaja minister za zdravstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni
zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za
izvajanje programov pripravništva, sekundariata
in specializacije
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije (Uradni
list RS, št. 25/93) se spremeni 3. člen, tako da se glasi:
“Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznih programov pripravništva ugotavlja na podlagi zahteve zdravstvenega
zavoda oziroma zasebnega zdravstvenega delavca tričlanska
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravstvo.
Komisijo za ugotavljanje pogojev, ki jh morajo izpolnjevati zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje pripravništva zobozdravnikov, sekundariata in specializacij
zdravnikov in zobozdravnikov imenuje minister za zdravstvo
na predlog Zdravniške zbornice.
Komisija sprejme poslovnik, s katerim uredi način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz 2. člena pravilnika.”
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Na podlagi poročila komisije minister za zdravstvo z
odločbo pooblasti zdravstveni zavod ali zasebnega zdravstvenega delavca za izvajanje posameznih programov pripravništva, sekundariata in specializacije.”
3. člen
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člen, ki se
glasita:
“5.a člen
Za preklic pooblastila zavodu ali zasebnemu zdravstvenemu delavcu za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije se smiselno uporabljajo določila 3.
člena tega pravilnika, ki veljajo za podelitev pooblastila.
5.b člen
Ne glede na določilo 3. člena tega pravilnika se šteje,
da zdravstveni zavodi, ki so pridobili naziv učni zavod po
pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni
zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih
šol in študentov visokošolskih zavodov in za podelitev naziva
učni zavod (Uradni list RS, št. 25/93), izpolnjujejo pogoje
za izvajanje programov pripravništva.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 164-1/98
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji

Na podlagi petindvajsete alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
I. Fitofarmacevtska sredstva, s katerimi smejo trgovati pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za trgovanje iz 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, razna
nizkokoncentrirana razpršila, različne vabe ipd. pa se lahko poleg v kmetijskih apotekah prodajajo tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom, v posebnem delu
trgovin z mešaneim blagom ter posebnem delu trgovin z živilskim blagom, glede na označeno mesto prodaje:
Ime sredstva

Aktivna snov

Proizvajalec

Zastopnik

Št. odločbe

Datum odločbe

Datum veljavnosti

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ACROBAT MZ
ACTELLIC-50
AGIL 100 EC
ALAPIN
ALIETTE
ALPHA-COMBI EC
ALSYSTIN WP 25
ANITEN DS
ANITEN MPD

CYANAMID
ZENECA
NOVARTIS
PINUS
RHONE POULENC
SUMITOMO
BAYER
CYANAMID; PINUS

AGRORUŠE
ZENECA PR.;PINUS
NOVARTIS AGRO
PINUS
AGRORUŠE
AGRORUŠE
BAYER PH.; PINUS
AROPI

SFS 8071
SFS 6077
SFS 7101
SFS 8018
SFS 6171
SFS 4115
SFS 6086
SFS 6124

17/ Apr/ 98
06/ May/ 96
11/ Nov/ 97
19/ Jan/ 98
17/ Jun/ 96
06/ Dec/ 94
06/ May/ 96
14/ May/ 96

08/ Jan/ 01
18/ Nov/ 99
14/ Feb/ 99
19/ Jan/ 08
17/ Jun/ 06
06/ Dec/ 99
14/ Feb/ 99
19/ Aug/ 99

10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1

ANTRACOL
ANTRACOL BT
ANTRACOL COMBI
ANVIL 5 SC
APOLLO 50 SC
ARCHER 425-EC

CYANAMID; PINUS
BAYER; PINUS
BAYER; PINUS
BAYER, PINUS
ZENECA
H.S.AGREVO

AROPI
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
ZENECA PREDST.
H.S.AGREVO

SFS 6125
SFS 7012
SFS 6167
SFS 8087
SFS 5148
SFS 8045

14/ May/ 96
07/ Feb/ 97
17/ Jun/ 96
08/ Jun/ 98
13/ Dec/ 95
06/ Mar/ 98

19/ Aug/ 99
07/ Feb/ 07
17/ Jun/ 06
08/ Jun/ 03
13/ Dec/ 05
06/ Mar/ 08

16
17
18

1
1
2

AROMIT
AROMIT-MK
ASEF 3V1

NOVARTIS
AGRORUŠE
AGRORUŠE

NOVARTIS AGRO
AGRORUŠE
AGRORUŠE

SFS 8037
SFS 8089
SFS 8150

18/ Feb/ 98
09/ Jun/ 98
09/ Nov/ 98

18/ Feb/ 08
09/ Jun/ 03
09/ Nov/ 00

19
20

1
1

ASULOX
BAKRENI ANTRACOL

ASEF
RHONE POULENC

KRKA p.o.
AGRORUŠE

SFS 6014
SFS 4036

13/ Feb/ 96
22/ Feb/ 94

13/ Feb/ 01
22/ Feb/ 99

BAYER; PINUS

BAYER PHARMA

SFS 6133

14/ May/ 96

12/ Sep/ 99

21

1

BAKRENI DITHANE

ROHM AND HAAS

KARSIA

SFS 5121

23/ Aug/ 95

23/ Aug/ 05

22

1

BAKRENI EUPAREN

23
24
25
26
27
28
29

1
1
1
1
1
1
1

BANCOL 50-WP
BANVEL 480 S
BARAKI-PARAFINSKI BLOKI
BARAKI - PELETE
BASAGRAN-600
BASAGRAN DP-P
BASAGRAN FORTE

mankozeb 60% + dimetomorf 9%
pirimifos-metil 500 g/l
propakvizafop 100 g/l
alaklor 480 g/l
fosetil-Al 80%
fenitrotion 250 g/l + esfenvalerat 12.5 g/l
triflumuron 25%
2,4-D 350 g/l + flurenol 100 g/l
2,4-D 150 g/l + mecoprop
300 g/l + flurenol 50 g/l
propineb 70%
propineb 70% + triadimefon 1,25%
propineb 70% + cimoksanil 6%
heksakonazol 50 g/l
klofentezin 500 g/l
propikonazol 125 g/l + fenpropimorf
300 g/l
parfemsko olje DAPHNE 45%
parfemsko olje DAPHNE 27,5%
MCPA 0,49% + MCPP 0,28% +
FeSO4 18,10% + N 14% + P2O5
2% + K2O 4%
asulam 40%
propineb 45,5% + baker
(bakrov oksiklorid) 17,5%
mankozeb 25% + baker
(bakrov oksiklorid) 30%
diklofluanid 35% + baker
(bakrov oksiklorid) 15%
bensultap 50%
dikamba 480 g/l (dimetilamonijeva sol)
difetialon 0,0025%
difetialon 0,0025%
bentazon 600 g/l
bentazon 333 g/l + diklorprop 233 g/l
bentazon 480 g/l

SFS 4080
SFS 6250
SFS 7119
SFS 8161
SFS 8162
SFS 7047
SFS 6030
SFS 7046

16/ Jun/ 94
18/ Oct/ 96
02/ Dec/ 97
24/ Nov/ 98
24/ Nov/ 98
24/ Mar/ 97
15/ Mar/ 96
21/ Mar/ 97

16/ Jun/ 99
18/ Oct/ 06
23/ Apr/ 06
24/ Nov/ 00
24/ Nov/ 00
24/ Mar/ 07
24/ Nov/ 99
21/ Mar/ 07

PINUS
PINUS
TAKEDA;PLIVA
PLIVA LJUBLJANA
NOVARTIS
NOVARTIS AGRO
AGREVO ENVIR. HEALTH H.S.AGREVO
AGREVO ENVIR. HEALTH H.S.AGREVO
BASF
BASF SLOVENIJA
BASF
BASF SLOVENIJA
BASF
BASF SLOVENIJA
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Št.

Zap. št.
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*Mesto
prodaje

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
2
2
2
3
3
3
2

2

2
2
3
2
3

1
1

1
1
1
3

1

Zap. št.

30
31

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54

55

56
57
58
59
60

61
62

63
64
65
66

67

BETANAL TANDEM
BIJELO ULJE
BIO PLANT insekticid
BIOBLATT KONCENTRAT
BIOBLATT SPRAY
BIOKILL
BIOMYCTAN SPRAY za sobne r.
BIOPLANT LEPLJIVE
PLOŠČE-BELE
BIOPLANT LEPLJIVE
PLOŠČE-RUMENE
BIOPLANT LEPLJIVI TRAK
BIOTIP-Insekticidni posip
BIOTIP Lepilo za miši
BIOTIP Lepljive plošče
BIOTOLL DERATIZACIJSKO
LEPILO
BIOTOLL-GLODACID mehka vaba
BIOTOLL-GLODACID
parfinski bloki
BIOTOLL-GLODACID pelete
BIOTOLL-GLODACID žitna vaba
BIOTOLL 5 EC
BIOTOLL UNIVERZALNI
INSEKTICID
BLADAFUM II

BAYLETON PASTA
BAYLETON SPECIAL
BAYLETON WP-25
BAYTAN FS 150
BELO OLJE - PINUS
BELTRIN
BENLATE
BETA-BAYTHROID EC-025
BETANAL PROGRESS AM

BASUDIN 40 WP
BAVISTIN-FL
BAYCOR EC-300
BAYCOR WP-25
BAYFIDAN EC-250
BAYLETON AC

BASAMID GRANULAT
BASTA-15

Ime sredstva

H.S.AGREVO
H.S.AGREVO; PINUS
SEMENARNA
UNICHEM
AGROPROM
AGROPROM
ILIRIJA
AGROPROM

BAYER; PINUS
PINUS
BAYER; PINUS
BAYER; PINUS
BAYER; PINUS
PINUS
BELINKA
DU PONT
BAYER
H.S.AGREVO
H.S.AGREVO
HERBOS
UNICHEM
NEUDORFF
NEUDORFF
ILIRIJA
NEUDORFF
UNICHEM

poliizobutilen

UNICHEM
UNICHEM
AGREVO ENVIR. HEALTH UNICHEM
UNICHEM
UNICHEM
UNICHEM
UNICHEM
AGREVO ENVIR. HEALTH UNICHEM
COPYR
UNICHEM
UNICHEM
BAYER

poliizobutilen
difetialon 0.0025%
difetialon 0.0025%
difetialon 0.0025%
difetialon 0.0025%
permetrin 50 g/l
permetrin 0,25%
sulfotep 18%

UNICHEM
BAYER PH.;PINUS

UNICHEM
UNICHEM
UNICHEM
UNICHEM
ACTIVA
BIOTEH
VALBRENTA CHEMICALS BIOTEH
VALBRENTA
BIOTEH

SFS 6069
SFS 8086

SFS 7009
SFS 7008
SFS 8140
SFS 3073

SFS 8163
SFS 8141

SFS 7004
SFS 7006
SFS 8073
SFS 7061
SFS 8024

SFS 7005

SFS 8041
SFS 6121
SFS 8107
SFS 7078
SFS 6020
SFS 6019
SFS 8167
SFS 6017

23/ Apr/ 96
08/ Jun/ 98

15/ Jan/ 97
15/ Jan/ 97
12/ Oct/ 98
10/ Nov/ 93

24/ Nov/ 98
12/ Oct/ 98

14/ Jan/ 97
14/ Jan/ 97
20/ Apr/ 98
29/ Apr/ 97
03/ Feb/ 98

14/ Jan/ 97

02/ Mar/ 98
14/ May/ 96
13/ Jul/ 98
11/ Sep/ 97
20/ Feb/ 96
20/ Feb/ 96
27/ Nov/ 98
20/ Feb/ 96

14/ May/ 96
22/ Feb/ 94
10/ May/ 96
06/ Jun/ 96
07/ Feb/ 97
22/ Feb/ 94
14/ Feb/ 94
09/ Nov/ 98
10/ Apr/ 96

09/ Apr/ 96
10/ Jun/ 98
21/ Mar/ 97
25/ Mar/ 96
25/ Mar/ 96
09/ Apr/ 96

SFS 6064
SFS 8091
SFS 7045
SFS 6057
SFS 6058
SFS 6066
SFS 6134
SFS 4041
SFS 6094
SFS 6140
SFS 7013
SFS 4040
SFS 4017
SFS 8151
SFS 6067

13/ Jan/ 98

Datum odločbe

SFS 8005

Št. odločbe

23/ Apr/ 01
08/ Jun/ 03

15/ Jan/ 02
15/ Jan/ 02
12/ Oct/ 00
10/ Nov/ 98

24/ Nov/ 00
12/ Oct/ 00

14/ Jan/ 07
14/ Jan/ 07
20/ Apr/ 03
29/ Apr/ 02
03/ Feb/ 03

14/ Jan/ 07

02/ Mar/ 08
23/ Jun/ 05
13/ Jul/ 03
11/ Sep/ 02
20/ Feb/ 01
20/ Feb/ 01
27/ Nov/ 00
20/ Feb/ 01

05/ Apr/ 05
22/ Feb/ 99
13/ Jan/ 00
06/ Jun/ 06
07/ Feb/ 07
22/ Feb/ 99
14/ Feb/ 99
09/ Nov/ 00
10/ Apr/ 06

09/ Apr/ 06
10/ Jun/ 03
21/ Mar/ 07
25/ Mar/ 06
25/ Mar/ 06
09/ Apr/ 06

13/ Jan/ 08

Datum veljavnosti
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poliizobutilen
poliizobutilen
permetrin 0,5%
poliizobutilen
poliizobutilen

UNICHEM

BAYER PHARMA
PINUS
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
PINUS
BELINKA
AROPI; PINUS
BAYER PH.;PINUS

NOVARTIS
BASF
BAYER, PINUS
BAYER, PINUS
BAYER

Zastopnik

diazinon 40%
karbendazim 500 g/l
bitertanol 300 g/l
bitertanol 25%
triadimenol 250 g/l
propineb 58% + cimoksanil
4,8% + triadimefon 2%
triadimefon 2%
triadimefon 5%
triadimefon 25%
triadimenol 150 g/l
rafinirano parafinsko olje 93%
permetrin 17,7%
benomil 50%
beta-ciflutrin 25 g/l
fenmedifam 60 g/l + desmedifam
60 g/l + etofumesat 60g/l
fenmedifam 97 g/l + etofumesat 94 g/l
mineralno olje 80%
permetrin 0,50%
lecitin 25%
lecitin 0,0375%
permetrin 0,25%
lecitin 0,075% + piretrin 0,01%

BASF
H.S.AGREVO

Proizvajalec

BASF SLOVENIJA
H.S.AGREVO,
AGRORUŠE
NOVARTIS AGRO
BASF SLOVENIJA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
BAYER PH.;PINUS

dazomet 98%
glufosinat-amonijeva sol 150 g/l

Aktivna snov

Stran
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1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106

107

108
109
110

DEGESCH-PLOŠČE
DEHERBAN A
DEHERBAN COMBI-MD

DECIS EC-2,5

SFS 6255
SFS 6232
SFS 5012
SFS 5015

SFS 6118

H.S.AGREVO
H.S.AGREVO
AGROTEX
DEMETRA
DEMETRA

SFS 5039
SFS 6074
SFS 8082
SFS 8083

SFS 4110
SFS 8110
SFS 8006
SFS 7126
SFS 8098
SFS 8008
SFS 7116
SFS 8051

SFS 8158
SFS 5036
SFS 4066
SFS 8054
SFS 5068
SFS 4057
SFS 4102
SFS 8049
SFS 8033
SFS 8004
SFS 6043
SFS 8149
SFS 8093
SFS 5031
SFS 4019
SFS 7102
SFS 5007
SFS 6059
SFS 8025
SFS 8001
SFS 8002
SFS 6054
SFS 6053

SFS 5152
SFS 5109
SFS 8104

CINKARNA
M KZ KRKA
AROPI
AROPI

SEMENARNA
SEMENARNA
BASF SLOVENIJA
H.S.AGREVO
BAYER PH.;PINUS
BASF SLOVENIJA
PINUS
AGRORUŠE

HERBOS
HERBOS
BASF
H.S.AGREVO
BAYER
BASF
PINUS
RHONE POULENC

CINKARNA
CAFFARO
DU PONT
DU PONT
H.S.AGREVO;
AGRORUŠE
deltametrin 25 g/l
H.S.AGREVO;
AGRORUŠE
magnezijev fosfid 56%
DETIA - DEGESCH
2,4-D 464 g/l
CHROMOS
mecoprop (MCPP) 400 g/l + 2,4-D 150 g/l CHROMOS

CLAREX
M KZ KRKA
SEMENARNA
H.S.AGREVO; PINUS
PLIVA LJUBLJANA
PLIVA LJUBLJANA
PLIVA LJUBLJANA
KARSIA
KARSIA
BASF SLOVENIJA
BASF SLOVENIJA
H.S.AGREVO
PINUS
ZENECA PREDST.
AGROCHEM
NOVARTIS AGRO
UNICHEM
AGRORUŠE
KARSIA
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
DEMETRA
DEMETRA

SCARMAGNAN
CAFFARO
HERBOS
H.S.AGREVO
PLIVA
PLIVA
PLIVA
MAKHTESHIM
MAKHTESHIM
BASF
BASF
H.S.AGREVO
PINUS
ZENECA
CHEMIA
NOVARTIS
KOLLANT
UNIROYAL
AGTROL
NOVARTIS
NOVARTIS
CHROMOS
CHROMOS

baker iz bakrovega sulfata 20%
baker iz bakrovega sulfata 20%
alaklor 336 g/l + atrazin 144 g/l
fentin-hidroksid 502 g/l
bromadiolon 0,005%
bromadiolon 0,005%
bromadiolon 0,005%
bromoksinil 225 g/l
propikonazol 250 g/l
metazaklor 500 g/l
tridemorf 750 g/l
folpet 450 g/l + milfuram (ofurak) 60 g/l
kaptan 50%
kaptan 50%
kaptan 45%
terbumeton 2,5% + terbutilazin 2,5%
metaldehid 5%
diklobenil 6,75%
baker 50% v obliki bakrovega hidroksida
pimetrozin 25% (250 g/kg)
ciprodinil 75%
klorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
klorpirifos 1,8% + cipermetrin 0,2%
alaklor 310 g/l + linuron
120 g/l + atrazin 65 g/l
glifosat 480 g/l
alkil-aril-poliglikol-eter 100%
flukvinkonazol 50 g/l + pirimetanil 150 g/l
imidakloprid 200 g/l
fenpropimorf 750 g/l
žveplo 80%
izoproturon 500 g/l + diflufenikan 100 g/l
baker iz bakrovega hidroksida 35% +
cink 2%
baker (Cu oksiklorid) 50%
mankozeb 40% + cimoksanil 4%
baker 40% + cimoksanil 4%
deltametrin 12,5%

BASF SLOVENIJA
PINUS
MERCATOR

BASF
PINUS
MANICA

acifluorfen 214 g/l
glifosat 480 g/l
baker iz bakrovega sulfata 20%

24/ Oct/ 96
07/ Aug/ 96
15/ Mar/ 95
15/ Mar/ 95

14/ May/ 96

12/ May/ 95
30/ Apr/ 96
28/ May/ 98
28/ May/ 98

24/ Nov/ 94
13/ Jul/ 98
13/ Jan/ 98
12/ Dec/ 97
23/ Jun/ 98
13/ Jan/ 98
01/ Dec/ 97
19/ Mar/ 98

16/ Nov/ 98
10/ May/ 95
11/ Apr/ 94
24/ Mar/ 98
23/ Jun/ 95
23/ Mar/ 94
23/ Sep/ 94
11/ Mar/ 98
06/ Feb/ 98
13/ Jan/ 98
15/ Mar/ 96
09/ Nov/ 98
11/ Jun/ 98
26/ Apr/ 95
14/ Feb/ 94
11/ Nov/ 97
07/ Feb/ 95
01/ Apr/ 96
03/ Feb/ 98
09/ Jan/ 98
09/ Jan/ 98
15/ Mar/ 96
15/ Mar/ 96

22/ Dec/ 95
29/ Jun/ 95
06/ Jul/ 98

24/ Oct/ 01
07/ Aug/ 01
15/ Mar/ 05
15/ Mar/ 05

14/ Feb/ 99

12/ May/ 05
30/ Apr/ 01
28/ May/ 08
28/ May/ 08

24/ Nov/ 99
13/ Jul/ 03
13/ Jan/ 08
12/ Dec/ 02
13/ Mar/ 01
13/ Jan/ 08
29/ Apr/ 06
19/ Mar/ 08

16/ Nov/ 00
10/ May/ 00
11/ Apr/ 99
24/ Mar/ 08
23/ Jun/ 05
23/ Mar/ 99
23/ Sep/ 99
11/ Mar/ 03
06/ Feb/ 03
13/ Jan/ 08
31/ Mar/ 99
09/ Nov/ 00
11/ Jun/ 03
26/ Apr/ 05
14/ Feb/ 99
17/ May/ 99
07/ Feb/ 05
01/ Apr/ 06
03/ Feb/ 03
09/ Jan/ 03
09/ Jan/ 03
15/ Mar/ 06
15/ Mar/ 06

22/ Dec/ 05
29/ Jun/ 05
06/ Jul/ 03

Št.

