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ZAKON
O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI (ZUVza)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta zakon ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, določene s tem zakonom, kot pogoja za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
2. člen
Tujci po tem zakonu so:
a) fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije;
b) pravne osebe, ki imajo svoj sedež zunaj Republike
Slovenije.
II. UGOTAVLJANJE POGOJA VZAJEMNOSTI
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Leto IX

Republiki Sloveniji ne glede na ostale pogoje pridobivanja
lastninske pravice tujcev na nepremičninah, določene z zakonom ali z mednarodno pogodbo, razen če s tem zakonom
ni drugače določeno. Vzajemnost se ugotavlja za vsako
nepremičnino posebej, ki je vpisana v zemljiško knjigo ali
samostojno ali skupaj z ostalimi nepremičninami v posamičnem zemljiškoknjižnem vložku.
Določbe tega zakona se ne uporabljajo, če sta z zakonom ali z mednarodno pogodbo, ki urejata pogoje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah, določena
drugačen način in postopek ugotavljanja vzajemnosti.
4. člen
V zapuščinskem postopku se vzajemnost kot pogoj za
pridobitev lastninske pravice na nepremičnini z dedovanjem,
pri zakonitem dedovanju in pri oporočnem dedovanju, ko je
dedič tujec, ki bi bil dedič tudi po zakonitem dedovanju,
domneva do dokaza o nasprotnem.
Kadar je potrebno v zapuščinskem postopku zaradi
dedovanja nepremičnine vzajemnost ugotoviti, sodišče prekine postopek. Vzajemnost ugotavlja ministrstvo, pristojno
za pravosodje, na način in po postopku, določenem v tem
zakonu.
5. člen
Pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičnini
zgrajeni na ali pod zemljiščem, na katerem je ustanovljena
stavbna pravica, se vzajemnost ugotavlja pred pridobitvijo
stavbne pravice na zemljišču.
6. člen
Vzajemnosti ni potrebno ugotavljati za pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla, sklenjenega namesto razlastitve, če je razlastitveni upravičenec država.
Vzajemnosti ni potrebno ugotavljati za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla
menjave, če sta predmet menjalne pogodbe istovrstni nepremičnini, ki ležita na enakovrstnem območju v Republiki
Sloveniji in sta po površini enaki oziroma je nepremičnina, ki
jo z menjavo pridobi tujec manjše površine. Mnenje pristojnega geodetskega organa o lastnostih nepremičnin, ki so
predmet menjalne pogodbe, morata pogodbeni stranki predložiti k predlogu za vpis lastninske pravice na nepremičninah
v zemljiško knjigo.

1. Vzajemnost
3. člen
Pogoj vzajemnosti se ugotavlja po tem zakonu vedno,
ko tujec pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah v

7. člen
Vzajemnost po tem zakonu je, če državljan Republike
Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v državi tujca lahko pridobiva lastninsko pravico na nepre-
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mičninah pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi
lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v
Republiki Sloveniji tujci, in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ali pravno osebo s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje kot je v pravnem redu
Republike Slovenije predpisano izpolnjevanje pogojev za
tujce (materialna vzajemnost).
V primeru dvojnega državljanstva tujca se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, v kateri ima
tujec stalno prebivališče oziroma pravni red tiste države, v
kateri je imel tujec stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
V primeru, če je tujec brez državljanstva se pri ugotavljanju vzajemnosti tujec v vlogi opredeli ali se pri ugotavljanju
vzajemnosti upošteva pravni red države njegovega rojstva ali
države, v kateri ima stalno prebivališče ali države, v kateri je
imel tujec stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
2. Postopek za ugotavljanje vzajemnosti
8. člen
Vzajemnost ugotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljevanju: ministrstvo).
Vlogi za ugotovitev vzajemnosti je treba priložiti:
– osebne podatke tujca;
– dokazilo o državljanstvu;
– listino s podatki o nepremičnini, ki je predmet pridobitve (vrsta nepremičnine in območje, v katerem se nepremičnina nahaja);
– zemljiškoknjižni izpisek;
– izjavo tujca o tem, za kakšne namene pridobiva nepremičnino.
Vlagatelj mora ob vložitvi vloge izkazati pravni interes.
Pravni interes izkaže z listino, s katero izkazuje vsaj enega
od pogojev za pridobitev lastninske pravice po zakonu ali
mednarodni pogodbi.
Podatki in dokazila iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka tega člena morajo biti predloženi v obliki javne
listine v originalu ali overjeni fotokopiji. Listina iz tretje alinee
drugega odstavka tega člena ne sme biti starejša od 45 dni
od dneva izdaje listine.
Listino iz tretje alinee drugega odstavka tega člena izda
Geodetska uprava Republike Slovenije v 30 dneh od prejema vloge za izdajo listine.
Obrazec za sestavo listine iz tretje alinee drugega odstavka tega člena in navodilo za izpolnjevanje listine predpiše minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za okolje in prostor, v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona.
9. člen
Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena, ministrstvo iz tekoče evidence, ki jo vodi ali na podlagi zaprosila
v državo tujca pridobi podatke o tem, kako je v pravnem
redu države, katere državljan je tujec oziroma, kjer ima pravna oseba sedež, urejeno pridobivanje lastninske pravice za
državljana Republike Slovenije oziroma za pravne osebe, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji na istovrstni ali podobni
nepremičnini, ki se nahaja na enakovrstnem ali podobnem
območju.
Ministrstvo pošlje zaprosilo tuji državi, če presodi, da
podatki iz tekoče evidence niso zadostna podlaga za odločanje v posamezni zadevi.
Pri ugotavljanju vzajemnosti v zvezi z konkretno nepremičnino mora ministrstvo zaprositi in pridobiti podatke, kako
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je pridobivanje lastninske pravice na nepremičnini urejeno v
državi tujca v ustavi, zakonih ali podzakonskih predpisih, ki
jih izda država ali morebitne lokalne skupnosti.
Če pravni red države tujca glede pridobivanja lastninske pravice tujca ni enoten, mora ministrstvo pridobiti podatke o tistem pravnem redu, ki velja za območje, kjer ima tujec
stalno prebivališče.
10. člen
Ko ministrstvo pridobi podatke iz prejšnjega člena, presodi:
– ali pravni red države tujca določa enake ali podobne
pogoje za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah;
– ali je ureditev države tujca bistveno strožja od ureditve, ki za tujca velja v Republiki Sloveniji in pri tem predvsem
upošteva pomembnost razlik v pravnih redih in dovršenost
postopkovnih pravil z vidika pravnega varstva pravic za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah;
– ali po ureditvi v državi tujca državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji,
sploh ne more pridobiti lastninske pravice na enakovrstni ali
podobni nepremičnini.
11. člen
O obstoju vzajemnosti odloči ministrstvo z odločbo.
Odločbo mora izdati v 90 dneh od dneva prejema popolne
vloge. Šteje se, da je vloga popolna, ko ministrstvo poleg
listin iz 8. člena tega zakona pridobi od zaprošene države
vse zahtevane podatke.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena pritožba.
Zoper odločbo je mogoč upravni spor. Tožbo v upravnem sporu lahko vložijo tudi državni pravobranilec, državni
tožilec in lokalna skupnost.
Če se med postopkom ugotavljanja vzajemnosti ugotovi, da mora tujec po zakonu ali mednarodni pogodbi, ki jo
ratificira državni zbor, pridobiti dovoljenje, soglasje ali drug
akt pristojnega organa oziroma mora imeti izpolnjen kak
drug pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini,
lahko ministrstvo s sklepom prekine postopek, dokler pristojni organ ne izda predpisanega akta oziroma dokler tujec
ne dokaže, da izpolnjuje predpisane pogoje. Zoper sklep o
prekinitvi postopka ni pritožbe.
Vlada Republike Slovenije dostavi Državnemu zboru
Republike Slovenije dvakrat letno seznam odločb o obstoju
vzajemnosti.
3. Veljavnost odločbe o vzajemnosti
12. člen
Pravnomočno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti mora
tujec priložiti k predlogu za vpis lastninske pravice tujca na
nepremičnini v zemljiško knjigo.
Vpis lastninske pravice tujca v zemljiško knjigo v nasprotju s tem zakonom je ničen.
Odločba iz prejšnjega odstavka velja eno leto od dneva, ko je bila pravnomočna odločba vročena tujcu ali njegovemu pooblaščencu.
4. Vzajemnost pri pridobivanju lastninske pravice tuje
države na nepremičninah v Republiki Sloveniji
13. člen
Pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah,
ki jih tuja država potrebuje za dejavnost diplomatsko-konzularnega predstavništva, je vzajemnost podana, če ima Re-
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publika Slovenija enake pogoje za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za opravljanje dejavnosti diplomatsko-konzularnega predstavništva, kot jih tuja država določa
za tretje države (vzajemnost po klavzuli največjih ugodnosti).
Potrdilo o vzajemnosti iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
5. Evidenca
14. člen
Evidenco o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in o lastninski pravici tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo.
Evidenca iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje:
– podatke o tujcu (ime in priimek, enotna matična številka tujca oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena,
kraj rojstva, stalno prebivališče, državljanstvo), ki ima lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji;
– podatke o nepremičnini in območju, na katerem se
nepremičnina, ki je last tujca, nahaja;
– podatke o pravni ureditvi pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah po posameznih državah;
– sklepe sodišč, na podlagi katerih se dovoli vpis oziroma izbris lastninske pravice tujca na nepremičnini v zemljiški knjigi;
– namen uporabe nepremičnin, ki so v lasti tujcev.
Sodišče, ki vodi zemljiško knjigo je dolžno ministrstvu
vročiti pravnomočen sklep, s katerim se dovoli vpis oziroma
izbris lastninske pravice tujca na nepremičnini.
Vzpostavitev in vodenje evidence iz prvega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za pravosodje, v
30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izda potrdilo o
podatkih iz evidence na zahtevo stranke, ki izkaže pravni
interes ali na zahtevo državnega organa, ki izkaže javni interes.
Upravljalec te evidence pridobiva osebne podatke o
tujcu za namene njene vzpostavitve in vodenja tudi iz Centralnega registra prebivalstva. O pridobivanju teh podatkov
mu ni potrebno obveščati posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Postopki vpisa lastninske pravice tujcev na nepremičninah v zemljiško knjigo na podlagi sklepa o dedovanju, začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po predpisih, ki
so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
16. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/98-12/2
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
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Odlok o imenovanju ministra za obrambo
Republike Slovenije