CUPROCAFFARO 50 WP
CURZATE M
CURZATE R
DECIS 1,25

CIDOKOR
CITOWETT
CLARINET
CONFIDOR SL 200
CORBEL
COSAN
COUGAR
CUPRABLAU-Z

BLAZER 2-S
BOOM EFEKT
BORDOJSKA BROZGA
BORDOJSKA
BROZGA-SCARMAG.
BORDOJSKA BROZGA CAFFARO
BRAVO/RADAZIN-T
BRESTANID
BRODILON-PELETE
BRODILON MIKI
BRODILON VABA
BROMOTRIL 225 EC
BUMPER 25 EC
BUTISAN S
CALIXIN
CALTAN
CAPTAN 50
CAPTAN WP-50
CAPTANE 45 WP
CARAGARD COMBI A 5-G
CARAKOL
CASORON G
CHAMPION 50 WP
CHESS 25 WP
CHORUS 75 WG
CHROMOREL D
CHROMOREL P-2
CIATRAL-ALA

Uradni list Republike Slovenije

1 / 9. 1. 1999 / Stran 53

*Mesto
prodaje

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zap. št.

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

ditianon 75%
ditianon 750 g/l
fenazakvin 200 g/l
napropamid 450 g/l
diazinon 2%
diazinon 20%
diazinon 40%
MCPP (mekoprop) 430 g/l + 2,4-D 130 g/l
klortoluron 79,25% + triasulfuron 0,75%
klortoluron 500 g/l
klortoluron 80%
2,4-D 464 g/l
dikofol 200 g/l
fosfamidon 200 g/l
triklorfon 80%
triklorfon 5%
triklorfon 300 g/l
mankozeb 75%
mankozeb 430 g/l
mankozeb 80%
mankozeb 455 g/l
mankozeb 70%
mankozeb 60%
mankozeb 60%
difenokonazol 30 g/l
dodin 63,7%
dodin 65%
klormefos 5%
diflubenzuron 480 g/l
metolaklor 960 g/l
metolaklor 500 g/l
S-metolaklor 960 g/l
piretrin 0,5% + piperonil butoksid 1%
parafinsko mineralno olje 15%
epoksikonazol 125 g/l +
karbendazim 125 g/l
diklorprop - P 600 g/l
mekoprop - P 600 g/l
klorpirifos 480 g/l
tiofanat-metil 70%
etefon 480 g/l
diklofluanid 50%
tiociklam-hidrogenoksalat 50%
etoksilirani oktilfenol 100%
klorofacinon 0,0075%
klorofacinon 2,5 g/l

Aktivna snov

PINUS
AROPI
AROPI
ZENECA PR.;PINUS
PINUS
PINUS
KARSIA
AGRORUŠE
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
SEMENARNA
PINUS
NOVARTIS AGRO
BAYER PHARMA
PINUS
PINUS
KARSIA
KARSIA
KARSIA
KARSIA
KARSIA
KARSIA
KARSIA
NOVARTIS AGRO
AGROCHEM
PINUS
AGRORUŠE
PLIVA LJUBLJANA
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
BILKA
BILKA
BASF SLOVENIJA
BASF SLOVENIJA
BASF SLOVENIJA
CINKARNA
AROPI
AGRORUŠE
BAYER PHARMA
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
PLIVA LJUBLJANA
PLIVA LJUBLJANA

BASF
BASF
BASF
DOW AGROSC.
SIPCAM
RHONE POULENC
BAYER; PINUS
NOVARTIS
NOVARTIS
PLIVA
PLIVA

Zastopnik

PINUS
CYANAMID; PINUS
DOW AGROSC.;PINUS
ZENECA
PINUS
PINUS
MAKHTESHIM
NUFARM
NOVARTIS
NOVARTIS
NOVARTIS
HERBOS
PINUS
NOVARTIS
BAYER; PINUS
PINUS
PINUS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
NOVARTIS
CHEMIA
PINUS
RHONE POULENC
UNIROYAL;PLIVA
NOVARTIS
NOVARTIS
NOVARTIS
GUABER
GUABER

Proizvajalec

SFS 7067
SFS 8142
SFS 8115
SFS 8060
SFS 7095
SFS 4039
SFS 7015
SFS 7123
SFS 7080
SFS 8136
SFS 8135

SFS 7099
SFS 7100
SFS 8164
SFS 7024
SFS 8016
SFS 8017
SFS 7053
SFS 8056
SFS 7104
SFS 8085
SFS 7103
SFS 8108
SFS 6175
SFS 7108
SFS 7020
SFS 8012
SFS 8013
SFS 8035
SFS 8099
SFS 5132
SFS 5027
SFS 5066
SFS 8118
SFS 5134
SFS 8030
SFS 8148
SFS 4082
SFS 6248
SFS 6267
SFS 7079
SFS 7091
SFS 8126
SFS 8111
SFS 8112

Št. odločbe

08/ May/ 97
16/ Oct/ 98
15/ Jul/ 98
07/ Apr/ 98
22/ Oct/ 97
22/ Feb/ 94
07/ Feb/ 97
02/ Dec/ 97
15/ Oct/ 97
28/ Sep/ 98
28/ Sep/ 98

04/ Nov/ 97
04/ Nov/ 97
25/ Nov/ 98
18/ Feb/ 97
16/ Jan/ 98
16/ Jan/ 98
28/ Mar/ 97
31/ Mar/ 98
11/ Nov/ 97
04/ Jun/ 98
11/ Nov/ 97
13/ Jul/ 98
17/ Jun/ 96
28/ Nov/ 97
10/ Feb/ 97
15/ Jan/ 98
15/ Jan/ 98
10/ Feb/ 98
26/ Jun/ 98
20/ Nov/ 95
13/ Apr/ 95
05/ Jun/ 95
17/ Jul/ 98
20/ Nov/ 95
06/ Feb/ 98
09/ Nov/ 98
16/ Jun/ 94
16/ Oct/ 96
11/ Nov/ 96
15/ Oct/ 97
20/ Oct/ 97
27/ Aug/ 98
13/ Jul/ 98
13/ Jul/ 98

Datum odločbe

31/ Jan/ 99
16/ Oct/ 03
15/ Jul/ 03
24/ May/ 99
22/ Oct/ 07
22/ Feb/ 99
07/ Feb/ 07
14/ Jan/ 99
03/ Jun/ 06
28/ Sep/ 03
28/ Sep/ 03

04/ Nov/ 07
04/ Nov/ 07
12/ May/ 02
06/ Aug/ 06
16/ Jan/ 08
16/ Jan/ 08
28/ Mar/ 99
31/ Mar/ 08
06/ Apr/ 99
04/ Jun/ 08
19/ May/ 05
13/ Jul/ 03
11/ Oct/ 05
06/ Apr/ 99
10/ Feb/ 07
15/ Jan/ 08
15/ Jan/ 08
10/ Feb/ 08
26/ Jun/ 03
19/ Aug/ 99
13/ Apr/ 05
05/ Jun/ 05
17/ Jul/ 03
26/ Sep/ 99
06/ Feb/ 08
09/ Nov/ 00
16/ Jun/ 99
27/ Jun/ 99
17/ Mar/ 99
15/ Oct/ 07
19/ Aug/ 99
30/ Jun/ 99
13/ Jul/ 08
13/ Jul/ 08

Datum veljavnosti
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DUPLOSAN DP
DUPLOSAN KV
DURSBAN E-48
ENOVIT-M
ETHREL
EUPAREN
EVISEKT - S
EXTRAVON
FACIRON FORTE-VABA
FACIRON OLJNI KONCENTRAT

DELAN
DELAN SC-750
DEMITAN
DEVRINOL 45 FL
DIAZINON 2% PRAŠIVO
DIAZINON 20
DIAZOL 40 WP
DICOFLUID MP COMBI
DICURAN FORTE 80-WP
DICURAN 500 TEKOČI
DICURAN 80-WP
DIKOCID
DIKOFOL E-20
DIMECRON 20 SC
DIPTEREX-80%
DIPTEREX 5% PRAŠIVO
DIPTEREX TZ-25
DITHANE DG
DITHANE FLO RDEČI
DITHANE M-45
DITHANE M-45 FLO
DITHANE M-70
DITHANE PLAVI
DITHANE S-60
DIVIDEND 030
DODINA 65
DODINE S-65
DOTAN 5-G
DU-DIM SC-48
DUAL 960 EC
DUAL 500-EC
DUAL GOLD 960 EC
DUECI - insekticid
DUECI - sredstvo proti kaparjem
DUETT

Ime sredstva

Stran
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

173

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

184
185
186
187

188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198

KARATE 2,5-EC
KARATHANE (R) EC
KARATHANE (R) WP
KARATHANE FN-57
KARBARIL 50
KELTHANE-E

flutriafol 125 g/l
flutriafol 94 g/l + karbendazim 150 g/l
fenbukonazol 50 g/l
fenoksikarb 25%
deltametrin 25 g/l + piperonil-butoksid
250 g/l
lambda-cihalothrin 25 g/l
dinokap 350 g/l
dinokap 19.2%
dinokap 19,2%
karbaril 50%
dikofol 200 g/l

azinfos-metil 25%
tifensulfuron-metil 75%
2,4-D 460 g/l
heptenofos 500 g/l

alfa-cipermetrin 100 g/l
piretrin 0,075%
butoksikarboksim 10%
cikloksidim 100 g/l
glifosat 180 g/l + terbutilazin 345 g/l
tebukonazol 125 g/l + triadimefon 100 g/l
tebukonazol 10% + diklofluanid 40%
tebukonazol 250 g/l
tebukonazol 238 g/l + triadimenol 119 g/l
paration 100 g/l + mineralno olje 526g/l
ometoat 575 g/l
folpet 50%
folpet 50%
dimetenamid 900 g/l
parafinsko mineralno olje 980 g/kg
fluazifop-p-butil 125 g/l
metolaklor 250 g/l + metobromuron
250 g/l
diklorprop 310 g/l + mecoprop
160g/l + MCPA 100g/l
imidakloprid 350 g/l
imidakloprid 70%
karbofuran 5%
prometrin 50%
glifosat 350 g/l
oksifluorfen 23,6%
metamitron 70%
tribenuron-metil 75%
setoksidim 186 g/l
amidosulfuron 15 g/l + izoproturon 600 g/l
NOVARTIS AGRO

NOVARTIS

SFS 8081
SFS 7002
SFS 8137
SFS 7025
SFS 5140
SFS 8084
SFS 6196

AGREVO ENVIR. HEALTH H. S. AGREVO
ZENECA
ZENECA PR.;PINUS
ROHM AND HAAS
KARSIA
ROHM AND HAAS
KARSIA
ROHM AND HAAS
KARSIA
PINUS
PINUS
ROHM AND HAAS
KARSIA

14/ May/ 98
07/ Jan/ 97
28/ Sep/ 98
19/ Feb/ 97
20/ Nov/ 95
01/ Jun/ 98
04/ Jul/ 96

05/ Jun/ 96
06/ May/ 98
14/ May/ 96
06/ Feb/ 98
20/ Oct/ 97

SFS 6139
SFS 8076
SFS 6130
SFS 8032
SFS 7092
ZENECA
ZENECA
ROHM AND HAAS
NOVARTIS

06/ Feb/ 98
07/ Feb/ 97
28/ Mar/ 97
22/ Oct/ 97

SFS 8029
SFS 7016
SFS 7055
SFS 7096

H.S.AGREVO
BAYER PHARMA
AROPI; PINUS
PINUS
H.S.AGREVO;
AGRORUŠE
ZENECA PR.;PINUS
ZENECA PR.;PINUS
KARSIA
NOVARTIS AGRO

26/ Apr/ 95
13/ Jan/ 98
13/ Jan/ 98
09/ Nov/ 98
15/ Oct/ 97
13/ Feb/ 96
20/ Nov/ 95
06/ Jun/ 96
06/ May/ 96
16/ Jan/ 98

25/ Nov/ 97

17/ Apr/ 98
29/ Apr/ 97
29/ Oct/ 96
21/ Mar/ 97
15/ Oct/ 97
07/ May/ 98
06/ May/ 96
10/ Feb/ 97
09/ Apr/ 96
10/ May/ 96
10/ Feb/ 97
23/ Aug/ 95
11/ Jun/ 98
09/ Mar/ 98
31/ Mar/ 98
17/ Jun/ 96

SFS 5033
SFS 8009
SFS 8010
SFS 8152
SFS 7082
SFS 6013
SFS 5139
SFS 6141
SFS 6082
SFS 8015

SFS 7105

SFS 8072
SFS 7062
SFS 6263
SFS 7044
SFS 7081
SFS 8077
SFS 6089
SFS 7021
SFS 6065
SFS 6101
SFS 7023
SFS 5122
SFS 8094
SFS 8047
SFS 8055
SFS 6169

SEMENARNA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
DEMETRA
NOVARTIS AGRO
AGROCHEM
KARSIA
BAYER PHARMA
AROPI; PINUS
PLIVA LJUBLJANA

HERBOS
BAYER, PINUS
BAYER, PINUS
CHROMOS
NOVARTIS
CHEMIA s.p.
ROHM AND HAAS
BAYER; PINUS
DU PONT
SIPCAM;PLIVA
H.S.AGREVO;
AGRORUŠE
BAYER; PINUS
DU PONT
PINUS
H.S.AGREVO

AGRORUŠE
UNICHEM
PLIVA LJUBLJANA
BASF SLOVENIJA
NOVARTIS AGRO
BAYER PH.; PINUS
BAYER PH.; PINUS
BAYER PH.; PINUS
BAYER PH.; PINUS
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
KARSIA
PINUS
BASF SLOVENIJA
AGRORUŠE
ZENECA PR.;PINUS

CYANAMID
COPYR;UNICHEM
WACKER;PLIVA
BASF
NOVARTIS
BAYER
BAYER
BAYER
BAYER
BAYER; PINUS
BAYER, PINUS
MAKTHESHIM
PINUS
BASF
NUFARM
ZENECA

31/ Aug/ 05
06/ Apr/ 99
07/ Mar/ 07
19/ Feb/ 07
23/ May/ 99
01/ Jun/ 03
22/ Dec/ 05

05/ Jun/ 06
06/ May/ 08
07/ Mar/ 99
06/ Feb/ 03
14/ Feb/ 99

06/ Feb/ 08
07/ Feb/ 07
05/ Apr/ 05
22/ Oct/ 07

26/ Apr/ 05
13/ Jan/ 00
13/ Jan/ 00
09/ Nov/ 00
03/ Sep/ 01
13/ Feb/ 06
24/ Jan/ 99
06/ Jun/ 06
05/ Apr/ 05
16/ Jan/ 08

03/ Jul/ 05

23/ Jun/ 05
29/ Apr/ 02
11/ Aug/ 05
21/ Mar/ 07
16/ Apr/ 99
18/ Mar/ 06
14/ Feb/ 99
10/ Feb/ 07
09/ Apr/ 06
15/ Feb/ 05
10/ Feb/ 07
23/ Aug/ 05
11/ Jun/ 03
09/ Mar/ 03
31/ Mar/ 08
17/ Jun/ 06

Št.

IMPACT
IMPACT C
INDAR 5 EW
INSEGAR (R) 25 WP
K-OBIOL EC 25

GUSATHION WP 25
HARMONY 75 DF
HERBOCID
HOSTAQUICK 50-EC

GAUCHO FS 350
GAUCHO WS 70
GEOCID G-5
GESAGARD 50-WP
GLYF
GOAL
GOLTIX
GRANSTAR 75 DF
GRASIDIM
GRODYL PLUS

GALIUM

FASTAC 10% SC
FLORA KENYATOX VERDE
FLOROVIN-PLANT PIN ŠTAP.
FOCUS ULTRA
FOLAR 525 FW
FOLICUR BT
FOLICUR E WP 50
FOLICUR EW 250
FOLICUR PLUS
FOLIDOL OLJE
FOLIMAT LC-50
FOLPAN WP-50
FOLPET 50
FRONTIER 900 EC
FRUTAPON
FUSILADE SUPER
GALEX 500-EC
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Zap. št.

199

200

201
202

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

236
237
238
239
240

mineralni silikati 65-75% + kopolimeri
20-30%
piretrin (25%) 16% + piperonil butoksid
(94%) 16%
propizamid 50%
iprodion 260 g/l + raf. mineralno olje
330 g/l
brodifakum 0,005%
brodifakum 0,005%
baker 40% (bakrov hidroksid 61,45%)
diklorvos 70 g/l
diklorvos 500 g/l
žveplo 80%
sulfonatno ribje olje 80%
baker 190 g/l (iz bakrovega oksisulfata)
baker iz bakrovega oksiklorida 50%
metomil 25%
tiodikarb 375 g/l
alaklor 480 g/l
fention 525 g/l
piridat 50%
metaldehid 6%
linuron 50%
linuron 50%
magnezijev fosfid 64,5%
magnezijev fosfid 63,9%
mineralno olje 97%
lufenuron 50 g/l
fludioksonil 25 g/l
mankozeb 80%
kaptan 50%
metiokarb 500 g/l
metiokarb 4%
metiokarb 50%
demeton-S-metil 25%
oksidemeton-metil 250 g/l
žveplo 80%
žveplo 80% (brez primesi selena)
fosetil-Al 50% + folpet 25%
fosetil-Al 25% + baker
(bakrov oksiklorid) 25%
tiabendazol 1%
tebufenozid 240 g/l
mineralno (nesulfonirano) olje 97%
amitraz 200 g/l
žveplo 80%

Aktivna snov

UNICHEM
KARSIA
AGRORUŠE
ZENECA PREDST.
ZENECA PREDST.
PLIVA LJUBLJANA
PLIVA LJUBLJANA
PLIVA LJUBLJANA
BASF SLOVENIJA
DEMETRA
AGRORUŠE
PINUS
AROPI; PINUS
AGRORUŠE
ZAD.KMET.DRUŽBA
BAYER PHARMA
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
DEMETRA
SEMENARNA
AGROTEX
AGROTEX
PINUS
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
KARSIA
KARSIA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
DEKRI
DEKRI
AGRORUŠE
AGRORUŠE
PLIVA LJUBLJANA
KARSIA
SEMENARNA
H.S.AGREVO
KARSIA

RHONE POULENC
ZENECA
ZENECA
GRIFFIN
PLIVA
PLIVA
BASF
CHROMOS
AGRORUŠE
PINUS
DU PONT
RHONE POULENC
MONSANTO
BAYER; PINUS
NOVARTIS
NOVARTIS
CHROMOS
HERBOS
DETIA - DEGESCH
DETIA - DEGESCH
PINUS
NOVARTIS
NOVARTIS
ROHM AND HAAS
MAKHTESHIM
BAYER; PINUS
BAYER; PINUS
BAYER; PINUS
BAYER; PINUS
BAYER; PINUS
ELF ATOCHEM
ELF ATOCHEM
RHONE POULENC
RHONE POULENC
PLIVA
ROHM AND HAAS
HERBOS
H.S.AGREVO
SOLFOTECNICA

AGRORUŠE

Zastopnik

COPYR
ROHM AND HAAS

AGRORUŠE

Proizvajalec

SFS 4012
SFS 7117
SFS 7031
SFS 5032
SFS 8134
SFS 8069

SFS 6249
SFS 6237
SFS 6268
SFS 8040
SFS 5044
SFS 6005
SFS 7048
SFS 5013
SFS 6025
SFS 5110
SFS 6084
SFS 6259
SFS 6073
SFS 6103
SFS 7121
SFS 8048
SFS 5014
SFS 6138
SFS 6234
SFS 6233
SFS 8097
SFS 7083
SFS 7084
SFS 5131
SFS 8023
SFS 6142
SFS 7017
SFS 8088
SFS 7018
SFS 6107
SFS 6049
SFS 6016
SFS 6257

SFS 8145
SFS 5042

SFS 8133

Št. odločbe

14/ Feb/ 94
02/ Dec/ 97
11/ Mar/ 97
26/ Apr/ 95
28/ Sep/ 98
15/ Apr/ 98

18/ Oct/ 96
12/ Aug/ 96
15/ Nov/ 96
24/ Feb/ 98
18/ May/ 95
08/ Jan/ 96
26/ Mar/ 97
15/ Mar/ 95
13/ Mar/ 96
29/ Jun/ 95
06/ May/ 96
28/ Oct/ 96
30/ Apr/ 96
10/ May/ 96
02/ Dec/ 97
11/ Mar/ 98
15/ Mar/ 95
04/ Jun/ 96
08/ Aug/ 96
08/ Aug/ 96
18/ Jun/ 98
15/ Oct/ 97
15/ Oct/ 97
15/ Nov/ 95
03/ Feb/ 98
06/ Jun/ 96
07/ Feb/ 97
08/ Jun/ 98
10/ Feb/ 97
14/ May/ 96
15/ Mar/ 96
15/ Feb/ 96
28/ Oct/ 96

05/ Nov/ 98
16/ May/ 95

08/ Sep/ 98

Datum odločbe

14/ Feb/ 99
15/ Mar/ 06
11/ Mar/ 02
26/ Apr/ 05
28/ Sep/ 03
15/ Apr/ 08

01/ Apr/ 99
12/ Aug/ 01
15/ Nov/ 01
24/ Feb/ 03
18/ May/ 05
08/ Jan/ 06
26/ Mar/ 07
15/ Mar/ 05
13/ Mar/ 06
29/ Jun/ 05
09/ Sep/ 05
14/ Feb/ 99
30/ Apr/ 01
12/ Sep/ 99
25/ Mar/ 99
11/ Mar/ 08
15/ Mar/ 05
04/ Jun/ 06
08/ Aug/ 01
08/ Aug/ 01
18/ Jun/ 03
16/ Apr/ 99
12/ Mar/ 02
23/ Feb/ 05
14/ Feb/ 99
06/ Jun/ 06
07/ Feb/ 07
08/ Jun/ 03
10/ Feb/ 07
26/ Apr/ 99
06/ Feb/ 05
15/ Feb/ 06
28/ Oct/ 01

05/ Nov/ 00
16/ May/ 05

08/ Sep/ 03

Datum veljavnosti
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MIKAZOL PASTA
MIMIC
MINOL
MITAC-20
MOČLJIVO ŽVEPLO

KLERAT
KLERAT WAX BLOKI
KOCIDE DF
KOFUMIN-7
KOFUMIN 50-EC
KUMULUS DF
KUNILENT R-12
KUPRO 190 SC
KUPROPIN
LANNATE 25-WP
LARVIN 375
LASSO - EC
LEBAYCID EC-50
LENTAGRAN WP
LIMAX
LINURON CHROMOS 50-WP
LINURON WP-50
MAGTOXIN - KROGLICE
MAGTOXIN - PELETE
MAPIN
MATCH 050 EC
MAXIM 025 FS
MAZEB
MERPAN 50 WP
MESUROL FS-500
MESUROL GRANULAT
MESUROL WP-50
METASYSTOX-i
METASYSTOX-R
MICROTHIOL WDG
MICROTHIOL WP
MIKAL
MIKAL-B

KERB 50-W
KIDAN

KENYATOX VERDE

KEMAKOL

Ime sredstva

Stran
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241

242
243
244
245
246
247
248
249

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

264
265

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

PALLITOP
PANOCTINE 35
PARDNER
PENNCOZEB 75 DG
PENNCOZEB 80 WP
PEPELIN
PERFEKTHION
PHOSTOXIN - PELETE
PHOSTOXIN - TABLETE
PIN 140-S
PIN 480
PINAZON KS 20
PINOFON
PINOFOS
PINOVIT-K
PINOVIT-N
PINOZEB M-45
PINOZEB M-45 FLO
PINULIN

ORTUS 5 SC
OXYTRIL-M

NEO-PERMIN
NEORON 500 EC
NISSORUN 10 EC
NOGOS 500-EC
NOMOLT
NORTRON-SUPER
NUVACRON 20
NUVAN 50 EC
NUVAN 7
OCTAVE
OLEO ULTRACID 100-EC
OLEODIAZINON
OMITE 30-WP
OPUS TEAM

MOČLJIVO ŽVEPLO-ZOLFO
MIKRO
MODRA GALICA
MODRA GALICA
MODRA GALICA-PINUS
MODRA GALICA-SCARMAGNAN
MORANA
MOSPILAN
MOTIVELL
MYTHOS
permetrin 0,5%
brompropilat 500 g/l
heksitiazoks 100 g/l
diklorvos 500 g/l
teflubenzuron 150 g/l
etofumesat 500 g/l
monokrotofos 200 g/l
diklorvos 500 g/l
diklorvos 70 g/l
prokloraz 50%
metidation 100 g/l + mineralno olje 350 g/l
diazinon 90 g/l + raf. min. olje 740 g/l
propargit 30%
epoksikonazol 84 g/l + fenpropimorf
250 g/l
fenpiroksimat 5%
MCPP 375 g/l + bromoksinil
75 g/l +ioksinil 75 g/l
nitrotal izopropil 50%
guazatin acetat 350 g/l
bromoksinil oktanoat 225 g/l
mankozeb 75%
mankozeb 80%
žveplo 80%
dimetoat 400 g/L
aluminijev fosfid 54,6%
aluminijev fosfid 56,6%
glifosat 140 g/l + simazin 140 g/l
glifosat 480 g/l
diazinon 20%
tetradifon 80 g/l
triklorfon 50%
polioksietilen-alkilamin 870 g/l
etoksilirani alkil-fenol 90%
mankozeb 80%
mankozeb 455 g/l
vinklozolin 50%

žveplo 80%
baker iz bakrovega sulfata 25%
baker iz bakrovega sulfata 25%
baker iz bakrovega sulfata 25%
baker iz bakrovega sulfata 25%
kalijev klorat 54% + laktoza 44%
acetamiprid 20%
nikosulfuron 40 g/l
pirimetanil 300 g/l

M-KZ KRKA
MERCATOR
SEMENARNA
PINUS
CLAREX
UNICHEM
AGRORUŠE
BASF SLOVENIJA
H.S.AGREVO;
AGRORUŠE
UNICHEM
NOVARTIS AGRO
DEMETRA
NOVARTIS AGRO
PLIVA LJUBLJANA
H.S.AGREVO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
H.S.AGREVO; UNICHEM
NOVARTIS AGRO
PINUS
AGRORUŠE
BASF SLOVENIJA
AGRORUŠE
AGRORUŠE
BASF SLOVENIJA
AGRORUŠE
AGRORUŠE
DEKRI
DEKRI
BASF SLOVENIJA
BASF SLOVENIJA
AGROTEX
AGROTEX
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS

UNICHEM
NOVARTIS
NIPPON
NOVARTIS
CYANAMID;PLIVA
H.S.AGREVO
NOVARTIS
NOVARTIS
NOVARTIS
H.S.AGREVO
NOVARTIS
PINUS
UNIROYAL
BASF
NIHON, FATTINGER
RHONE POULENC
BASF
RHONE POULENC
RHONE POULENC
ELF ATOCHEM
ELF ATOCHEM
BASF, CINKARNA
BASF
DETIA - DEGESCH
DETIA - DEGESCH
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS
PINUS

CHIMICHE
MANICA
HERBOS
PINUS
SCARMAGNAN
UNICHEM
NIPPON
BASF
H.S.AGREVO

SFS 4038
SFS 7042
SFS 6253
SFS 6252
SFS 6050
SFS 6051
SFS 6024
SFS 7064
SFS 6230
SFS 6229
SFS 7051
SFS 7065
SFS 8100
SFS 4097
SFS 5115
SFS 7050
SFS 7049
SFS 8090
SFS 8074
SFS 8114

22/ Feb/ 94
20/ Mar/ 97
22/ Oct/ 96
21/ Oct/ 96
15/ Mar/ 96
15/ Mar/ 96
11/ Mar/ 96
05/ May/ 97
01/ Aug/ 96
31/ Jul/ 96
27/ Mar/ 97
05/ May/ 97
26/ Jun/ 98
12/ Sep/ 94
13/ Jul/ 95
26/ Mar/ 97
26/ Mar/ 97
09/ Jun/ 98
21/ Apr/ 98
14/ Jul/ 98

29/ Apr/ 97
02/ Feb/ 98

12/ Jun/ 97
11/ Jul/ 95
16/ Oct/ 97
25/ Sep/ 96
20/ Oct/ 97
29/ Oct/ 96
30/ Jun/ 95
02/ Dec/ 97
16/ Oct/ 97
03/ Mar/ 98
16/ Feb/ 98
09/ Jan/ 98
11/ Apr/ 94
12/ Jul/ 95

SFS 7073
SFS 5113
SFS 7085
SFS 6244
SFS 7093
SFS 6261
SFS 5111
SFS 7120
SFS 7086
SFS 8043
SFS 8036
SFS 8003
SFS 4067
SFS 5114
SFS 7063
SFS 8020

19/ Feb/ 98
06/ Jul/ 98
24/ Nov/ 94
14/ Jul/ 98
16/ Nov/ 98
05/ Nov/ 98
11/ Jun/ 97
15/ Mar/ 96

SFS 8038
SFS 8103
SFS 4109
SFS 8113
SFS 8159
SFS 8144
SFS 7072
SFS 6039

22/ Feb/ 99
20/ Mar/ 99
15/ Mar/ 05
14/ Feb/ 99
13/ Apr/ 99
13/ Apr/ 99
11/ Mar/ 06
05/ May/ 05
01/ Aug/ 01
31/ Jul/ 01
27/ Mar/ 07
05/ May/ 99
26/ Jun/ 03
12/ Sep/ 99
13/ Jul/ 05
26/ Mar/ 07
26/ Mar/ 07
09/ Jun/ 03
21/ Apr/ 08
14/ Jul/ 03

29/ Apr/ 99
02/ Feb/ 03

12/ Jun/ 00
11/ Jul/ 00
16/ Oct/ 07
22/ Feb/ 99
19/ Aug/ 99
29/ Oct/ 01
30/ Jun/ 05
05/ Apr/ 05
03/ Jun/ 01
19/ Sep/ 99
16/ Feb/ 08
09/ Jan/ 00
11/ Apr/ 99
12/ Jul/ 05

19/ Feb/ 00
06/ Jul/ 03
24/ Nov/ 99
14/ Jul/ 03
16/ Nov/ 00
05/ Nov/ 00
11/ Jun/ 99
09/ Mar/ 99
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285
286
287
288
289
290
291

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

321
322
323

324

325
326

RIDER 400 EC
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP

RIAS 300 EC

klorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
brompropilat 500 g/l
piretrin 0,025%
klorpirifos 480 g/l
pirimikarb 50%
propanil 350 g/l
diazinon 4,5% + triforin 4% + tetradifon
0,9%
imazetapir 10%
metiram 80%
propamokarb 607 g/l
metolaklor 330 g/l + atrazin 160 g/l
atrazin 320 g/l + S-metolaklor 400 g/l
atrazin 200 g/l + metolaklor 300 g/l
terbutilazin 167 g/l + metolaklor 333 g/l
prometrin 500 g/l
parafinsko olje 2,28%
prometrin 500 g/l
prometrin 50%
prometrin 500 g/l
prometrin 50%
kloridazon 520 g/l
klorpirifos 480 g/l
azoksistrobin 250 g/l
diflufenikan 500 g/l
flurokloridon 250 g/l
simazin 500 g/l
malation 500 g/l
malation 5%
alkilaril poliglikoleter 8%
baker iz bakrovega oksiklorida 50%
bromadiolon 0,005%
klorofacinon 0,0075%
tebukonazol 15 g/l
tebukonazol 60 g/l
tebukonazol 2%
kloridazon 300 g/l + fenmedifam
50 g/l + desmedifam 50 g/l
dikvat 140 g/l
klorpirifos-metil 400 g/l
tiofanat-metil 310 g/l + epoksikonazol
187 g/l
propikonazol 150 g/l + difenokonazol
150 g/l
propikonazol 125 g/l + fenpropidin 275 g/l
metalaksil-M 4% + mankozeb 64%

Aktivna snov

BASF SLOVENIJA
ZENECA PREDST.
AROPI
CINKARNA

BASF
ZENECA
DOW AGROSC.;PINUS
BASF

NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO

AGRORUŠE
PLIVA LJUBLJANA
BASF SLOVENIJA
H.S.AGREVO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
SEMENARNA
AGROPROM
PINUS
PINUS
KARSIA
KARSIA
BASF SLOVENIJA
KARSIA
ZENECA;PINUS
AGRORUŠE
ZENECA
SEMENARNA
SEMENARNA
SEMENARNA
SEMENARNA
AGROCHEM
UNICHEM
SEMENARNA
BAYER PHARMA
BAYER PHARMA
BAYER PH.; PINUS

AGRORUŠE
CYANAMID;PLIVA
BASF
H.S.AGREVO
NOVARTIS
NOVARTIS
NOVARTIS
NOVARTIS
HERBOS
NEUDORFF
PINUS
PINUS
MAKTHESHIM
MAKTHESHIM
BASF
MAKHTESHIM
ZENECA
RHONE POULENC
ZENECA
HERBOS
HERBOS
HERBOS
HERBOS
CHEMIA
KOLLANT
HERBOS
BAYER; PINUS
BAYER
BAYER

NOVARTIS
NOVARTIS
NOVARTIS

PINUS
PINUS
KRKA p.o.
SEMENARNA
ZENECA PR.;PINUS
PINUS

Zastopnik

PINUS
PINUS
KRKA p.o.
HERBOS
ZENECA
PINUS

Proizvajalec

SFS 7094
SFS 7109
SFS 8124

SFS 4050

SFS 7066
SFS 6170
SFS 8165

SFS 7052
SFS 6271
SFS 8007
SFS 8146
SFS 7107
SFS 8125
SFS 7106
SFS 8022
SFS 8116
SFS 6243
SFS 5116
SFS 4081
SFS 8027
SFS 8026
SFS 6006
SFS 7054
SFS 8021
SFS 6254
SFS 7027
SFS 4065
SFS 5035
SFS 5034
SFS 5123
SFS 8147
SFS 5006
SFS 4107
SFS 8011
SFS 8117
SFS 7022

SFS 4072
SFS 6193
SFS 7007
SFS 4108
SFS 6080
SFS 7001

Št. odločbe

20/ Oct/ 97
28/ Nov/ 97
27/ Aug/ 98

09/ Mar/ 94

05/ May/ 97
17/ Jun/ 96
25/ Nov/ 98

27/ Mar/ 97
18/ Nov/ 96
13/ Jan/ 98
09/ Nov/ 98
25/ Nov/ 97
27/ Aug/ 98
25/ Nov/ 97
03/ Feb/ 98
16/ Jul/ 98
25/ Sep/ 96
13/ Jul/ 95
16/ Jun/ 94
05/ Feb/ 98
05/ Feb/ 98
22/ Jan/ 96
28/ Mar/ 97
03/ Feb/ 98
22/ Oct/ 96
21/ Feb/ 97
11/ Apr/ 94
26/ Apr/ 95
26/ Apr/ 95
31/ Aug/ 95
09/ Nov/ 98
06/ Feb/ 95
22/ Nov/ 94
13/ Jan/ 98
16/ Jul/ 98
10/ Feb/ 97

13/ May/ 94
03/ Jul/ 96
15/ Jan/ 97
24/ Nov/ 94
06/ May/ 96
07/ Jan/ 97

Datum odločbe

28/ Jun/ 99
14/ Feb/ 99
31/ Aug/ 99

09/ Mar/ 99

05/ May/ 99
17/ Jun/ 06
28/ Mar/ 02

27/ Mar/ 07
23/ Jun/ 05
13/ Jan/ 08
09/ Nov/ 00
16/ May/ 05
30/ Jun/ 99
05/ Apr/ 05
03/ Feb/ 03
16/ Jul/ 03
25/ Sep/ 01
13/ Jul/ 05
16/ Jun/ 99
05/ Feb/ 03
05/ Feb/ 03
22/ Jan/ 06
28/ Mar/ 99
03/ Feb/ 01
27/ Jun/ 99
21/ Feb/ 02
11/ Apr/ 99
26/ Apr/ 05
26/ Apr/ 05
31/ Aug/ 05
09/ Nov/ 00
06/ Feb/ 05
22/ Nov/ 99
13/ Jan/ 00
16/ Jul/ 08
10/ Feb/ 07

13/ May/ 99
12/ Sep/ 99
15/ Jan/ 07
24/ Nov/ 99
18/ Nov/ 99
07/ Jan/ 07

Datum veljavnosti
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REGLONE 14
RELDAN 40 EC
REX

PIVOT-100
POLYRAM DF
PREVICUR 607 SL
PRIMAGRAM 500 FW
PRIMEXTRA GOLD 720 SC
PRIMEXTRA 500 TEKOČI
PRIMEXTRA TZ 500 FW
PROHELAN-T
PROMANAL AF
PROMEPIN 500 TEKOČI
PROMEPIN KS-50
PROMETREX 50 SC
PROMETREX 50 WP
PYRAMIN TURBO
PYRINEX 48 EC
QUADRIS SC
QUARTZ
RACER 25 - EC
RADOKOR T-50
RADOTION E-50
RADOTION P-5
RADOVIT-N
RAMIN 50
RATIBROM 2 - ŽITNA VABA
RATOX MAMAK-S
RAXIL 015 ES
RAXIL FS 060
RAXIL 2 WS
REGIO

PINUREL D
PINURON
PIPS BIO HERBAL
PIRIFOS-EC
PIRIMOR WP-50
PIRIPIN
PIROX FLUID

Ime sredstva

Stran
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1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

327
328

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

SPRUZIT KONCENTRAT
SPRUZIT PRAH
SPRUZIT SPRAY za okrasne r.
SPRUZIT SPRAY za sobne r.
STARANE-M
STARANE 250
STOMP 330-E
STROBY WG
SULFUR 80
SUMI 8
SUMIALFA 5 FL
SUMILEX 50-FL
SUMPOR SC-80
SWITCH 62,5
SYSTHANE-MZ
SYSTHANE 12-E
SYSTHANE 6-FLO
TARGA - SUPER
TAROT 25 DF
TELL 75-WG
THIODANE E-35
THIOVIT
TILT 250 EC

RING 80 WG
RODEO
RONDO
RONILAN-FL
RONILAN DF
RONSTAR 25 EC
ROUNDOUP
RP-1
RUBIGAN 12 E
SABITHANE (R)
SATIS 18 WP
SCORE 250 EC
SEMEVIN 375
SENCOR
SIMANEX 50 SC
SIMANEX 50 WP
SIMAPIN KS 50
SIMAPIN T-50
SONET 100 EC
SPORTAK 45 EC

RIDOMIL (R) MZ 72 WP
RIDOMIL PLUS 48 WP

piretrin 4%
piretrin 0,3%
piretrin 0,01%
piretrin 0,01%
fluroksipir 14,4% + MCPA 62,4%
fluroksipir 250 g/l
pendimetalin 330 g/l
krezoksim - metil 50%
žveplo 80%
dinikonazol 125 g/l
esfenvalerat 50 g/l
prosimidon 500 g/l
žveplo 800 g/l
fludioksonil 25% + ciprodinil 37,5%
miklobutanil 1,75% + mankozeb 60%
miklobutanil 125 g/l
miklobutanil 60 g/l
kvizalofop-p-etil 50 g/l
rimsulfuron 25%
primisulfuron 75%
endosulfan 350 g/l
žveplo 80%
propikonazol 250 g/l

metalaksil 8% + mankozeb 64%
metalaksil 8% + baker (bakrov oksiklorid)
40%
primisulfuron-metil 30% + prosulfuron 50%
glifosat 480 g/l
pirifenoks 5% + kaptan 60%
vinklozolin 500 g/l
vinklozolin 50%
oksadiazon 250 g/l
glifosat 480 g/l
NAA 3,3%
fenarimol 120 g/l
dinokap 325 g/l + miklobutanil 75 g/l
triasulfuron 6% + fluorglikofen-etil 12%
difenokonazol 250 g/l
tiodikarb 375 g/l
metribuzin 70%
simazin 500 g/l
simazin 50%
simazin 50%
simazin 500 g/l
heksaflumuron 100 g/l
prokloraz 450 g/l
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
ZAD. KMET. DRUŽBA
NOVARTIS AGRO
CINKARNA
BASF SLOVENIJA
AGRORUŠE
ZAD. KMET. DRUŽBA
PINUS
CINKARNA
KARSIA
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
AGRORUŠE
BAYER PHARMA
KARSIA
KARSIA
PINUS
PINUS
AROPI; PINUS
H.S.AGREVO;
AGRORUŠE
AGROPROM
AGROPROM
AGROPROM
AGROPROM
AROPI;PINUS
AROPI;PINUS
AROPI
BASF SLOVENIJA
AGROCHEM
PLIVA LJUBLJANA
DEMETRA
AGRORUŠE
SEMENARNA
NOVARTIS AGRO
KARSIA
KARSIA
KARSIA
KARSIA
AROPI; PINUS
NOVARTIS AGRO
H.S.AGREVO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO

NOVARTIS
NOVARTIS
MONSANTO
NOVARTIS
BASF
BASF
RHONE POULENC
MONSANTO
PINUS
DOW AGROSC.
ROHM AND HAAS
NOVARTIS
NOVARTIS
RHONE POULENC
BAYER; PINUS
MAKHTESHIM
MAKHTESHIM
PINUS
PINUS
DOW AGROSC.
H.S.AGREVO
NEUDORFF
NEUDORFF
NEUDORFF
NEUDORFF
DOW AGROSC.
DOW AGROSC.
CYANAMID; PINUS
BASF
CHEMIA
SUMITOMO;PLIVA
SUMITOMO
SUMITOMO
HERBOS
NOVARTIS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
ROHM AND HAAS
NISSAN
DU PONT
NOVARTIS
H.S.AGREVO
NOVARTIS
NOVARTIS

NOVARTIS AGRO

NOVARTIS
28/ Nov/ 97
10/ Feb/ 98
09/ Oct/ 95
28/ Nov/ 97
14/ Mar/ 94
20/ Mar/ 97
29/ Oct/ 96
28/ Mar/ 97
08/ Apr/ 94
07/ Apr/ 98
07/ Jul/ 98
16/ Oct/ 97
16/ Oct/ 97
28/ Oct/ 96
07/ Feb/ 97
05/ Feb/ 98
06/ Feb/ 98
01/ Jul/ 98
22/ Feb/ 94
25/ Nov/ 98
07/ Jul/ 98
16/ Jan/ 98
20/ Feb/ 98
20/ Feb/ 96
20/ Feb/ 96
19/ Mar/ 98
24/ Oct/ 96
14/ May/ 96
09/ Mar/ 98
03/ Aug/ 98
07/ Feb/ 96
14/ Apr/ 95
22/ Feb/ 94
13/ Jul/ 98
03/ Mar/ 98
20/ Nov/ 95
20/ Nov/ 95
13/ Dec/ 95
21/ Feb/ 97
02/ Feb/ 98
20/ Oct/ 97
04/ Mar/ 98
02/ Dec/ 97
10/ Jun/ 98

SFS 8106
SFS 8014
SFS 8039
SFS 6018
SFS 6021
SFS 8050
SFS 6256
SFS 6127
SFS 8046
SFS 8122
SFS 6008
SFS 5030
SFS 4043
SFS 8109
SFS 8042
SFS 5137
SFS 5138
SFS 5150
SFS 7026
SFS 8019
SFS 7090
SFS 8044
SFS 7122
SFS 8092