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. februarja
1999 sprejel

ODLOK
o imenovanju ministra za obrambo
Republike Slovenije
Imenuje se:
dr. Franci Demšar, za ministra za obrambo Republike
Slovenije.
Št. 020-05/89-2/108
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
395.

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 druge
oziroma 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 v slovenski kulturi in uveljavljanju slovenske
umetniške ustvarjalnosti doma in v svetu, podeljujem ob
petdesetletnici delovanja srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
Lutkovnemu gledališču Ljubljana.
Za ustvarjalne zasluge pri razvoju slovenske lutkovne
umetnosti in literature za otroke podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije
Svetlani Makarovič.
Za dolgoletno bogato ustvarjalno delo v slovenskem
lutkarstvu podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije
Nacetu Simončiču.
Za izjemno organizacijsko delo v slovenskem lutkarstvu
podeljujem častni znak svobode Republike Slovenije
Ignaciju Šunjiću.
Št. 996-01-2/99
Ljubljana, dne 5. februarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA
396.

Uredba o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane za leto 1999

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane
za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
4099 Ustanovitev organizacije za trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter blagovne znamke
Višina sredstev za ta namen je 32,956.000 SIT.
4107 Skupni nameni: Sofinanciranje programov sanacije podjetij, zadrug in kmetij
Višina sredstev za ta namen je 160,500.000 SIT.
5537 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev
Višina sredstev za ta namen je 30,000.000 SIT.
5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo
kmetijske in živilske proizvodnje
Skupna višina sredstev za ta namen je
2.624,761.000 SIT.
Višina sredstev pod točko B) znaša skupaj
3.259,724.000 SIT.

1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1999 namenijo:

C) na podlagi letnega programa ministrstva za naslednje namene:
1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
Višina sredstev za ta namen je 74,900.000 SIT.

A) neposredno na podlagi vlog za naslednje namene:
1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi
Višina sredstev za ta namen je 1.200,000.000 SIT.

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 178,690.000 SIT.