04/ Dec/ 97

SFS 7114
SFS 8034
SFS 5126
SFS 7113
SFS 4052
SFS 7043
SFS 6262
SFS 7057
SFS 4063
SFS 8061
SFS 8105
SFS 7087
SFS 7088
SFS 6260
SFS 7014
SFS 8028
SFS 8031
SFS 8101
SFS 4042
SFS 8166

SFS 7125

07/ Jul/ 03
16/ Jan/ 00
20/ Feb/ 03
20/ Feb/ 01
20/ Feb/ 01
19/ Mar/ 08
21/ Feb/ 99
17/ Mar/ 05
09/ Mar/ 03
03/ Aug/ 03
12/ May/ 05
14/ Apr/ 05
22/ Feb/ 99
13/ Jul/ 03
03/ Mar/ 03
31/ Mar/ 99
31/ Mar/ 99
13/ Dec/ 05
21/ Feb/ 07
16/ May/ 07
03/ Apr/ 06
04/ Mar/ 08
13/ May/ 99
10/ Jun/ 03

05/ Apr/ 05
10/ Feb/ 08
09/ Oct/ 05
26/ Jan/ 05
14/ Mar/ 99
20/ Mar/ 07
18/ May/ 05
28/ Mar/ 02
08/ Apr/ 99
03/ Feb/ 05
07/ Jul/ 03
16/ Oct/ 07
16/ Oct/ 07
14/ Feb/ 99
07/ Feb/ 07
05/ Feb/ 03
06/ Feb/ 03
01/ Jul/ 03
22/ Feb/ 99
13/ Dec/ 05

04/ Dec/ 07
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Ime sredstva

372

1

TILT CB 187,5 FW

373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

399
400
401

1
1
1

Aktivna snov

Proizvajalec

propikonazol 62,5 g/l + karbendazim
125 g/l
NOVARTIS
TILT PREMIUM 37,5 WP
propikonazol 37,5%
NOVARTIS
TOLKAN
izoproturon 500 g/l
RHONE POULENC
TOPAS (R) 100 EC
penkonazol 100 g/l
NOVARTIS
TOPAS (R) C 50 WP
penkonazol 2,5% + kaptan 47,5%
NOVARTIS
TORDON 22 K
pikloram 245 g/l
DOW AGROSC.
TOUCH-DOWN 4-LC
sulfosat 480 g/l
ZENECA
TREFLAN EC
trifluralin 480 g/l
DOW AGROSC.
TRICHODEX
Trichoderma harzianum 25%
MAKHTESHIM
TRIFEN
fentin-acetat 40%
PINUS
TRIGARD 75 WP
ciromazin 75%
NOVARTIS
TRIKEPIN
trifluralin 240 g/l
PINUS
TROPHY
acetoklor 768 g/l
ZENECA
TUBERITE N
klorprofam 1%
PLIVA
ULTRACID 40-WP
metidation 40%
NOVARTIS
UNDEN 50 WP
propoksur 50%
BAYER
USTINEX SPECIAL
amitrol 47,5% + diuron 24% + MCPA 16% BAYER; PINUS
VEDRJUL
baker iz bakrovega sulfata 20%
ELF ATOCHEM
VITAVAX 200-FF
tiram 200 g/l + karboksin 200 g/l
UNIROYAL
VOLATON EC-500
foksim 500 g/l
BAYER; PINUS
VOLATON G 10%
foksim 10%
PINUS
VOLATON G 5%
foksim 5%
PINUS
ZIRANE
ciram 76%
CHEMIA
ZLATICA OFUNAK-P
piridafention 3%
HERBOS
ZOLONE LIQUIDE
fosalon 350 g/l
RHONE POULENC
ZOLVIS 80
žveplo 80%
MANICA
ŽVEPLENO-APNENA BROZGA
Ca polisulfid 18,5% (žveplo 13,7% +
kalcij 4,8%)
KARTUZIJA PLETERJE
ŽVEPLO V PRAHU
žveplo 99%
SOLFOTECNICA
ŽVEPLO V PRAHU
žveplo 99,5-100%
MANICA
ŽVEPLO V PRAHU-SCARMAGNAN žveplo 99,5-100%
SCARMAGNAN

Zastopnik

Št. odločbe

Datum odločbe

Datum veljavnosti

NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
AGRORUŠE
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
DEMETRA
ZENECA PREDST.
CINKARNA
KARSIA
PINUS
NOVARTIS AGRO
PINUS
ZENECA
PLIVA LJUBLJANA
NOVARTIS AGRO
BAYER PH.; PINUS
BAYER PHARMA
DEKRI
AGRORUŠE
BAYER PHARMA
PINUS
PINUS
AGROCHEM
SEMENARNA
AGRORUŠE
MERCATOR

SFS 7115
SFS 7111
SFS 6264
SFS 7089
SFS 7124
SFS 4035
SFS 8143
SFS 8123
SFS 8119
SFS 5120
SFS 7110
SFS 8075
SFS 7029
SFS 7077
SFS 7112
SFS 7019
SFS 6110
SFS 8120
SFS 6195
SFS 6111
SFS 7098
SFS 7097
SFS 8121
SFS 6135
SFS 4047
SFS 4074

28/ Nov/ 97
28/ Nov/ 97
29/ Oct/ 96
16/ Oct/ 97
04/ Dec/ 97
22/ Feb/ 94
23/ Oct/ 98
05/ Aug/ 98
27/ Jul/ 98
31/ Jul/ 95
28/ Nov/ 97
21/ Apr/ 98
24/ Feb/ 97
08/ Sep/ 97
28/ Nov/ 97
10/ Feb/ 97
14/ May/ 96
27/ Jul/ 98
04/ Jul/ 96
14/ May/ 96
04/ Nov/ 97
27/ Oct/ 97
03/ Aug/ 98
31/ May/ 96
25/ Feb/ 94
13/ May/ 94

05/ Apr/ 05
14/ Feb/ 99
18/ May/ 05
16/ Oct/ 07
04/ Dec/ 07
22/ Feb/ 99
13/ Dec/ 05
05/ Aug/ 03
27/ Jul/ 00
31/ Jul/ 05
06/ Apr/ 99
21/ Apr/ 08
24/ Feb/ 99
08/ Sep/ 99
19/ Aug/ 99
10/ Feb/ 07
12/ Sep/ 99
06/ Feb/ 05
04/ Jul/ 06
12/ Sep/ 99
04/ Nov/ 07
27/ Oct/ 07
03/ Aug/ 03
31/ May/ 06
25/ Feb/ 99
13/ May/ 99

KARTUZIJA PLETERJE
KARSIA
MERCATOR
CLAREX

SFS 4016
SFS 8070
SFS 8102
SFS 8160

14/ Feb/ 94
16/ Apr/ 98
06/ Jul/ 98
16/ Nov/ 98

14/ Feb/ 99
16/ Apr/ 08
06/ Jul/ 03
16/ Nov/ 00

II. Z uveljavitvijo tega seznama preneha veljati Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v RS (Uradni list RS, št. 36/98).
III. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-365/98
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

* Mesto prodaje:
1. Fitofarmacevtska sredstva, ki se lahko prodajajo le v kmetijskih apotekah.
2. Fitofarmacevtska sredstva, ki se poleg v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah in trgovinah z neživilskim blagom ter v posebnem delu trgovin z mešanim blagom.
3. Fitofarmacevtska sredstva, ki se poleg v kmetijskih apotekah, cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim blagom lahko prodajajo tudi v posebnem delu trgovin z živilskim
blagom.

60 / Št. 1 / 9. 1. 1999

*Mesto
prodaje

Stran

Zap. št.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

10.

1 / 9. 1. 1999 / Stran 61

Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so
od 1. aprila 1998 do 28. decembra 1998
prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v
Republiki Sloveniji

Na podlagi petindvajsete alinee 55. člena zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

SEZNAM
fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od
1. aprila 1998 do 28. decembra 1998 prenehala
veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki
Sloveniji
1. V času od 1. aprila 1998 do 28. decembra 1998 so
prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
naslednjim fitofarmacevtskim sredstvom:

Zap. št. Ime sredstva

Aktivna snov

Proizvajalec

Zastopnik

Št. odločbe

Datum izdaje

1
2

AMEPIN
ATEMI S

PINUS

PINUS

SFS 8095/P

16. jun. 98

3
4
5
6

ATRAPIN
ATRAPIN-500
BAKRENO VAPNO WP-50
BAYLETON TOTAL

SANDOZ
PINUS
PINUS
HERBOS

NOVARTIS AGRO
PINUS
PINUS
SEMENARNA

SFS 8064/P
SFS 8153/P
SFS 8157/P
SFS 8128/P

8. apr. 98
10. nov. 98
11. nov. 98
1. sep. 98

7
8

BETANAL
BETANAL AM 11

BAYER
H. S. AGREVO

BAYER PHARMA
H. S. AGREVO

SFS 8168/P
SFS 8169/P

16. dec. 98
16. dec. 98

9
10
11
12
13

EKALUKS 25
EKALUX - P
EKATIN - 25
HERBOPIN KS-50
KONKER

H. S. AGREVO
SANDOZ
SANDOZ
SANDOZ
PINUS

H. S. AGREVO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
PINUS

SFS 8171/P
SFS 8067/P
SFS 8068/P
SFS 8066/P
SFS 8156/P

21. dec. 98
8. apr. 98
8. apr. 98
8. apr. 98
11. nov. 98

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MORESTAN
NORTRON 20 EC
OFUNACK 40 EC
POSSE 25-EC
RADAZIN T-50
RADAZIN WP-50
RADOCINEB
RADOCIRAM
RADOTIRAM WP-80
SANDOFAN - C
SANDOFAN - F
TALSTAR 10-EC
Z.M. 80

atrazin 34 % + ametrin 16 %
ciprokonazol 0,8 % +
žveplo 80 %
atrazin 50 %
atrazin 500 g/l
baker 50 %
triadimefon 12,5 % +
karbendazim 25 %
fenmedifam 160 g/l
fenmedifam 80 g/l +
desmedifam 80 g/l
kvinalfos 250 g/l
kvinalfos 1,5 %
tiometon 25 %
atrazin 50 %
vinklozolin 250 g/l +
karbendazim 165 g/l
kinometionat 25 %
etofumesat 200 g/l
piridafention 400 g/l
karbosulfan 250g/l
atrazin 500 g/l
atrazin 50 %
cineb 65 %
ciram 75 %
tiram 80 %
oksadiksil 10 % + baker 40 %
oksadiksil 20 % + folpet 60 %
bifentrin 100 g/l
mankozeb 80 %

BASF
BAYER
H. S. AGREVO
HERBOS
FMC
HERBOS
HERBOS
HERBOS
HERBOS
HERBOS
SANDOZ
SANDOZ
FMC
SCAM

BASF
BAYER PHARMA
H. S. AGREVO
SEMENARNA
AGRORUŠE
SEMENARNA
SEMENARNA
SEMENARNA
SEMENARNA
SEMENARNA
NOVARTIS AGRO
NOVARTIS AGRO
AGRORUŠE
AMBRO

SFS 8139/P
SFS 8096/P
SFS 8170/P
SFS 8127/P
SFS 8078/P
SFS 8154/P
SFS 8155/P
SFS 8129/P
SFS 8130/P
SFS 8131/P
SFS 8065/P
SFS 8063/P
SFS 8132/P
SFS 8138/P

9. oct. 98
17. jun. 98
16. dec. 98
1. sep. 98
12. may. 98
10. nov. 98
11. nov. 98
1. sep. 98
1. sep. 98
1. sep. 98
8. apr. 98
8. apr. 98
1. sep. 98
9. oct. 98

2. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 321-13-364/98
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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11.

Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu
Fundacije Toneta Kralja

Na podlagi 3., 5. in 11. člena zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 60/95) izdaja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

SKLEP O SOGLASJU
k ustanovitvenemu aktu Fundacije Toneta Kralja
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije daje soglasje k ustanovitvenemu aktu Fundacije Toneta Kralja z dne
7. 12. 1998.
Št. 028-37/98
Ljubljana, dne 23. decembra 1998.
Jožef Školč l. r.
Minister
za kulturo
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14.

Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja od vključno januarja 1999
dalje

Na podlagi 4. člena zakona o začasni določitvi osnove
za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 19/97) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

OSNOVO
za določanje plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja od vključno januarja
1999 dalje
V skladu s 3. členom zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov (Uradni list RS, št.
19/97) je osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja od 1. januarja dalje bruto 141.947 SIT
oziroma neto 90.641 SIT.
Št. 063-02-001/98-015
Ljubljana, dne 5. januarja 1999.

12.

Količnik povišanja izhodiščnih plač od vključno
meseca januarja 1999 dalje

mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

Na podlagi 8. člena in drugega odstavka 1. točke
3. člena zakona o določitvi minimalne plače in o načinu
usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97 in 9/98) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK
povišanja izhodiščnih plač od vključno meseca
januarja 1999 dalje
Količnik povišanja izhodiščnih plač od vključno meseca januarja 1999 dalje, ugotovljen na podlagi podatkov o
rasti cen življenjskih potrebščin v letu 1998, je 1,055.
Št. 663-02-001/98-013
Ljubljana, dne 31. decembra 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

13.

Minimalna plača za mesec januar 1999

Na podlagi drugega odstavka 4. člena in 8. člena zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač
(Uradni list RS, št. 40/97 in 9/98) minister za delo, družino
in socialne zadeve objavlja

15.

Količnik za določitev letne akontacije davka od
dohodkov iz dejavnosti za leto 1999

Na podlagi drugega odstavka 166. člena zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97 in
82/98) objavlja minister za finance

KOLIČNIK
za določitev letne akontacije davka od dohodkov
iz dejavnosti za leto 1999
Količnik, ugotovljen na podlagi indeksa cen na drobno
v Republiki Sloveniji za leto 1998 v primerjavi z letom 1997,
znaša po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
1,068.
Št. 416-108/98
Ljubljana, dne 4. januarja 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

MINIMALNO PLAČO
za mesec januar 1999
Minimalna plača za mesec januar 1999 in nadaljnje
mesece je 68.223 SIT.
Št. 663-02-001/98-012
Ljubljana, dne 31. decembra 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

USTAVNO SODIŠČE
16.

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 107.
člena zakona o notariatu ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Tince Vidmar iz Ljubljane, na seji dne
3. decembra 1998
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o d l o č i l o:
Drugi odstavek 107. člena zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) ni v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica je izpodbijala določbe 10., 11. in 125.
člena zakona o notariatu (v nadaljevanju: ZN), ker meni, da
je zakonodajalec z določitvijo omejenega števila notarskih
mest preprečil, da bi svoboden poklic notarja izvrševali vsi,
ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje tega poklica. Iz istih
razlogov naj bi bila v nasprotju z ustavo tudi odredba o
številu in sedežih notarskih mest. V nasprotju z načelom
pravne države naj bi bila določba, da se na razpisano delovno mesto notarja imenuje oseba, ki delo opravlja kot svoboden poklic, pri čemer naj bi zakon zahteval, da se po izvedenem postopku izbire sklene delovno razmerje. Z določitvijo
števila notarskih mest ter z obveznostjo strank, da morajo
določene javne listine o pravnih poslih sestaviti notarji, je
zakonodajalec po mnenju pobudnice določil monopolen položaj notariata, čeprav naj bi bila ta služba po finančnih in
davčnih predpisih urejena kot pridobitna dejavnost. Notarske pristojbine bi morale biti zajete v proračunih, ker naj bi
bile v pravni državi pristojbine javnih služb prihodek države.
Javno pooblastilo, ki ga z zakonom lahko dobijo posamezniki za opravljanje določene javne službe, po mnenju pobudnice ne daje pravice pobirati pristojbine za svoj račun. Zato
naj bi bila v nasprotju z ustavnim načelom uresničevanja
javnih financ tudi določba drugega odstavka 107. člena ZN,
ki dovoljuje, da notarsko tarifo predpiše Notarska zbornica.
Takšna zakonska določba naj bi imela hude materialne posledice za državo zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov.
2. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-125/95 z dne
7. 3. 1996 presodilo, da pobudničine navedbe v zvezi z
določbami 10., 11. in 125. člena ZN in odredbe o številu in
sedežih notarskih mest niso utemeljene in je pobudo v tem
delu zavrnilo, sprejelo pa jo je v delu, v katerem je pobudnica izpodbijala drugi odstavek 107. člena ZN.
3. Državni zbor v odgovoru na pobudo meni, da tudi
določba drugega odstavka 107. člena ZN ne nasprotuje
ustavi. Izpodbijana določba ureja le določanje tarife za nagrajevanje notarjev. Določa jo Notarska zbornica v soglasju
z ministrom, pristojnim za pravosodje. Takšna ureditev sprejemanja tarife upošteva po eni strani posebnost te javne
službe, ki jo opravljajo notarji kot svoboden poklic, po drugi
strani pa pristojnost državnega organa, da o tarifi soodloča.
Taka ureditev naj ne bi bila v nasprotju z načeli delovanja
javnih služb, poleg tega pa ustava prepušča urejanje notariata zakonodajalcu brez posebnih pogojev oziroma omejitev
(drugi odstavek 137. člena ustave).
4. Mnenje o pobudi je posredovala tudi Notarska zbornica. Navaja, da notariat v svetu ni državna služba. ZN je
uvedel latinski tip notariata, ki ga pozna večina držav v svetu.
Osnovna značilnost takega notariata je opravljanje notariata
kot svoboden poklic, katerega osnova je samostojnost in
neodvisnost. To se kaže zlasti v neodvisnosti od države s
samostojnim doseganjem dohodkov – njegovi gospodarski
neodvisnosti. Teh dohodkov ne dosega samo pri opravljanju
javnih pooblastil, temveč tudi pri samostojnem delovanju,
kjer deluje podobno kot odvetnik (na primer po 5. členu
ZN). Povsem samostojna in direktna je tudi njegova odškodninska odgovornost. Vse to zahteva, da notar samostojno
dosega dohodke od opravljanja svojega dela in ne dobiva
odmene od države za svoje delo, saj bi se na ta način
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vzpostavilo razmerje, ki bi bilo enako delovnemu razmerju z
državo. Niti v ustavi niti v zakonodaji ni določeno, da bi
morali biti dohodki, ki izvirajo iz opravljanja javne službe, del
javnih financ. To kaže tudi primer koncesioniranih javnih
služb. Dohodki iz notarskih pristojbin tudi niso čisti dohodek
notarja. Notar je zavezan po določbah zakona o dohodnini k
plačilu davka od dohodkov iz dejavnosti, nato pa še k plačilu
dohodnine. Notarska pristojbina ni niti davek, niti obvezna
dajatev, niti ne gre za prihodek od državnega premoženja,
temveč gre za prihodek, ki ga ustvarja določen svoboden
poklic z opravljanjem javne službe, vendar s samostojnim
delom in ob uporabi sredstev lastnega in ne državnega
premoženja.
B)
5. Ustavno sodišče je že v obrazložitvi zavrnitve pobude v delu, ki se nanaša na 10., 11. in 125. člena ZN
navedlo, da ustava v določbi drugega odstavka 137. člena
(odvetništvo in notariat) opredeljuje notariat kot javno službo, ki jo ureja zakon. Z zakonom je urejena funkcija te javne
službe in način njenega izvrševanja. Notariat izvršujejo po
zakonu notarji kot svoboden poklic, vendar je njegova svoboda zakonsko omejena prav zaradi tega, ker gre za izvrševanje javne službe. Notar podeljuje listinam in pogodbam, ki
so mu predložene v skladu z zakonom, avtentičnost, kar je
njegova glavna funkcija. Notar ne ravna le v interesu ene
stranke, ampak v javnem interesu varnosti pravnega prometa. Zaradi tega je ta dejavnost takšnega pomena, da ji je že
sama ustava pripisala značaj javne službe.
6. Ker notar izvršuje notariat kot svoboden poklic, tudi
ni mogoče, da bi bile notarske pristojbine sestavni del proračuna. To bi držalo le v primeru, če bi država funkcijo notariata izvrševala sama. Ker pa je za njegovo izvrševanje pooblastila notarje, je njihovo poslovanje na eni strani sicer omejeno, ker gre za javno službo, na drugi strani pa svobodno, kar
pomeni, da so tarife za opravljeno delo notarjev dohodek, s
katerim se preživljajo. Prav zato, ker gre za javno službo,
notarske tarife ne predpisuje notarska zbornica sama, ampak po izrecni določbi drugega odstavka 107. člena ZN v
soglasju z ministrom za pravosodje. Notariata ne izvršuje
država, kar pomeni, da prihodki od notarskih storitev tudi ne
morejo biti sestavni del proračuna. Zato izpodbijana določba ni v nasprotju z določbo 148. člena ustave, po kateri
morajo biti vsi prihodki države zajeti v njenem proračunu. Ni
pa tudi v nasprotju s 147. členom ustave, saj notarska tarifa
nima narave davka ali druge obvezne dajatve, ampak gre za
določanje cene (plačila) za opravljeno storitev notarja. Določanje notarske tarife ni prosto oziroma prepuščeno notarjem, ki opravljajo to javno službo sicer kot svobodni poklic.
Sprejemanje tarife po Notarski zbornici in soglasje ministra
pa omogočata zagotavljanje enotnosti tarife za vse notarje in
zagotavljanje dostopnosti te javne službe pod enakimi pogoji za vse državljane.
C)
7. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi
40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Sodnik Ude je dal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U-I-125/95
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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17.

Odločba o odpravi 5. točke 1. člena in Tarifa št.
5 odloka o komunalnih taksah Občine Postojna

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo gospodarske družbe Postojnska jama,
d.d., Postojna, na seji dne 17. decembra 1998

o d l o č i l o:
Peta točka 1. člena in Tarifa št. 5 odloka o komunalnih
taksah (Uradni list RS, št. 59/96 in 13/97) se odpravita.

Obrazložitev
1. Pobudnica v pobudi, vloženi dne 18. 3. 1998,
navaja, da je z izpodbijanim odlokom Občina Postojna na
podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št.
29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91 –
v nadaljevanju: ZKT) predpisala med drugim tudi komunalno
takso za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti. Ta vrsta
takse naj bi bila nezakonita, saj naj bi ne imela podlage v
ZKT. ZKT naj bi namreč določal, da smejo občine predpisati
komunalne takse le za dejavnosti oziroma predmete, ki jih
zakon taksativno našteva. ZKT pa ne predvideva takse za
ogled naravnih znamenitosti. Pobudnica je zavezanka za
plačilo komunalne takse po tem odloku. V dopolnitvi pobude z dne 25. 11. 1998 navaja, da je Občina Postojna zaradi
neizterjane komunalne takse za ogled naravnih znamenitosti
sprožila postopek prisilne izterjave dolgovanega zneska.
2. V imenu Občine Postojna je na pobudo odgovoril
njen župan. V odgovoru navaja, da je bil podlaga za sprejem izpodbijanega odloka ZKT. Vendar pa je bil odlok
pozneje spremenjen (Uradni list RS, št. 13/97). V teh
spremembah je predlagatelj kot podlago za izpodbijano
komunalno takso navedel tudi zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US in 1/96 – v nadaljevanju: ZVO). ZVO naj bi namreč v 10. in 80. členu dopuščal, da lokalna skupnost za naravne dobrine predpiše posebno takso za obremenjevanje okolja. Obiskovalci Postojnske jame naj bi na svoji poti obremenjevali okolje,
predvsem parkirišča, odlagali odpadke in podobno. Najprimernejša podlaga za izračun takse naj bi bil podatek o
številu obiskovalcev. Župan ustavnemu sodišču predlaga,
da pobudo zavrne kot neutemeljeno.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjenost pogojev iz četrtega odstavka 26. člena zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
Dejansko stanje je namreč pojasnjeno, nasprotni udeleženec pa se je o pobudi izjavil.
4. Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna je bil
sprejet v letu 1996 (Uradni list RS, št. 59/96) ter dopolnjen
in spremenjen v letu 1997 (Uradni list RS, št. 13/97).
Odlok je sestavljen iz dveh delov: v prvem delu določa, za
kaj se komunalna taksa sploh lahko predpisuje (1. člen),
kriterije za določitev takse, način odmere takse in kazenske
določbe. V “posebnem delu“ pa določa tarife komunalnih
taks iz prvega dela. Odlok je pred svojo spremembo v
1. členu določal, za katere taksne predmete se lahko predpisuje komunalna taksa (točke 1 do 4). Med njimi ni navajal
takse za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti. Kljub temu
pa je v taksni tarifi št. 5. določal tarifo za izračun takse za
obisk naravnih in kulturnih znamenitosti. Ta tarifna številka
določa, da se za obisk naravnih znamenitosti zaračunava za
vsako prodano vstopnico odraslim 10 točk in otrokom 5
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točk takse. Taksni zavezanec naj bi bil upravljalec naravnih
in kulturnih znamenitosti, za katere se prodajajo vstopnice.
Odlok s tako vsebino je bil očitno nepopoln in celo sam s
sabo v nasprotju (saj je uvajal taksno tarifo za nekaj, kar
sploh ni predmet taksiranja po odloku). Ta napaka je bila
odpravljena s spremembo (Uradni list RS, št. 13/97), ki v
1. člen vnaša novo 5. točko. Ta določa, da se komunalne
takse predpisujo za “obisk naravnih in kulturnih znamenitosti“. S tem je tudi taksna tarifa št. 5 dobila svoj pomen.
5. Vendar pa se ustavnemu sodišču v tej zadevi ni
potrebno ukvarjati s te vrste protislovnostmi odloka, čeprav
bi morda lahko pomenile kršitev katerega od načel pravne
države iz 2. člena ustave. Odlok je namreč tudi po uskladitvi
splošnega dela s taksno tarifo v delu, ki se nanaša na
predpisovanje takse za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, v neskladju z ustavo in ZKT. Ustava v 147. členu
določa, da lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge
dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Možnost
občinskega predpisovanja komunalne takse omogoča ZKT.
Občine pri predpisovanju komunalnih taks torej ne smejo
prekoračiti pogojev, ki jih ZKT za njihovo predpisovanje
postavlja (glej o tem na primer odločbi ustavnega sodišča št.
U-I-269/97, OdlUS VII, 64 in št. U-I-297/97, OdlUS VII,
85). Ta predpis v 2. členu določa, da se komunalne takse
plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki jih v tarifi
komunalnih taks določi občinski svet. Pri tem ZKT občinsko
predpisovanje komunalnih taks definira v dveh smereh. Kot
prvo na splošno določa, da se komunalne takse ne morejo
odmerjati po vrednosti predmeta, po dejanskem prometu ali
po dejanskem dohodku (3. člen), zatem pa v 4. členu navaja
predmete oziroma storitve, za katere občina komunalne takse lahko predpiše. Gre za glasbene avtomate v javnih lokalih
(1. točka), uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori (2. točka), igralna sredstva v javnih lokalih (3. točka),
reklamne napise, objave in razglase, pritrjene na javnih mestih (5. točka), sporočila, objave in razglase po lokalnih
ozvočevalnih postajah (6. točka), vitrine za razstavljanje blaga zunaj poslovne stavbe (7. točka), uporabo prostora za
parkiranje avtomobilov, ki ga določi občina in zanj organizira
čuvanje vozil (8. točka), uporabo javnega prostora za parkiranje in druge začasne namene (9. točka) in uporabo trgov
in drugih prostorov za razstavljanje predmetov, prirejanje
razstav itn. (10. točka 4. člena ZKT).
6. Člen 4 ZKT nikjer ne govori, da smejo občine predpisovati komunalne takse za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti. Izpodbijani predpis v tem delu torej obdavčuje
povsem druge predmete, kot jih določa ZKT, in s tem močno presega njegov okvir in pogoje, ki jih ta za predpisovanje
komunalnih taks postavlja. Tudi dejstvo, da sta bili s spremembo izpodbijanega odloka (Uradni list RS, št. 13/97)
vnešeni v preambulo kot podlaga za sprejem odloka tudi
10. in 80. člen zakona o varstvu okolja, ne prispeva k
zakonski utemeljenosti tega predpisa. Člen 10 in iz njega
izhajajoči člen 80 ZVO lokalnim skupnostim omogočata, da
pod pogoji teh določb predpišejo takso za obremenjevanje
okolja oziroma povračilo za rabo naravnih dobrin. Onesnaževalec po 80. členu plača takso za obremenjevanje vode,
tal, zraka in za ustvarjanje odpadkov. Porabnik naravne dobrine, katere lastnik je država ali lokalna skupnost, plača za
njeno izkoriščanje in rabo povračilo (prvi in drugi odstavek
80. člena ZVO). Osnova za plačilo takse je vrsta in količina
onesnaževanja, za plačilo povračila pa vrsta in obseg izkoriščanja naravne dobrine (tretji odstavek).
7. Kot je razvidno iz 80. člena ZVO, gre pri taksi za
obremenjevanje okolja in povračilu za izkoriščanje in rabo
naravnih dobrin za dajatvi, ki nimata nobene zveze s komunalnimi taksami po ZKT, saj gre za druge taksne predmete,
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Št.

za druge kriterije predpisovanja in drug namen dajatve. Takse in povračila po ZVO so poseben finančni instrument, ki
ima svoje kriterije za predpisovanje. Ob izbiri taksnega predmeta je še posebej pomembno doseči sorazmernost med
dejanskim onesnaževanjem oziroma rabo dobrin na eni strani ter višino takse oziroma povračila na drugi strani (glej o
teh kriteriji predpisovanja taks po 80. členu ZVO delno v
zadevah št. U-I-152/95 – OdlUS VI, 106, št. U-I-217/95 –
OdlUS VI, 100 in št. U-I-221/95 – OdlUS VI, 99). Občina
Postojna v izpodbijanem predpisu ni v ničemer razmejila
med komunalnimi taksami in taksami in povračili po ZVO, ni
določila taksnih predmetov po 80. členu ZVO in ni določila
nobenega kriterija za odmero takse oziroma povračila po
tem členu. V primeru, da bi hotela predpisati takso za obremenjevanje okolja, bi morala občina definirati, za kakšno
vrsto onesnaževanja gre (onesnaževanje vode, zraka, tal ali
za ustvarjanje odpadkov) in s čim se to onesnaževanje povzroča, ter nato določiti takso sorazmerno temu onesnaževanju. V primeru, da bi hotela predpisati povračilo za rabo
naravnih dobrin, pa lahko po 80. členu ZVO predpiše takšno povračilo le za rabo in izkoriščanje naravnih dobrin
lokalnega pomena, ki so v lasti občine (takšno stališče je
vsebovano že v navedeni odločbi U-I-221/95). Postojnska
jama je po določbah zakona o lastninjenju spomenikov in
znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 46/96) v
lasti države, zato Občina Postojna za njeno uporabo ne
more predpisovati povračil. Zato očitno ne gre niti za takso
niti za povračilo, ki bi imela podlago v 80. členu ZVO.
8. Ker nima podlage ne v ZKT ne v ZVO, je ustavno
sodišče zato 5. točko 1. člena odloka in Tarifo št. 5
izpodbijanega odloka odpravilo. Odprava učinkuje za nazaj (45. člen ZUstS). To pomeni, da lahko vsakdo, ki so
mu na podlagi odpravljenega odloka nastale škodljive
posledice, zahteva njihovo odpravo. Če so posledice nastale s posamičnim aktom, sprejetim na podlagi izpodbijanega odloka, lahko upravičeni zahteva njegovo spremembo ali odpravo pri organu, ki je odločil na prvi stopnji
(prvi odstavek 46. člena ZUstS). Spremembo oziroma
odpravo posamičnega akta lahko upravičenec zahteva v
treh mesecih od dneva objave te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije, če od vročitve posamičnega akta do
vložitve pobude na ustavno sodišče ni preteklo več kot
eno leto (drugi odstavek 46. člena ZUstS).
C)
9. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki: dr. Janez Čebulj,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-104/98
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Predsednik
Franc Testen l. r.

18.

Odločba o sporu glede pristojnosti za odločanje
o upravni zadevi prepovedi obratovanja
kopališča

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede
pristojnosti na zahtevo Mestne občine Ljubljana na seji dne
17. decembra 1998
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o d l o č i l o:
Za odločanje v upravni zadevi prepovedi obratovanja K.
K., H. 21/1, L. je pristojna Upravna enota Ljubljana.

Obrazložitev
A)
1. Mestna uprava mestne občine Ljubljana je dne
2. 10. 1998 vložila zahtevo za odločitev o sporu glede
pristojnosti med njo in upravno enoto Ljubljana, izpostava
Vič-Rudnik. Iz priloženega gradiva in navedb izhaja, da je
Upravna enota Ljubljana prepovedala obratovanje K. K. v
poletnem in zimskem času. Zoper to odločbo se je C. K.
d.o.o. pritožil na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je z
odločbo št. 350-02/403/98 z dne 3. 7. 1998 zaradi stvarne nepristojnosti odločbo Upravne enote odpravilo in zadevo odstopilo v rešitev Mestni občini Ljubljana. Ta se je s
sklepom št. 632-7/98 z dne 18. 8. 1998 izrekla za stvarno
nepristojni organ in vložila zahtevo za rešitev spora glede
pristojnosti.
2. Ministrstvo za okolje in prostor je svojo odločitev
utemeljilo z dejstvom, da zakon o varnosti v urejenih kopališčih, ki je bil podlaga za odločanje v konkretnem primeru, ni
izrecno naveden v zakonu o prevzemu državnih funkcij, ki so
jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, zato upravnih
nalog iz tega zakona niso prevzeli državni organi, temveč so
ostale v pristojnosti občin.
3. Nasprotno vlagateljica zahteve navaja, da iz določila
50.a člena zakona o lokalni samoupravi jasno izhaja, da
občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Meni, da so upravne naloge, ki
sodijo v izvirno pristojnost občine, tiste, ki predstavljajo izvrševanje občinskih predpisov in odločitev na področjih, ki jih
v izvirni pristojnosti ureja občina. Kadar pa upravna naloga
pomeni izvrševanje državnega predpisa, sodi v pristojnost
države. Po mnenju predlagateljice odločanje o obratovalnih
dovoljenjih za kopališča in inšpekcijskemu nadzoru po svoji
naravi ni lokalnega pomena, saj gre za izvrševanje zakona in
podzakonskih predpisov, ki urejajo javno varnost in so širšega pomena (kot je ustavno sodišče ugotovilo v odločbi št.
U-I-98/95 z dne 11. 7. 1996 glede spornih nalog odločanja o obratovalnih dovoljenjih za smučišča po zakonu o
varnosti na urejenih smučiščih). Meni, da je bil zakon o
varnosti v urejenih kopališčih verjetno po pomoti izpuščen iz
3. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin. Navaja še, da je v
15. členu zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, med drugim navedeno, da Ministrstvo za zdravstvo
opravlja tudi tiste zadeve, ki se nanašajo na kopalne vode,
zdravstveni inšpektorat pa opravlja zdravstveni nadzor nad
kopalnimi vodami.
B)
4. Ustavno sodišče je pristojno na podlagi sedme alinee prvega odstavka 160. člena ustave in sedme alinee
prvega odstavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) odločiti o
sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo.
Za spore o pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi
se po določbi 62. člena ZustS smiselno uporabljajo določbe 61. člena ZUstS. Po določbi drugega odstavka
61. člena ZUstS lahko, če pride do spora o pristojnosti zato,
ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi,
zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, kateremu je bila
zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen. V tem
primeru zavračata pristojnost za odločitev Ministrstvo za oko-
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lje in prostor kot državni organ in vlagateljica, to je Mestna
občina Ljubljana kot organ lokalne skupnosti.
5. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95 in 44/96 – odl. US – v nadaljevanju: ZPDF) v tretjem
členu določa, katere izmed prevzetih upravnih nalog opravljajo upravne enote. Zakonodajalec se je odločil za metodo
naštevanja zakonov po posameznih področjih. Vse upravne
naloge, določene z zakoni, ki jih vsebuje spisek iz 3. člena
ZPDF, opravljajo upravne enote.
6. Po določbi 12. člena zakona o varnosti v urejenih
kopališčih (Uradni list SRS, št. 1/87 – v nadaljevanju: ZVUK)
nadzor nad tem, kako upravljalci kopališč izvršujejo določbe
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, opravljajo
pristojni inšpekcijski upravni organi. Inšpekcijski organ lahko z odločbo začasno prepove obratovanje kopališča, če
ugotovi, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za obratovanje
ter določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti
v določenem roku niso odpravljene, inšpektor organu iz
prvega odstavka 6. člena ZVUK predlaga, da prepove obratovanje kopališča. V prvem odstavku 6. člena ZVUK pa je
določeno, da izdaja dovoljenje za obratovanje kopališča za
gradbene zadeve pristojni občinski upravni organ. V skladu
z 12. členom ZVUK torej slednji tudi prepove obratovanje
kopališča, kar je predmet konkretnega spora.
7. Ustavno sodišče ugotavlja, da ZVUK res ni izrecno
naveden v ZPDF, vendar to ne pomeni, da pristojnosti v
konkretnem primeru ni prešla na državo. V ZPDF je namreč
pod točko VI/2 člena 3 naveden zakon o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
40/94 – odlUS in 69/94 – odlUS, v nadaljevanju: ZGO).
Po tem zakonu (64. člen) izdaja uporabno dovoljenje (dovoljenje, da se objekt lahko da v obratovanje) upravni organ, ki
je izdal gradbeno dovoljenje. Iz zgoraj navedenih določb
ZVUK je razvidno, da o izdaji dovoljenja za obratovanje kopališča in o prepovedi obratovanja kopališča odloča za gradbene zadeve pristojni upravni organ. Glede na navedeno
ustavno sodišče ugotavja, da so pristojnosti na področju
izdaje dovoljenj za obratovanje in prepoved obratovanja javnih kopališč prešle na upravne enote posredno, preko ZGO.
C)
8. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
62. člena in četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen in sodnice ter sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. U-II-342/98
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE
19.

Sklep o dopolnitvi in spremembi navodila o
načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93) in 23.
člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdaja Guverner Banke Slovenije
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SKLEP
o dopolnitvi in spremembi navodila o načinu
opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s
tujino (Uradni list RS, št. 42/98 prečiščeno besedilo) v
27. točki doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
“Banka se lahko s komitentom dogovori, da nalogu za
plačilo v tujino ni potrebno priložiti fakture prodajalca blaga
oziroma izvajalca storitve ali drugega dokumenta, iz katerega bi bila razvidna osnova plačila, razen kadar ni to s tem
navodilom ali drugim predpisom posebej določeno. Dogovor mora biti pisen, komitent pa se mora v njem zavezati, da
bo, pod pogoji, ki veljajo za banke, sam hranil dokument, iz
katerega je razvidna osnova za plačilo v tujino in da jo bo na
zahtevo banke ali Banke Slovenije predložil na vpogled.
Banka je pri tej odločitvi dolžna upoštevati, ali je komitent
pred dogovorom z banko naloge za plačilo v tujino izpolnjeval s pravilno osnovo plačila. Nalogodajalec je odgovoren,
da je na nalogu navedena pravilna osnova plačila.“
2
V sedmem odstavku 27. točke se tekst v oklepaju
spremeni tako, da se glasi:
“N-2 - promet po kreditu najetem v tujini“.
3
Prvi odstavek 31. točke se spremeni tako, da se glasi:
“Za plačilo v tujino z akreditivom predloži nalogodajalec
banki, preko katere se opravi plačilo, obrazec 1451, instrument plačila 3 in praviloma hkrati vplača kritje. Banka se
lahko s komitentom dogovori za plačilo kritja tudi po sprejemu naloga vendar najkasneje na dan plačila po akreditivu.”
4
34. točka se spremeni tako, da se glasi:
V primeru, ko banka ob odprtju akreditiva nima vplačanega kritja, knjiži banka odprtje akreditiva izvenbilančno.“
5
V tretjem odstavku 79. točke se znesek “3.000 DEM“
nadomesti s “protivrednost 300.000 SIT“.
6
V drugem odstavku 81. točke se znesek “50 DEM“
nadomesti z “10.000 SIT“.
7
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov,
se v šifrantu plačil iz tujine in plačil v tujino v postavki “finančni račun - ostale naložbe in finančni zakup (glavnica)“ doda
nova šifra na prilivni strani, ki se glasi:
“568 - odplačila glavnice iz naslova finančnega zakupa.“
8
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov,
se v šifrantu valut črta “valuta E.C.U. (numerična šifra 954 in
alfa šifra XEU)“ in doda nova valuta “evro (numerična šifra
978 in alfa šifra EUR)“.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. decembra 1998.
Banka Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

20.

SPOROČILO
o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1998
Cena 1 grama čiste kovine
v tolarjih po tekočem tečaju

1. Zlato
2. Platina
3. Paladij
4. Srebro
Navedene cene so izračunane
Londonu.

1491,5914
1867,0806
1710,3029
25,9396
iz tržnih cen na borzi v

Ljubljana, dne 4. januarja 1999.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
21.

– za člana: Katja Florjančič, roj. 1951, stanujoča Beblerjev trg 10, Ljubljana;
v 3. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
– se namesto Jurija Zidanška imenuje za namestnika
člana: Srečko Gorinšek, roj. 1964, stanujoč Dobrnež 11a,
Slovenske Konjice.
Št. 1-1/97-2/98
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.

Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan
31. 12. 1998

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90,
42/90 in 61/90) ter odloka Skupščine Republike Slovenije
o soglasju k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS, št.
42/90) in 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije
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22.

Sklep o razrešitvah in imenovanjih

Na podlagi sklepa 7. seje Republiške volilne komisije z
dne 1. 10. 1997 v zvezi z določbami 33. in 34. člena
zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in
60/95) izdajam

SKLEP
o razrešitvah in imenovanjih
V 6. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana: Janez Perman
in imenuje:
– za članico: Eva Perman, roj. 1930, stanujoča Pod
ježami 10, Ljubljana;
v 5. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
se namesto Antona Ajdiča imenuje za članico: Klaudija
Kač, roj. 1967, stanujoča Šešče 13, Prebold;
v 11. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana: Vojko Krivec
in imenuje:
– za člana: Martin Razpet, roj. 1975, stanujočega Pot
na Zavrte 24, Cerkno.
Št. 1-1/97-98
Ljubljana, dne 4. januarja 1999.
Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.

Sklep o razrešitvah in imenovanjih

Na podlagi sklepa 7. seje Republiške volilne komisije z
dne 1. 10. 1997 v zvezi z določbami 33. in 34. člena
zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in
60/95) izdajam

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

SKLEP
o razrešitvah in imenovanjih
V 4. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana: Slavko Slak,
– dolžnosti namestnika člana: Irena Jager,
– dolžnosti člana: Silverij Melnik
in imenuje:
– za člana: Jernej Žužek, roj. 1933, stanujoč Veliki
stradon 17, Ljubljana,
– za namestnika člana: Primož Čop, roj. 1968, stanujoč Glinškova ploščad 11, Ljubljana,

23.

Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v
Ekonomski coni Maribor

Na podlagi 13. člena zakona o ekonomskih conah
določa STTC d.d. Maribor, ustanovitelj Ekonomske cone
Maribor

SPLOŠNE POGOJE
za opravljanje dejavnosti v Ekonomski coni
Maribor
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Splošni pogoji za opravljanje dejavnosti v Ekonomski
coni Maribor (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje, pod katerimi lahko domače in tuje pravne in fizične
osebe (v nadaljevanju: uporabniki) uporabljajo območje Ekonomske cone Maribor z izločenima enotama Dravograd –
Otiški vrh in Radenci – Boračeva (v nadaljevanju: cona) za
opravljanje gospodarske dejavnosti v coni, ukrepe za posebno varstvo življenjskega in delovnega okolja v coni ter
urejajo notranji red v coni.
2. člen
S splošnimi pogoji zagotavlja ustanovitelj vsem zainteresiranim uporabnikom, da v okviru razpoložljivega prostora
in ostalih pogojev pod enakimi pogoji opravljajo gospodarsko dejavnost v coni.
3. člen
Uporabniki cone so poleg STTC d.d. Maribor (v nadaljevanju: ustanovitelj) lahko v skladu z zakonom tudi druge
domače ali tuje pravne osebe in podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti, ki se bodo opravljale v coni in
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v coni na
podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem.
Uporabnik cone lahko začne s poslovanjem v coni potem, ko pridobi potrebno soglasje carinskih organov, za uveljavitev davčnih ugodnosti pa tudi odločbo davčnega organa.
II. POGOJI OPRAVLJANJA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
4. člen
V coni smejo posamezni uporabniki v okviru svoje registrirane dejavnosti opravljati naslednje dejavnosti:
– proizvodnjo blaga,
– opravljanje storitev,
– bančne posle,
– finančne posle,
– posle premoženjskega in osebnega zavarovanja in
pozavarovanja,
– turistične storitve,
– trgovino na debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok,
– trgovino na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok za druge uporabnike cone ter za
oskrbo prevoznih sredstev v mednarodnem prometu in njihovih posadk.
Dejavnosti iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega
odstavka tega člena sme uporabnik opravljati le v zvezi z
opravljanjem dejavnosti iz drugih alinei prvega odstavka tega
člena.
Zaradi ekoloških razlogov ni dovoljen razvoj tistih dejavnosti, ki ogrožajo zdravo življenjsko in delovno okolje.
5. člen
Pri odločanju o zahtevah za opravljanje gospodarskih
dejavnosti v coni bo ustanovitelj dal prednost uporabnikom:
– ki so pri svoji dejavnosti pretežno vezani na logistične
storitve,
– ki prispevajo sredstva za razvoj cone,
– katerih poslovno sodelovanje in trajanje dejavnosti je
dolgoročno,
– katerih proizvodni ciklus in doba skladiščenja je krajša,
– katerih dejavnost je kapitalno, razvojno in reprodukcijsko intenzivna ter dosega večje izvozne učinke,
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– katerih emisije v okviru dovoljenih ekoloških emisij so
čim manjše.
Prednost bo imel tisti uporabnik, ki izpolnjuje večje
število navedenih kriterijev.
6. člen
Vse špediterske, nakladalno-razkladalne ter ostale manipulativne storitve opravlja v coni ustanovitelj v skladu z
določili splošnih pogojev in cenika storitev STTC d.d.
Maribor.
7. člen
Ustanovitelj zagotavlja komunalno in prometno urejeno
zemljišče, če v dogovoru z uporabnikom ni drugače določeno, energetske pogoje za opravljanje dejavnosti, kadre za
opravljanje del, ki so skupnega pomena za vse uporabnike
cone (požarna, varnostna služba, vzdrževanje infrastrukture
ter komunalnih in energetskih vodov) ter zagotavlja prostore
za delo carinskih, nadzornih in drugih upravnih organov. Na
podlagi posebnega dogovora ustanovitelj zagotavlja uporabo računalniške izmenjave podatkov in blagovnih evidenc.
Uporabnik je dolžan ustanovitelju povrniti sorazmeren
del stroškov za zagotavljanje storitev iz prvega odstavka tega
člena v višini, ki je dogovorjena s pogodbo med uporabnikom in cono.
8. člen
V skladu z zakonom o ekonomskih conah ter predpisih,
izdanih na njegovi podlagi, mora uporabnik prijaviti pristojnemu carinskemu organu vsak vnos oziroma iznos blaga.
Uporabnik cone mora voditi v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka tega člena evidenco o blagu, lahko pa se s
posebno pogodbo z ustanoviteljem dogovori, da to zanj
opravlja ustanovitelj.
9. člen
Pri poslovanju v coni se uporabljajo obrazci, ki jih določi ustanovitelj.
III. POSTOPEK ODLOČANJA O ZAHTEVAH
ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
V EKONOMSKI CONI
10. člen
Uporabnik pridobi pravico opravljanja dejavnosti v coni
z dovoljenjem, ki ga izda ustanovitelj na podlagi pismene
zahteve zainteresiranega uporabnika. Zahteva mora vsebovati:
– podatke o vložniku zahteve,
– opis dejavnosti, ki jo želi uporabnik opravljati v coni,
– dokaz, da je uporabnik registriran za opravljanje želene dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– podatke o potrebnih vlaganjih v objekte in opremo,
– predstavitev tehnologije in podatke o potrebnem številu in strukturi delavcev,
– podrobnejšo obrazložitev izpolnjevanja kriterijev, ki
jih v skladu s temi splošnimi pogoji upošteva ustanovitelj pri
svoji odločitvi o zahtevi.
11. člen
O zahtevi za opravljanje gospodarskih dejavnosti v coni
odloča uprava ustanovitelja, ki svojo odločitev sprejme v
roku 30 dni od prejema zahteve.
V primeru, da zahtevi ni ugodeno, lahko zainteresirani
uporabnik vloži predlog za ponovno proučitev zahteve. Od-
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ločitev uprave ustanovitelja po ponovni preučitvi zahteve je
dokončna.
12. člen
V primeru pozitivne odločitve sklene ustanovitelj z uporabnikom pismeno pogodbo za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni, ki obsega zlasti:
– navedbo dejavnosti, ki jo uporabnik lahko opravlja v
coni,
– zemljišče in objekte oziroma poslovne prostore, ki jih
uporabnik lahko uporablja in ceno njihove uporabe,
– dobo, za katero se sklepa pogodba,
– druge medsebojne pravice in obveznosti glede opravljanja gospodarske dejavnosti v coni.
13. člen
Ustanovitelj lahko pogodbo iz prejšnjega člena odpove
oziroma od nje odstopi tudi pred iztekom časa, za katerega
je sklenjena:
– če uporabnik ne uporablja zemljišča oziroma poslovnega prostora za dejavnost, ki mu je dovoljena, ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti tako, da se dela občutnejša
škoda,
– če njegovo dejavnost pristojni organ prepove opravljati v coni,
– če ne plača zakupnine in drugih stroškov v skladu s
sklenjeno pogodbo za tri mesece v posameznem letu,
– če ustanovitelj nujno potrebuje zemljišče oziroma prostore za svoje potrebe; v tem primeru bo ustanovitelj ponudil
najemniku drugo ustrezno zemljišče oziroma poslovni prostor.

IV. UKREPI ZA POSEBNO VARSTVO ŽIVLJENJSKEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA V CONI
14. člen
Uporabnik je dolžan pred pričetkom opravljanja gospodarske dejavnosti v coni pridobiti vsa predpisana soglasja in
dovoljenja ter med trajanjem pogodbe o opravljanju gospodarske dejavnosti v coni zadostiti vsem zahtevam pristojnih
organov in inšpekcijskih služb.
Uporabnik je dolžan opravljati svojo dejavnost v coni
skladno s predpisi varstva pri delu in internimi predpisi ustanovitelja.
Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov skrbi ustanovitelj, če v pogodbi z uporabnikom ni dogovorjeno drugače.
Uporabnik ne sme v posode oziroma komunalne odplake odlagati posebne odpadke ali odplake, ki vsebujejo
nevarne snovi.
V primeru, da pri opravljanju gospodarske dejavnosti v
coni nastajajo posebni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi,
je uporabnik dolžan sam poskrbeti za zbiranje, odvoz in
evidenco posebnih odpadkov ter prevzame vso odgovornost v zvezi s tem. Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov
v coni je dovoljeno samo na podlagi predhodnega pismenega soglasja ustanovitelja.

V. NOTRANJI RED V CONI
15. člen
Poleg določil splošnih pogojev urejajo notranji red v
coni tudi odgovarjajoča določila drugih internih aktov ustanovitelja, ki se nanašajo na notranji red v coni.

Št.
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16. člen
Osebo, ki ne spoštuje teh določil splošnih pogojev in
drugih aktov ustanovitelja iz prejšnjega člena o notranjem
redu, varnostna služba ustanovitelja odstrani iz cone, lahko
pa ji začasno ali trajno prepove vstop vanjo.
17. člen
Delovni čas v coni določa ustanovitelj cone.
18. člen
Opremo, surovine in repromaterial, ki služijo uporabniku za opravljanje gospodarske dejavnosti v coni in vse njegovo ostalo premoženje, je dolžan varovati uporabnik sam
ter nosi glede tega ves rizik in stroške.
19. člen
Pri opravljanju gospodarske dejavnosti v coni so uporabniki dolžni postopati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Uporabnik odgovarja za škodo, ki jo povzroči sam ali jo
povzročijo osebe, ki zanj opravljajo gospodarsko dejavnost
v coni oziroma njegovi poslovni partnerji in gostje.
20. člen
Uporabnik cone odgovarja za plačilo vseh obveznosti
ali dajatev, ki izhajajo iz opravljanja gospodarske dejavnosti
v coni ter uporabe zemljišča, objektov in poslovnih prostorov v coni.
Ustanovitelj pridobi s podpisom pogodbe o opravljanju
gospodarske dejavnosti v coni za zavarovanje terjatev do
uporabnikov zastavno pravico na stvareh, ki se nahajajo v
coni in so last uporabnika.
21. člen
Vstop na območje cone je dovoljen samo osebam,
zaposlenim pri uporabniku cone, poslovnim partnerjem uporabnikov cone ter osebam, ki vanjo prihajajo zaradi opravljanja poslov.
Dovolilnice za vstop na območje cone izdaja ustanovitelj cone.
22. člen
Za osebe, ki vstopajo na območje cone ali od tod
odhajajo, veljajo ukrepi carinskega nadzora, določeni za
prehod čez carinsko črto.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pogodbe o opravljanju gospodarskih dejavnosti v coni,
ki so jih z ustanoviteljem cone sklenili dosedanji uporabniki
ekonomske cone, ostanejo v veljavi nespremenjene.
24. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo
veljati določila splošnih pogojev poslovanja v Prosti carinski
coni Maribor, ki so bili sprejeti dne 20. 4. 1994.
Maribor, dne 21. oktobra 1998.
Direktor STTC d.d.
Andrej Redjko l. r.
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24.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
december 1998

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za december 1998
Cene življenjskih potrebščin so se decembra 1998 v
primerjavi z novembrom 1998 povišale za 0,7%, cene na
drobno pa tudi za 0,7%.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 4. januarja 1999.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

LJUBLJANA
25.

Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v mestni upravi Mestne občine
Ljubljana

Na podlagi 49. in 93. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) izdaja županja Mestne občine Ljubljana

ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur
v mestni upravi Mestne občine Ljubljana
1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje ter
razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

3. člen
Delovni čas v mestni upravi MOL traja: v ponedeljek,
torek in četrtek od 7. do 16. ure, v sredo od 7. do 17. ure in
v petek od 7. do 15. ure, razen za mestno redarstvo v
inšpektoratu, za katerega je s to odredbo delovni čas določen drugače.
Delovni čas v mestni upravi MOL se razporedi tako, da
zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnem mestu v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo
od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 14. ure, razen za
delavce mestnega redarstva v inšpektoratu, za katerega je s
to odredbo delovni čas določen drugače.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je
med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in
četrtek med 15. in 16. uro, v sredo med 16. in 17. uro ter v
petek med 14. in 15. uro, razen za delavce mestnega
redarstva v inšpektoratu, za katerega je s to odredbo delovni
čas določen drugače.

Delovni čas
2. člen
Delovni čas v mestni upravi Mestne občine Ljubljana se
razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog ali način dela
upravnih organov, upravne organizacije in strokovnih služb
mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: upravni organ)
oziroma notranje organizacijske enote upravnega organa,
lahko župan MOL za posamezno notranjo organizacijsko
enoto ali za celoten upravni organ razporedi delovni čas tudi
na soboto in nedeljo.

5. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa ali način njegovega dela oziroma za določena delovna mesta, lahko župan MOL razporedi delovni čas tudi drugače, kot je to določeno v 3. in 4. členu te odredbe.
6. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč
značaj delovnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti
40-urno tedensko delovno obveznost.
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Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v
okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem
povezana vprašanja podrobneje uredi predstojnik upravnega organa mestne uprave MOL.
Delovni čas v mestnem redarstvu v inšpektoratu

Št.

14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 151-1/98
Ljubljana, dne 14. decembra 1998.

7. člen
V mestnem redarstvu v Inšpektoratu mestne uprave
MOL se opravljanje nalog organizira dvoizmensko. V dopoldanski izmeni je delovni čas od 6. do 14. ure in v popoldanski izmeni od 14. do 22. ure.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

DOBREPOLJE

Dežurna služba
8. člen
Kolikor mestni predpisi, s katerimi Mestna občina Ljubljana ureja zadeve iz svoje pristojnosti, to določijo, se v
upravnem organu oziroma posamezni notranji organizacijski
enoti upravnega organa organizira dežurna služba tako, da
je zagotovljeno opravljanje nalog vse dni v tednu 24 ur na
dan.
Glede na obseg dela, prostorske in tehnične pogoje se
dežurstvo izvaja na sedežu upravnega organa oziroma notranje organizacijske enote ali na domu.
Seznam delavcev, sodelujočih v dežurstvu, razpored
dežurstva za najmanj mesec dni vnaprej ter kraj izvajanja
dežurstva določi direktor mestne uprave MOL na predlog
predstojnika upravnega organa, v katerem se uvede dežurstvo.
Uradne ure
9. člen
V upravnih organih mestne uprave MOL so uradne ure
za neposredno poslovanje upravnih organov za občane,
organizacije in skupnosti ter za druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) v ponedeljek od 8. do 12.
ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13.
do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure.
10. člen
Uradne ure v sprejemnih pisarnah mestne uprave so v
ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8.
do 16. ure in v petek od 8. do 14. ure.
11. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa, lahko župan za celotno mestno upravo oziroma za
posamezne notranje organizacijske enote določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v 9. in 10. členu te
odredbe.
12. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem
dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skrajša, predstojnik upravnega organa razporedi tako, da dosežejo poln delovni čas v istem tednu.
Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način
obvestiti stranke.
13. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v mestni
upravi MOL mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih mestne uprave MOL.
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26.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 1998

Na podlagi 29. 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 in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US RS) in
16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 2. seji dne
29. 12. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 1998
1. člen
V 3. členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za
leto 1998 (Uradni list RS, št. 18/98) se spremeni tretji
odstavek, tako da se glasi:
“Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih“:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov
SIT

Račun
financiranja
SIT

507,737.362,12
507,625.177,12

–112.185,00

112.185,00

–

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/98
Dobrepolje, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Namen

I. PRIHODKI
Prihodki, ki se razporejajo
med republiko in občino
Prihodki, ki pripadajo občini
Finančna izravnava
Prispevek iz naslova sofin. preko ZP
Prihodki za zagotovljeno porabo

Rebalans-I – XII/98 v SIT

75,400.000,00
3,648.142,00
107,690.000,00
35,000.000,00
221,738.142,00
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Rebalans-I – XII/98 v SIT

Prihodki iz naslova davkov in drugih
dajatev
77,041.158,20
Prihodki od premoženja
6,300.000,00
Prihodki iz naslova sofinanciranj
27,015.590,00
Prihodki za druge naloge
110,356.748,20
Prenos prihodkov iz preteklega leta
126,194.471,42
Prihodki iz naslova delitvene bilance
40,447.633,00
Prihodki od sofinanciranj ministrstev
– dolg za 1997
9,000.367,50
Ostali prihodki
175,642.471,92
SKUPAJ PRIHODKI
507,737.362,12
II. ODHODKI
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 15,804.400,00
Materialni in drugi stroški
24,218.000,00
Socialni transferi
1,874.000,00
Plačila storitev in dotacije javnim zavodom 62,276.500,00
Druga plačila storitev
14,170.000,00
Plačila obresti
10.000,00
Subvencije in transferi v gospodarstvu
11,162.011,00
Drugi odhodki
13,854.500,00
Tekoči odhodki
143,369.411,00
Investicijski odhodki na področju
delovanja občine
1,600.000,00
Investicijski odhodki na področju
družbenih dejavnosti
175,399.827,00
Investicijski odhodki na področju
gospodarske infrastrukture
164,427.127,92
Investicijski odhodki na področju
gospodarskega razvoja in drugih
področjih
20,919.475,20
Investicijski odhodki
362,346.430,12
Rezerve
1,909.336,00
SKUPAJ ODHODKI
507.625.177,12
III. PRESEŽEK
112.185,00
RAČUN FINANCIRANJA
Namen

Rebalans – I–XII/98

Odplačila kreditov

112.185,00

HRPELJE-KOZINA
27.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi prve alinee prvega odstavka 9. člena ter
osme alinee 10. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina
na 1. izredni seji dne 28. 12. 1998 sprejel naslednji

SKLEP
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Hrpelje-Kozina znaša 0,25
SIT/m2.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 dalje.

3
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 61/97).
Št. 12/98
Hrpelje, dne 28. decembra 1998.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.

KRANJ
28.

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto
1998

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97,
74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) in 18. in 100. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine
Kranj na 1. seji dne 28. 12. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1998
1. člen
S proračunom Mestne občine Kranj za leto 1998 (v
nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Mestni občini Kranj.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini
prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu
s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun Mestne občine Kranj za leto 1998 znaša:
SIT
- celotni prihodki
4.149,553.000
- odhodki
4.055,609.000
- nerazporejeni prihodki
93,944.000
· stalna proračunska rezerva
49,444.000
· tekoča proračunska rezerva
44,500.000
4. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov.
Prihodki so izkazani po njihovih virih in vrstah, odhodki
pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Lastni prihodki so sestavni del proračuna.
Prihodki obsegajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
tekočo proračunsko rezervo v višini 1,8% prihodkov zagotovljene porabe za financiranje posameznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih
sredstev.
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5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni
med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se
upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno
stanje proračuna.
6. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
dana, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da posamezen proračunski uporabnik preneha delovati, njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali
delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči svet mestne občine.

Št.
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O odločitvah iz prvega odstavka tega člena mora župan
pisno poročati svetu na prvi naslednji seji sveta, ki sledi
odločitvam.
11. člen
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan in
o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna (trimesečno) in z zaključnim računom.
12. člen
V stalno proračunsko rezervo občine se mesečno izloča del skupno doseženih letnih prihodkov zagotovljene porabe proračuna tako, da znašajo ob koncu leta 2% prihodkov zagotovljene porabe. Rezerve se uporabljajo:
a) za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer
(poplave, suša, požar, potres, ekološke nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci);
b) za zagotovitev sredstev proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno;
c) za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi rezerv za namen iz točk a) in c) odloča svet
mestne občine, za namene iz točke b) pa župan.
Sredstva iz točke b) morajo biti vrnjena v rezerve do
konca leta.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi na posameznih
namenih.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve
realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
Župan v okviru obstoječih virov prihodkov med letom
usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z
dovoljeno višino javne porabe, ki jo določa Vlada Republike
Slovenije.
O uskladitvi javne porabe odloči župan. O uskladitvi
poroča župan svetu mestne občine.

13. člen
Svet mestne občine pooblašča župana, da odloča o
uporabi stalne proračunske rezerve občine za namene iz
točke a) 12. člena do višine 500.000 tolarjev v posameznem primeru.

9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno
zadrži uporabo teh sredstev.
V tem primeru mora župan v 15 dneh po sprejetju
sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo
proračuna.

16. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme svet mestne občine zaključni račun proračuna za preteklo leto.

10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%
predvidene višine glavnega namena.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezne
namene, s katerimi ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev zagotovljena sredstva, in so večje od 10% predvidene
višine glavnega namena, ne presegajo pa 20% predvidene
višine glavnega namena, določi svet na predlog župana.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezen
namen, ki presegajo pogoje iz drugega odstavka tega člena,
se opravijo s spremembo proračuna.

18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi poročati
oddelku za finance Mestne občine Kranj, ki te podatke
predloži pristojnemu organu nadzora.

14. člen
Sredstva namenjena za stanovanjsko gospodarstvo se
razporedijo v skladu s programom, ki ga sprejme Svet mestne občine Kranj.
15. člen
Ob koncu leta 1998 lahko župan opravi prerazporeditev med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 1998, vendar skupno največ v višini
tekoče proračunske rezerve iz 3. člena odloka.

17. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan, oziroma od župana pooblaščena oseba.

19. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za
analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 6., 7. in 18. členom in drugim odstavkom tega
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člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana svet
mestne občine.
Župan o tem poroča na prvi naslednji seji sveta mestne
občine.
20. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati po
vsakem trimesečju svetu mestne občine.
21. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna s podrobno
razporeditvijo odhodkov je sestavni del odloka.
22. člen
Če se javna poraba občine za prihodnja leta po odločitvi sveta mestne občine na predlog župana začasno financira po tem proračunu, se pri izvajanju začasnega financiranja
smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
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3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Kuzma za leto 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave, uporablja pa se
od 1. januarja 1999.
Št. 650/98
Kuzma, dne 22. decembra 1998.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.
Št. 11/984/1-98
Kranj, dne 28. decembra 1998.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, dipl. org. dela l. r.

KUZMA
29.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Kuzma za leto 1999

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in
23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95)
je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 29. decembra
1998 sprejel
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja
proračuna Občine Kuzma za leto 1999
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Kuzma se v času do sprejetja odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1999, začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Kuzma za leto
1999 se začasno financirajo potrebe porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna
Občine Kuzma za leto 1998.
V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko
financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun
leta 1998 in se nadaljujejo v letu 1999, oziroma se v letu
1998 iz objektivnih razlogov niso mogle začeti.

LENDAVA
30.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Lendava za leto 1998

Na podlagi 24. in 50. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski
svet občine Lendava na 2. seji dne 23. 12. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Lendava za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1998
(Uradni list RS, št. 43/98) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
1.108,000.000 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov in uprave
– socialne transferje
– plačila na področju družbenih
dejavnosti
– plačila storitev ter subvencije
in intervencije v gospodarstvu
– druge odhodke
– odhodke investicijskega značaja
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti

SIT
103,500.000
2,500.000
328,870.000
111,150.000
158,655.000
354,014.000
49,311.000

2. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1998
(Uradni list RS, št. 43/98) se spremeni 3. člen tako, da
glasi:
»V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od
doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za
namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona
o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1998 to je 5,600.000 SIT.«
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Št.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04-09/98
Lendava, dne 23. decembra 1998.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

31.

Začasni statutarni sklep

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba, US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Dobrovnik na seji dne 13. 12. 1998 sprejel
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LJUTOMER
32.

Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna prejšnje Občine Ljutomer v prvem
trimesečju leta 1999

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije,
34.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 13. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96)
so Občinski svet občine Ljutomer dne 28. 12. 1998, Občinski svet občine Križevci dne 28. 12. 1998, Občinski
svet občine Veržej dne 29. 12. 1998 in Občinski svet
občine Razkrižje dne 29. 12. 1998 sprejeli

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
prejšnje Občine Ljutomer v prvem trimesečju
leta 1999

ZAČASNI STATUTARNI SKLEP
1. člen
S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so
pomembna za organizacijo in delovanje občine do sprejetja
statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz
njene pristojnosti.
2. člen
Splošni akti dosedanje Občine Lendava se smiselno
uporabljajo, dokler ni z novimi odločitvami občinskega sveta
posamezno vprašanje na novo urejeno.
3. člen
Sedež nove Občine Dobrovnik je v Dobrovniku št. 297.
4. člen
Do določitve pečata občine s statutom, se za izdajanje
sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta ter
župana uporablja pečat Občinske volilne komisije Občine
Dobrovnik.
Na narodnostno mešanem območju se uporablja pečat
v slovenskem in madžarskem jeziku.
5. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina
dela občinskega sveta, sprejema občinski svet začasni poslovnik.
6. člen
Izvajanje strokovnih opravil za področje gospodarskih
javnih služb in področje družbenih dejavnosti opravljajo začasno do oblikovanja občinske uprave s statutom, po pooblastilu župana in na stroške občine, strokovni delavci občine
Lendava.
7. člen
Ta statutarni sklep je sprejet, ko ga z 2/3 večino vseh
članov sprejme občinski svet in začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 37/98
Dobrovnik, dne 10. decembra 1998.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l. r.

1. člen
Potrebe proračunskih uporabnikov vseh novonastalih
občin na območju prejšnje Občine Ljutomer se v prvih treh
mesecih leta 1999 začasno financirajo po tem sklepu.
Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki
je sestavni del tega sklepa in temelji na proračunskih prihodkih in odhodkih za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in odhodki proračuna določijo v višini:
Prihodki
278,000.000 SIT
Odhodki
274,000.000 SIT
Presežek
4,000.000 SIT
Račun financiranja –4,000.000 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in
račun financiranja so določeni v posebnem delu in so priloga tega sklepa.
3. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v
mejah sredstev, določenih s finančnim načrtom iz drugega
odstavka prve točke tega sklepa.
4. člen
Sredstva, razporejena v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračune vseh novonastalih občin na
območju prejšnje Občine Ljutomer za leto 1999.
5. člen
Do sprejetja proračunov novo oblikovanih občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej za leto 1999, se financiranje občin začasno nadaljuje preko ločenega računa proračuna občin, ki so se oblikovale na območju prejšnje občine
Ljutomer.
Z denarnimi sredstvi na ločenem računu razpolagajo
osebe pooblaščene za podpisovanje, in sicer kolektivno v
skladu s sporazumom vseh novonastalih občin.
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6.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999 dalje.
Št. 403-04-1/98-3244
Ljutomer, dne 29. decembra 1998.
Župan
Župan
Občine Ljutomer
Občine Veržej
Jožef Špindler, inž. agr. l. r. Drago Legen, dipl. inž. agr. l. r.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič, prav. l. r.

MEDVODE
33.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. In 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 17. člena statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je
Občinski svet občine Medvode na 44. seji dne 10. 11.
1998 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Medvode za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 1998,
ki ga je sprejel Občinski svet občine Medvode na 40. seji,
dne 26. 5. 1998, se spremeni 3. člen tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo
892,873.000 tolarjev in se razporedijo za:
SIT

– financiranje zagotovljene porabe
– financiranje drugih dogovorjenih
nalog

646,527.000
246,346.000

Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni
del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1998.
Št. 2413/98
Medvode, dne 10. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

Rebalans proračuna 1998
Številka in naziv proračunske postavke

Rebalans 1998

I. P R I H O D K I P R O R A Č U N A
892,873.000
A) PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO
632,177.000
1. Prenos iz preteklega leta
8,731.000
2. Sredstva finančne izravnave
15,371.000
3. Dohodnina
579,015.000
a) davek od osebnih prejemkov
512.982
b) davek iz kmetijstva
300.000
c) davek iz dejavnosti
22,615.000
d) davek iz kapitala
500.000
e) davek iz premoženja
14,041.000
f) davek iz premoženjskih pravic
13,577.000
g) zamudne obresti od dohodnine
15,000.000
4. Davki od prometa proizvodov in storitev
25,619.000
a) davek od prometa nepremičnin
25,619.000
5. Davki na premoženje
3,066.000
a) davek na dediščino in darila
1,791.000
b) davek na dobitke od iger na srečo
1,275.000
6. Drugi prihodki
375.000
B) PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
260,696.000
1. Prenos iz preteklega leta
19,046.000
2. Davki od premoženja
12,000.000
3. Turistična taksa
500.000
4. Odškodnine za spremembo namemb.
kmet. zemljišča
2,500.000
5. Prihodki za vzdrževanje gozdnih poti
150.000
6. Prihodki upravnih organov
10,500.000
a) lastni prihodki upravnih organov
500.000
b) prihodki od obresti
1,000.000
c) najemnina za poslovne prostore in površine 7,500.000
d) požarne premije – dopolnilna sredstva
1,500.000
7. Drugi prihodki
216,000.000
a) nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
143,000.000
b) komunalni prispevek
70,000.000
c) drugi prihodki
3,000.000
II. O D H O D K I P R O R A Č U N A
892,873.000
A) ODHODKI ZAGOTOVLJENE PORABE
646,527.000
1. Sredstva za delo obč. organov in uprave
idr. spl. potr.
111,000.000
1.1. Sredstva za delo občinskega sveta in
organov
16,400.000
1.1.1. sejnine
10,000.000
1.1.2. materialni stroški
2,000.000
1.1.3. plače sekretarja sveta
4,200.000
1.1.4. drugi osebni prejemki
200.000
1.2. Sredstva za delo uprave
68,600.000
1.2.1. plače s prispevki
38,000.000
1.2.2. drugi osebni prejemki
3,500.000
1.2.3. materialni stroški
24,000.000
1.2.4. amortizacija
3,000.000
1.2.5. drugi odhodki
0
1.2.5. investicijsko vzdrževanje
100.000
1.3. Drugi odhodki
17,300.000
1.3.1. informativna dejavnost
4,000.000
1.3.2. prireditve in drugo
7,000.000
1.3.3. organizacija javnih služb
300.000
1.3.4. promocija občine
6,000.000
1.4. Investicije v prostore nove občine
1,200.000
1.4.1. vlaganja
1.4.2. odškodnine
1.4.3. nakup opreme
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Št.

Rebalans 1998

1.5. Rezerve
7,500.000
1.5.1. rezerve proračuna
4,500.000
1.5.2. tekoča proračunska rezerva
3,000.000
2. Delo krajevnih skupnosti, političnih strank
idr. organizacij
21,500.000
2.1. krajevne skupnosti
15,000.000
2.2. politične stranke
2,500.000
2.3. druge organizacije in društva
4,000.000
3. Sredstva za izvajanje dej.
v družbenih dejavnostih
369,827.000
3.1. Izobraževanje
97,400.000
3.1.1. sredstva za plače
6,500.000
3.1.2. materialni stroški
24,600.000
3.1.3. investicijsko vzdrževanje
17,500.000
3.1.4. razširjeni program
4,000.000
3.1.5. investicije (osnovne šole in
Godbeni dom)
43,800.000
3.1.6. svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
1,000.000
3.2. Otroško varstvo
160,000.000
3.2.1. storitve občinskega vrtca
121,000.000
3.2.2. storitve drugih
34,000.000
3.2.3. investicije in investicijsko vzdrževanje
5,000.000
3.3. Kultura
50,327.000
3.3.1. Knjižnica
17,000.000
3.3.1.1. materialni stroški
7,000.000
3.3.1.2. nakup knjig
5,000.000
3.3.1.3. investicije in investicijsko vzdrževanje 5,000.000
3.3.2. Delovanje društev
12,827.000
3.3.2.1. Občinska kulturna zveza – OKZ
600.000
3.3.2.2. kulturna društva in skupine
7,227.000
3.3.2.3. kulturne akcije
5,000.000
3.3.3. Vzdrževanje in investicije
20,500.000
3.3.3.1. vzdrževanje in obnova spomenikov
in obeležij
4,000.000
3.3.3.2. investicijsko vzdrževanje kulturnih
domov
13,000.000
3.3.3.3. varovanje naravne in kulturne
dediščine
3,500.000
3.4. Raziskovanje
500.000
3.4.1. mladinske raziskovalne dejavnosti
500.000
3.5. Zdravstvo
19,800.000
3.5.1. preventivni programi
7,800.000
3.5.2. investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega
doma Medvode
12,000.000
3.6. Mrliško-pregledniška služba
1,000.000
3.7. Socialno varstvo
20,300.000
3.7.1. Center za socialno delo
3,500.000
3.7.2. Enkratne pomoči
5,100.000
3.7.3. Domska oskrba
10,000.000
3.7.4. Drugi dogovorjeni programi
1,500.000
3.7.5. Subvencije stanarin
200.000
3.8. Šport
20,500.000
3.8.1. društva in organizacije
12,000.000
3.8.2. šport osnovnih šol in vrtcev
3,500.000
3.8.3. investicijsko vzdrževanje
5,000.000
4. Sredstva za izvajanje dej. na podr.
gosp. infrastrukture
106,200.000
4.1. Komunala
40,500.000
4.1.1. javna razsvetljava
29,000.000
4.1.2. krajevne skupnosti: parki, zelenice
in krajevne poti
10,000.000
4.1.3. pokopališča
0
4.1.4. lokalni vodovodi
1,000.000
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4.1.5. javna snaga in divja odlagališča
4.2. Ceste
4.2.1. lokalne ceste
4.2.2. komunalne ceste
4.2.3. dokumentacija
4.3. Promet
4.3.1. mestni promet
4.4. Gozdne poti
5. Sredstva za pož. var. in za var. pred
narav. idr. nesrečami
5.1. Požarna varnost
5.1.1. redna dejavnost
5.1.2. požarni sklad
5.1.3. investicije
5.2. Civilna zaščita
5.2.1. redna dejavnost civilne zaščite
6. Sredstva za prostorsko ureditvene
načrte, razv. študije
B) ODHODKI ZA DRUGO PORABO
1. Program kmetijstva
2. Investicije v komunalno infrastrukturo
3. Razvoj turizma
4. Razvoj drobnega gospodarstva
5. Drugi odhodki
6. Volitve 1998

500.000
60,000.000
25,000.000
30,000.000
5,000.000
5,500.000
5,500.000
200.000
26,000.000
21,000.000
8,000.000
1,500.000
11,500.000
5,000.000
5,000.000
12,000.000
246,346.000
22,000.000
194,846.000
9,500.000
7,000.000
8,000.000
5,000.000

MORAVSKE TOPLICE
34.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe
Občine Moravske Toplice v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) in 104.
člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
33/95, 60/95 in 23/96) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na seji dne 29. 12. 1998 sprejel

ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Moravske Toplice v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Moravske Toplice za
leto 1999 se javna poraba Občine Moravske Toplice začasno financira po proračunu za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno
porabiti ena dvanajstina proračunskih sredstev iz leta 1998.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev, izvršeni po tem odloku, so sestavni del proračuna Občine Moravske Toplice za
leto 1999.
4. člen
Župan Občine Moravske Toplice je pooblaščen, da v
primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.
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5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 2/98
Moravske Toplice, dne 29. decembra 1998.

Uradni list Republike Slovenije

POLZELA
36.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Polzela na
1. seji dne 8. decembra 1998 sprejel

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, dipl. org., ekon. l. r.

NOVO MESTO
35.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
39/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 17. člena zakona o
financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91,
30/92, 7/93, 80/94) ter 17. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96,
23/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na 1. seji dne 23. 12. 1998 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Mestne občine Novo mesto v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 1999, vendar najdlje do 31. 3. 1999, se financiranje
potreb proračunskih porabnikov, začasno nadaljuje v
mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za
naloge oziroma namene kot v letu 1998.

STATUTARNI SKLEP
Občine Polzela
1. člen
Sedež občine je na Polzeli, Polzela 8.
Občina Polzela ima pečat okrogle oblike, premera
35 mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA ter spodaj
POLZELA.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera
35 mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA, spodaj POLZELA ter v sredini Občinski svet.
2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Polzela se za sprejem
aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinskega sveta in zakon o lokalni samoupravi.
3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec,
ostanejo v veljavi na območju sedanje občine do sprejetja
novih.
4. člen
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino in
velja do uveljavitve statuta Občine Polzela.
Št. 1/4-98
Polzela, dne 8. decembra 1998.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l. r.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999.
3. člen
Določila odloka o proračunu občine za leto 1998 se
smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja,
razen 16. člena tega odloka. Odredbodajalci sredstev proračunskih potreb so župan ter podžupani in tajnik po pooblastilu župana.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 401-11/98-12
Novo mesto, dne 23. decembra 1998.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

Statutarni sklep Občine Polzela

POSTOJNA
37.

Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Postojna v letu 1999

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 1/96 in 68/97) ter 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98 ter odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96,
44/96, 63/95 – obvezna razlaga) je Občinski svet občine
Postojna na 2. seji dne 28. 12. 1998 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračuna Občine
Postojna v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Postojna za leto 1999
se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna
na podlagi proračuna Občine Postojna za leto 1998.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v
enakih obdobjih po proračunu za leto 1998.
Dodatno mora Občina Postojna v skladu z zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 56/98) zagotoviti financiranje Notranjskega muzeja Postojna, katerega ustanovitelj je in ki je bil do
sedaj financiran iz državnega proračuna, v višini dvanajstine
na mesec od skupnega zneska 26,848.748 SIT.
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3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
1999.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Postojna za leto
1998 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1999.
4. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in odhodki, ki bodo izvršeni
v času začasnega financiranja, so vključeni v proračun Občine Postojna za leto 1999.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 in velja do
sprejema proračuna Občine Postojna oziroma najdlje do
31. marca 1999.
Št. 032-01-1/98
Postojna, dne 28. decembra 1998.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

PREVALJE
38.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97) in
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter
34.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski
svet občine Prevalje na 2. seji dne 28. 12. 1998 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v letu
1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ravne na Koroškem za
leto 1999 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na
podlagi proračuna občine za leto 1998, vendar najdlje do
31. 3. 1999.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 1998.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.

39.

Statutarni sklep

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98)
je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 28. 12. 1998
sprejel

STATUTARNI SKLEP
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema
statuta Občine Prevalje, ureja delovanje Občine Prevalje in
njenih organov.
2. člen
Ime in sedež občine sta določena z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
60/94, 69/94, 56/98, 75/98) in glasita: ime občine je
Občina Prevalje, sedež občine je na Prevaljah, Trg 2a.
Do določitve žiga občine se uporablja žig okrogle oblike z napisom: OBČINA PREVALJE, PREVALJE.
3. člen
Statut, poslovnik o delu sveta občine, odloki in drugi
veljavni splošni akti, ki jih je sprejela Občina Ravne-Prevalje,
ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo v Občini Prevalje, dokler Občina Prevalje ne sprejme novih oziroma jih ne
razveljavi, kolikor niso v nasprotju z zakonom ali določili tega
statutarnega sklepa.
4. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne takoj.
Št. 032-03-1/98-11
Prevalje, dne 28. decembra 1998.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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RAVNE NA KOROŠKEM
40.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v
letu 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 26/97) in
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter
34.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski
svet občine Ravne na Koroškem na 2. seji dne 29. 12.
1998 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe v letu
1999
1. člen
Do sprejetja Občine Ravne na Koroškem za leto 1999
se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi
proračuna občine za leto 1998, vendar najdlje do 31. 3.
1999.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 1998.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.

Uradni list Republike Slovenije
Pristojnosti komisije so določene s sklepom o sestavi
in delovnem področju stalnih komisij sveta občine (Uradni
list RS, št. 2/96).
3. člen
Občinski svet ustanovi kot svoja posvetovalna telesa
naslednje krajevne, vaške in četrtne odbore:
– Krajevni odbor Kotlje,
– Krajevni odbor Dobja vas,
– Krajevni odbor Strojnska Reka,
– Četrtni odbor Čečovje,
– Četrtni odbor Javornik Šance,
– Četrtni odbor Trg – Ravne,
– Vaški odbor Dobrije,
– Vaški odbor Strojna.
Člane odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev območij občine, določenih z odlokom. Glede števila članov odborov in območij se uporabljajo določila
odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih
enot za volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti
v občini (Uradni list RS, št. 8/97).
4. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne takoj.
Št. 032-04-5/98-11
Ravne na Koroškem, dne 29. decembra 1998.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
1999.

Županja
Občine
Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999.
Županja
Občine
Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

41.

Statutarni sklep

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na seji dne 29. 12. 1998 sprejel

STATUTARNI SKLEP
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema
statuta Občine Ravne na Koroškem, določa število članov
komisije za statut in normativno pravne akte ter položaj ožjih
delov občine.
2. člen
Komisija za statut in normativno pravne akte šteje 7
članov.

ROGAŠOVCI
42.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Rogašovci za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 22. člena
statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95, 2/96
in 20/96) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne
29. 12. 1998

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998
(Uradni list RS, št. 47/98) se spremeni in dopolni 3. člen
odloka tako, da glasi:
“Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1998 se določijo skupni prihodki in odhodki proračuna za
leto 1998 v višini 186,000.000 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 186,000.000 SIT, sredstva razporedijo za:
– tekočo porabo v znesku
93,000.000 SIT
– investicijsko porabo v znesku 93,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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2. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti v Občini Rogašovci za obdobje januar–november 1998 znašajo
18,730.799 SIT in se v končnih bilancah proračuna občine
za leto 1998 vključijo kot končna realizacija ožjih delov
občine po noveli 2. člena ZFO (Uradni list RS, št. 56/98).
Ocena teh prihodkov in odhodkov za leto 1998 znaša
21,000.000 SIT tako, da znaša skupna realizacija prihodkov in odhodkov proračuna občine z ožjimi deli
207,000.000 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403 02-459/98-2
Rogašovci, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, dipl. ek. l. r.
BILANCA PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 1998 (REBALANS)
v 000
Zap. št.

1.
1.1.

Namen

PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO
Prihodki, ki se razporejajo med
republiko in občino
1.1.1.
Dohodnina-obresti
1.1.2.
Davek od osebnih prejemkov
1.1.3.
Davek od dohodka iz kmetijstva
1.1.4.
Davek od dohodka iz dejavnosti
1.1.5.
Davek od dobička iz kapitala
1.1.6.
Davek od dohodka iz premoženja
1.1.7.
Davek od dohodka iz premožen. pravic
1.2.
Prihodki, ki pripadajo občin
1.2.1.
Davek na promet nepremičnin
1.2.2.
Davek na dediščine in darila
1.2.3.
Davek na dobitke od iger na srečo
1.2.4.
Upravne takse
1.2.5.
Takse na igralne avtomate zunaj igral.
1.3.
Finančna izravnava
1.3.1.
Finančna izravnava za
tekočo zagotovoljeno porabo
2.
PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
2.1.
Davki in druge dajatve
2.1.1.
Davek od premoženja
2.1.2.
Pristojbine za vzdrževanje melioracij
2.1.3.
Krajevne takse
2.1.4.
Komunalne takse za uporabo jav. površin
2.1.5.
Pristojbina za vzdrževanje gozd. cest
2.1.6.
Odškodnina za spremembo namem. kmet. z.
2.1.7.
Odškodnina za degradacijo prostora
2.1.8.
Prihodki uprave občine
2.1.9.
Prihodki določeni z drugimi akti
2.1.9.1.
Odškodnina za izkoriščanje rudnin
2.1.9.2.
Prihodki od obresti
2.1.9.3.
Drugi prihodki občine
2.1.9.4.
Komunalni prisp. in prodaja zemljišč
2.1.9.5.
Požarna taksa-prihodki od sklada
2.1.9.6.
Prihodki od premoženja
2.1.9.6.1. Najemnine
2.1.9.6.2. Prihodki od prodaje premoženja
2.1.9.7.
Taksa za onesnaževanje okolja
2.1.9.8.
Vračilo kreditov+anuitet-stanovanja

1998

Rebalans

163.500
35.000

161.500
36.500

860
30.700
27
1.465
27
970
951
1.500
700
320
480

2.630
30.700
20
1.500
50
900
700
1.200
700
200
300

127.000

123.800

127.000
10.340

123.800
6.800

4

6

42

44

95
990
9

148
400
-

9.200
660
480
500

6.202
600
600

800
1.760
260
1.500

800
1.800
200
1.600

5.000

2.402

Stran

82 / Št. 1 / 9. 1. 1999

Zap. št.

Namen

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

DOPOLNILNA SREDSTVA DRŽAVE
MŠŠ - sredstva za OŠ Sv. Jurij
MEOR - sredstva za DOO (odobrena v 1998)
MKPG - sanacija škode 97
Sredstva za Rome-otroška prehrana
PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLEGA LETA
Prenos presežkov iz leta 1997
SKUPAJ PRIHODKI

5.

PRIHODKI OŽJIH DELOV OBČINE (nov. 98
SKUPAJ PRIHODKI

Uradni list Republike Slovenije
1998

Rebalans

1.160

16.260
2.000
8.000
5.800
460
1.440

175.000

186.000

18.730)

21.000
207.000

BILANCA ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 1998 (REBALANS)
znesek v 000
Zap. št.

Namen

1998

Rebalans

A)

TEKOČA PORABA

94.900

93.000

I.

SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH ORGANOV
IN ZAVODOV

35.000

33.000

01.
02.

Sredstva za delo občinskih organov
Sredstva za delo zavodov

17.000
18.000

15.000
18.000

II.

SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE, SUBVENCIJE

40.900

40.000

03.
04.
05.
06.

Socialni transferji
Dotacije
Drugi skupni stroški na področju družbenih dejavnosti
Subvencije in intervencije v gospodarstvu

18.000
1.500
11.400
10.000

18.000
2.000
10.000
10.000

III.

DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE

19.000

20.000

07.
08.

Sredstva za druge javne potrebe
Sredstva rezerv

17.000
2.000

17.000
3.000

B)

SKUPAJ SREDSTVA TEKOČE PORABE
INVESTICIJSKA PORABA

94.900
80.100

93.000
93.000

IV.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

17.800

15.500

09.
10.
11.

Investicijsko vzdrževanje na področju družbenih dejavnosti
Investicijsko vzdrževanje na področju gospodarske infrastrukture
Sredstva na področju ekologije

3.500
15.300
3.000

3.500
10.000
2.000

V.

INVESTICIJSKI ODHODKI

62.300

77.500

12.

Investicije v gospodarski
infrastrukturi
Investicije v družbene dejavnosti
- šolstvo
- drugo
SKUPAJ SREDSTVA INVESTICIJSKE PORABE

17.800

53.000

44.500
30.000
14.500
80.100

24.500
11.500
13.000
93.000

175.000

186.000

18.375

21.000
207.000

13.

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA
14.

ODHODKI OŽJIH DELOV OBČINE nov. 98
SKUPAJ ODHODKI

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI ROGAŠOVCI 1. 1. - 30. 11. 1998
Prihodki

Presežek iz leta 1997
Prih. od samoprisp.
Prih. iz proračuna občine
Prih. od najemnin za poslovne prostore
Prih. od obresti na depozitih
Prih. od občanov za sofin. določenih nalog
Prih. organizacij za sofin. določenih nalog (Zav. Triglav)
SKUPAJ PRIHODKI
- PRIH. IZ PRORAČ.
LASTNI PRIHODKI KS

Skupaj

KS Rogašovci

KS Pertoča

KS Sv. Jurij

3,189.241
11,206.423
7,409.364
144.528
36.372
3,704.235
450.000
26,140.163
- 7,409.364
18,730.799

2,098.984
31.402
3,433.644

95.491
3,909.927
1,039.848

18.785
259.300
450.000
6,292.115

994.766
7,265.094
2,935.872
144.528
10.446
976.840

7.141
2,468.095

12,327.546

7,520.502

Skupaj

KS Rogašovci

KS Pertoča

KS Sv. Jurij

18,375.145
355.654
7,409.364
10,965.781

2,663.887

9,700.964

6,010.294

Odhodki

VSI SKUPAJ
Presežek
Odh. financ. iz prorač. sredstev
Lastni odhodki KS

43.

Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Rogašovci za leto 1999

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403 04-470/98-2
Rogašovci, dne 29. decembra 1998.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 29.
12. 1998.

Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, dipl. ek. l. r.

ŠEMPETER-VRTOJBA
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v Občini
Rogašovci za leto 1999
1. člen
Do sprejema proračuna Občine Rogašovci za leto
1999 se v prvem četrtletju financira javna poraba po proračunu za leto 1998, določenim z odlokom o proračunu Občine Rogašovci.
2. člen
Proračunskim porabnikom iz tekoče porabe se v obdobju začasnega financiranja zagotavljajo sredstva v višini
1/12 sredstev mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu
z odlokom o proračuna za leto 1998.
3. člen
Vsi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem
odloku so sestavni del proračuna za leto 1999.
4. člen
Sredstva v okviru investicijske porabe se prioritetno
namenijo za pokrivanje prenešenih pogodbenih obveznosti
iz preteklega obdobja, skladno z dinamiko prilivov, likvidnostjo in možnostmi proračuna.

44.

Sklep o prenehanju in imenovanju člana
Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba

V zvezi s sklepom Občinskega sveta občine ŠempeterVrtojba z dne 10. 12. 1998, da je članu občinskega sveta
Draganu Valenčiču prenehal mandat na podlagi 37.a člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je občinska volilna komisija na seji dne 28. 12. 1998 na podlagi 30. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)

ugotovila,
da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista socialnih
demokratov – ZLSD.
Ta kandidat je Mladen Andrič, roj. 12. 7. 1953, gradb.
inž. iz Šempetra, Franca Baliča 7.
Kandidat je 10. 2. 1998 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 98
Šempeter-Vrtojba, dne 28. decembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Šempeter-Vrtojba
Igor Mozetič l. r.
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VERŽEJ
45.

ZAČASNI POSLOVNIK
Občinskega sveta občine Veržej

Statutarni sklep Občine Veržej

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 27/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in določb zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet
občine Veržej na seji dne 29. 12. 1998 sprejel

STATUTARNI SKLEP
1. člen
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditve posameznih zadev iz svoje
pristojnosti s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi prejšnje Občine Ljutomer, ki niso v nasprotju z
ustavo, zakoni in ustanovitvijo Občine Veržej.
2. člen
Sedež nove Občine Veržej je Ulica Bratstva in enotnosti št. 8, Veržej. Občina Veržej ima pečat okrogle oblike s
premerom 30 mm in vsebino: Občina Veržej, ki ga uporablja
začasno do ureditve v statutu občine.
3. člen
Za ureditev vprašanj in zadev s področja organizacije in
načina dela občinskega sveta, ki niso urejena neposredno v
zakonu, sprejme občinski svet začasni poslovnik.
4. člen
Do organizacije občinske uprave, ki bo na predlog
župana določena z odlokom občine, se opravljajo upravne
naloge na podlagi zakona oziroma se določijo z začasnimi
akti.
5. člen
Z dnem ustanovitve nove Občine Veržej preneha s
svojim delovanjem Krajevna skupnost Veržej in preneha njena pravna subjektiviteta, z 31. 12. 1998 pa se ukine tudi
žiro račun krajevne skupnosti. Obveznosti in pravice prevzame Občina Veržej.
6. člen
Statutarni sklep velja v prehodnem obdobju do sprejetja statuta Občine Veržej in drugih splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti Občine Ljutomer.
Statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme Občinski
svet občine Veržej in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02/98
Veržej, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, dipl. inž. agr. l. r.

46.

Uradni list Republike Slovenije

Začasni poslovnik Občinskega sveta občine
Veržej

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Veržej na seji, dne
29. 12. 1998 sprejel

1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na
prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta in njegovo delo v
času, do sprejetja poslovnika občinskega sveta.
2. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri
je potrjenih več kot polovica mandatov izvoljenih članov
sveta.
3. člen
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče
predsednik občinske volilne komisije.
Do potrditve mandatov izvoljenim članom občinskega
sveta ter ugotovitve o izvolitvi župana občine, vodi sejo občinskega sveta njegov najstarejši član.
4. člen
Občinski svet najprej imenuje komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega
sveta.
Komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidate za predsednika in člana komisije lahko predlaga vsak član sveta. O imenovanju komisije se glasuje na
podlagi liste kandidatov. Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se predsednik in člana imenujejo posamično.
5. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se
predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev ter
morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o
vsebini on upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali
predstavnikov kandidatur.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki
niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem
mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika
kandidata.
6. člen
Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana prevzame vodenje seje župan.
7. člen
Občinski svet imenuje tudi komisijo za pripravo statuta
in poslovnika občinskega sveta, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega
sveta ima predsednika in dva člana. Predsednik in člani
komisije se imenujejo izmed članov sveta. Za pomoč pri
pripravi statuta in poslovnika občinskega sveta lahko pri
delu komisije sodelujejo tudi zunanji sodelavci.
8. člen
Občinski svet se sestaja na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo vsak mesec. Sklic seje s
predlogom dnevnega reda se posreduje članom sveta praviloma sedem dni pred sejo.
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Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev za dnevni red redne
seje, mora biti članom sveta poslano najkasneje s sklicem
seje. Izjemoma se lahko gradivo posreduje tudi naknadno.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za sklic izredne seje mora biti posredovano članom občinskega sveta s sklicem izredne seje.
Seje občinskega sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje na lastno pobudo, mora pa jih
sklicati na zahtevo najmanj treh članov sveta.
9. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik, ki se
članom sveta posreduje s sklicem naslednje seje.
10. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih
članov, če ni z zakonom drugače določeno.
Statut občine sprejema občinski svet z dvetretjinsko
večino vseh članov, poslovnik pa z dvetretjinsko večino
navzočih članov.
11. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika
občinskega sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem
mesecu po sprejetju statuta občine.
12. člen
Ta začasni poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme
občinski svet, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-7/98
Veržej, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, dipl. inž. agr. l. r.

VITANJE
47.

Št.

3. člen
Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financirajo samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov v
tekočem letu.
4. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom
proračunskih sredstev iz 2. člena tega sklepa lahko obsega
največ dvanajstino sredstev oziroma sorazmeren del sredstev povprečne zagotovljene porabe v letu 1998, ki je bila
določena z merili Ministrstva za finance v mesecu decembru
1998.
5. člen
Ne glede na določilo 3. in 4. člena tega sklepa so iz
rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo
porabiti le namensko v višini, kot so bila pridobljena.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati postopke in določila, ki veljajo za
izvrševaje odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1998.
7. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1999 in
se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
8. člen
Župana Občine Vitanje se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega
sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999
dalje, do veljavnosti odloka o proračunu Občine Vitanje za
leto 1999.
Št. 012-005/98
Vitanje, dne 23. decembra 1998.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Vitanje v letu 1999

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, na
podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) ter 85. člena statuta Občine Vitanje, je
Občinski svet občine Vitanje na 2. redni seji, dne 23. 12.
1998, sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Vitanje v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vitanje za leto 1999 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmerno prihodkom za zagotovljeno porabo.
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48.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1999

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98 in 74/98), statuta
Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95 in 9/96), je Občinski svet občine Vitanje na 2. redni seji dne 23. 12. 1998, na
predlog občinskih strokovnih služb sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 1999

Stran
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1. člen
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vitanje za leto 1999
znaša 0,15 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
RS.
Vitanje, dne 16. decembra 1998.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

VODICE
49.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Vodice

Na podlagi 9. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 20. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odl. US RS, št.
U-I-144/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. Ustavnega sodišča RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97 in 70/97, 10/98, 68/98), 148. člena
ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91,
42/97) ter 17. člena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, št. 48/90, Uradni list RS, št. 17/91-I,
34/91-I, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93, 13/93, 43/93,
80/94, 78/97) je Občinski svet občine Vodice na 2. seji
dne 22. 12. 98 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Vodice
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vodice za leto 1999,
vendar najkasneje do 31. 3. 1998, se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.
2. člen
Podlaga za določitev višine proračunskih sredstev v
obdobju začasnega financiranja je proračun Občine Vodice
za leto 1998.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem
glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 1999 do sprejetja proračuna za leto 1999 oziroma najkasneje do 31. 3. 1999.
Št. 032-01-001/98-070
Vodice, dne 23. decembra 1998.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ŽALEC
50.

Statutarni sklep Občine Žalec

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Žalec na
1. seji, dne 10. 12. 1998 sprejel

STATUTARNI SKLEP
Občine Žalec
1. člen
Občina Žalec ima pečat okrogle oblike, premera
35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA ŽALEC, v spodnjem pa ŽALEC.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera
35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA ŽALEC, v spodnjem pa OBČINSKI SVET.
Župan Občine Žalec ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA ŽALEC, v
spodnjem pa ŽUPAN.
2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Žalec se za sprejem aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinskega
sveta in zakon o lokalni samoupravi.
3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega
sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec, ostanejo
v veljavi na območju Občine Žalec do sprejetja novih.
4. člen
Z dnem ustanovitve Občine Žalec prenehajo z delovanjem krajevne skupnosti na območju občine ustanovljene z
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
56/98). Krajevnim skupnostim na območju občine preneha
pravna subjektiviteta in ukinejo se žiro računi teh skupnosti.
Premoženje in delavce teh krajevnih skupnosti prevzame
Občina Žalec.
Do določitve notranje členitve Občine Žalec, ki bo
določena s statutom Občine Žalec, se za nemoteno delovanje občine do sprejema statuta, na območjih dosedanjih
krajevnih skupnosti, ki so bile v veljavi do spremembe zakona in statuta: Galicija, Gotovlje, Griže, Liboje, Petrovče,
Ponikva, Šempeter, Vrbje in Mestne skupnost Žalec začasno ustanovijo odbori krajevnih skupnosti, kot organi občinskega sveta z vsebinsko pristojnostjo predlaganja odločitev,
ki se nanašajo na ožji del občine.
Odbore krajevnih skupnosti začasno sestavljajo na neposrednih volitvah dne 16. junija 1996 izvoljeni predsedniki
svetov krajevnih skupnosti in člani svetov krajevnih skupnosti.
5. člen
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino in velja do uveljavitve statuta Občine Žalec.
Št. 015-01-0001/98
Žalec, dne 10. decembra 1998.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
51.

Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog
Davčne uprave Republike Slovenije za zavode,
sklade in lokalne skupnosti

Št.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 389-03/98-1
Ljubljana, dne 7. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97 in 48/98) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade
in lokalne skupnosti
1. člen
Ta uredba določa višino nadomestila, ki vsebuje materialne stroške za opravljanje nalog, ki jih Davčna uprava Republike Slovenije opravlja na podlagi pogodbenih razmerij za
zavode, sklade in lokalne skupnosti.
2. člen
Nadomestilo znaša:
– za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: 0,8 odstotka od odvedenih prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje,
– za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: 0,3 odstotka od odvedenih prispevkov za zdravstveno zavarovanje,
– za občine: 3 odstotke od odvedenih nadomestil za
uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevkov,
– za krajevne skupnosti: 3 odstotke od odvedenega
krajevnega samoprispevka,
– za ostale uporabnike (skladi za izobraževanje, stanovanjski skladi): 3 odstotke od odvedenih prispevkov.
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dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

52.

Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega
dohodka

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90 in 38/94)
in 4. člena zakona o določitvi minimalne plače in o načinu
usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97 in 9/98) je Vlada
Republike Slovenije na 91. seji dne 7. januarja 1999 sprejela

SKLEP
o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
1
Zajamčeni osebni dohodek od vključno meseca januarja 1999 dalje je 39.082 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 113-02/98-2
Ljubljana, dne 7. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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sklade in lokalne skupnosti
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Sklep o dopolnitvi in spremembi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31.
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Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju vojaške policije Slovenske vojske v operaciji »Kovačnica miru« med Vlado Republike Slovenije in
Organizacijo Severnoatlantskega pakta

1

Obvestilo o odpovedi Konvencije o ustanovitvi
Mednarodne zveze za objavo carinskih tarif, sprejete 5. julija 1890, in Protokola o spremembi Konvencije o ustanovitvi Mednarodne zveze za objavo carinskih tarif

3

Obvestilo o uveljavitvi Sporazuma o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Francije

3

Obvestilo o uveljavitvi Sporazuma med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa Ministrstvo za finance,
ki deluje za Vlado Republike Slovenije in v njenem imenu, in Oesterreichische Kontrollbank AG,
Dunaj, ki zastopa Republiko Avstrijo
Obvestilo o uveljavitvi dveh sporazumov med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta

3
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ZAKON O KAZENSKEM
POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka
in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Sredi oktobra je Državni zbor Republike Slovenije sprejel okoli 80 sprememb in dopolnitev
zakona o kazenskem postopku. V uvodnih pojasnilih državni podsekretar in vodja oddelka
za kazensko pravo v Ministrstvu za pravosodje Bošjan Penko podrobneje razlaga vsebino
teh sprememb. Pripravljal jih je tri leta in, kakor je zapisal, je bilo diagnosticiranje bolezni, ki
tarejo naš kazenski postopek, skoraj popolno, njihovo zdravljenje pa le površinsko.
Kljub temu je v zakonu veliko novih določb, ki jih je založba vpletla v neuradno prečiščeno
besedilo zakona. Objavljene so v drugačnem tisku kot zakonsko besedilo iz leta 1994, tako
da ponujamo natančen pregled sprememb in dopolnitev.
Dr. Vid Jakulin je oblikoval novo stvarno kazalo, ki bo vsem bralcem olajšalo iskanje
posameznih zakonskih določb.

Cena 3150 SIT

10475

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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na

INTERNETU

Ob vse pogostejših predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista je Časopisni zavod Uradni list
RS s 1. januarjem 1997 pričel izdajati uradne liste tudi v elektronski obliki.
Uradni listi so v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenki: PDF format. To pomeni, da jih je možno
uporabljati in pregledovati s pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno,
po prenosu celotne datoteke v lastni računalnik. Potrebno je imeti lokalno program Acrobat Reader (ki je
na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa seveda ustrezen Internetov brkljalnik.
Glede na to, da Uradni list RS d.o.o. izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, se bosta obe
elektronski obliki medsebojno dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo
enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna politika bo omogočala in spodbujala
kombinacijo uporabe vseh treh oblik (Internet, zgoščenka in tiskana izdaja).
S 1. januarjem 1999 uvajamo dostop do starejših letnikov tudi preko Interneta. Naročnina na sistem UL
online pomeni dostop do tekočega letnika, naročnina na sistem UL online in arhiv pa do tekočega letnika
in letnikov od leta 1995 naprej.
Ker so PDF datoteke z uradnimi listi lahko precej velike (do nekaj MB), kar pomeni daljši čas prenosa, so
informativno dostopna tudi kazala v spletni (HTML) obliki. To omogoča, da se seznanimo z vsebino
posamezne številke preden se odločimo za prenos celotne številke uradnega lista oziroma PDF datoteke.
Po kazalih je možno tudi iskati. Iskalni mehanizmi omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po
poljubnem besedilu.
Uradni list RS letnik 1999
UL online
št. gesel

1
od 2 do
od 6 do
od 11 do
od 26 do 50

cena/geslo
naročen tudi
pisni UL

cena/geslo
brez pisnega
UL

8.700 SIT
56.960 SIT
106.090 SIT
255.220 SIT

17.400 SIT
13.920 SIT
12.180 SIT
10.440 SIT

4.350 SIT

8.700 SIT

Uradni list RS letnik 1999 + Arhiv ('95, '96, 97, '98)
UL online

+ Arhiv
cena/št. gesel
1
od 2 do 5
od 6 do 10
od 11 do 25
od 26 do 50

cena/geslo
naročen tudi
pisni UL

cena/geslo
brez pisnega
UL

11.000 SIT
8.800 SIT
7.700 SIT
6.600 SIT
5.500 SIT

22.000 SIT
17.600 SIT
15.400 SIT
13.200 SIT
11.000 SIT

* Cene veljajo od 1. 1. 1999 in ne vsebujejo prometnega davka.
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letniki:

‘95, ‘96, ‘97, '98

na CD-ROMU

Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista. Prva izdaja (letnik 1995) je imela
med uporabniki zelo lep uspeh, predvsem zaradi izredne prijaznosti pri uporabi v okolju Windows.
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.

Število
uporabnikov

Cena za
posamezno leto
v SIT

1

14.000

2–5

17.500

6–10

21.800

11–25

29.000

26–50
45.000
V ceni ni upoštevan prometni davek.
Ob nakupu vseh štirih letnikov hkrati
vam nudimo 20% popust.
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.
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1999 je 18.270 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek –
Naročnina za tujino je 340$ – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava
Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon tajništvo 125 14 19, šef računovodstva 200 18 64, prodaja
200 18 38, preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08,
uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – e-mail:
info@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med
proizvode,od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tarifne številke 3 zakona o prometnem davku
(Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