1859 Ribištvo: Ulov plave ribe – podpora
Višina sredstev za ta namen je 32,100.000 SIT.
2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi
blaga za zunanji trg
Višina sredstev za ta namen je 3.200,000.000 SIT.
4180 Skupni nameni: Financiranje zalog in proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov
Višina sredstev za ta namen je 695,500.000 SIT.
5534 Ekološka plačila v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 157,500.000 SIT
5535 Kompenzacijska plačila v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 3.594,390.000 SIT
5536 Neposredna plačila v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 1.106,200.000 SIT
Višina sredstev pod točko A) znaša skupaj
9.985,690.000 SIT.

1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
Višina sredstev za ta namen je 181,900.000 SIT.
1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 481,393.000 SIT.
1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora
Višina sredstev za ta namen je 20,330.000 SIT.
1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
Višina sredstev za ta namen je 45,370.000 SIT
2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji
Višina sredstev za ta namen je 1.011,471.000 SIT.
2425 Kmetijstvo: Kataster trajnih nasadov
Višina sredstev za ta namen je 88,810.000 SIT.
2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 85,600.000 SIT.

B) na podlagi javnega razpisa za naslednje namene:
1422 Morsko ribištvo in marikultura
Višina sredstev za ta namen je 10,700.000 SIT.

2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni projekti – lastna udeležba
Višina sredstev za ta namen je 34,240.000 SIT.

1449 Sladkovodno ribogojstvo
Višina sredstev za ta namen je 27,430.000 SIT.

2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju laboratorijev v kmetijstvu in živilstvu
Višina sredstev za ta namen je 45,200.000 SIT.

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov – podpora
Višina sredstev za ta namen je 107,000.000 SIT.
2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno
delo – podpora
Višina sredstev za ta namen je 194,740.000 SIT.
2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu povezovanju
Višina sredstev za ta namen je 71,637.000 SIT.

2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu – oprema
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
2553 Nov naziv: Ribištvo: Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju
Višina sredstev za ta namen je 8,025.000 SIT.
2557 Nov naziv: Ribištvo: Podpore ribičem in preusmeritev dejavnosti
Višina sredstev za ta namen je 25,000.000 SIT.
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4181 Javni zavod Lipica – investicijsko vzdrževanje in
oprema
Višina sredstev za ta namen je 53,250.000 SIT.
5534 Ekološka plačila v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 142,500.000 SIT.
5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo
kmetijske in živilske proizvodnje
Višina sredstev za ta namen je 40,000.000 SIT.
6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih
centrov v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 85,600.000 SIT
6767 Javni zavod Kobilarna Lipica
Višina sredstev za ta namen je 127,330.000 SIT.
7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
Višina sredstev za ta namen je 120,000.000 SIT.
7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni
center za senzorično analizo vina.
Višina sredstev za ta namen je 10,700.000 SIT.
Višina sredstev pod točko C) znaša 2.870,309.000 SIT.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so fizične, pravne osebe ter društva oziroma njihove zveze, ki opravljajo
kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziroma
storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji.
Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo
upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
3. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge
upravičence, morajo ta sredstva nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila
interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega
oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovinske mreže.
5. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki
interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja, največ do višine 1% uveljavljenih
sredstev, vendar ne več kot 1000 SIT na odobreno vlogo.
6. člen
Do finančnih intervencij opredeljenih v 1. členu v točki
A in B ter C (samo postavka 2557) te uredbe bodo upravičena le tista kmetijska gospodarstva, ki bodo do 15. aprila
1999 oddala izpolnjen obrazec »PODATKI O KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU«. Ta obrazec mora biti izpolnjen v celoti
in v skladu s priloženimi navodili, pri čemer se upošteva
stanje na kmetijskem gospodarstvu na dan 31. 3. 1999; pri
rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč pa dejanska raba in za še
ne posejane površine predvidena raba v rastni dobi 1999.
Obrazci se dobijo na:
– Poslovnem združenju prehrane Slovenije – GIZ
1000 LJUBLJANA, Slovenska c. 54 (v nadaljnjem besedilu: PZPS) in
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– pri območnih in lokalnih enotah kmetijske svetovalne
službe.
Vloge in obrazec »PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU« morajo upravičenci posredovati Poslovnemu
združenju prehrane Slovenije – GIZ, Slovenska c. 54, 1000
Ljubljana.
Vsako kmetijsko gospodarstvo določi za potrebe uveljavljanja subvencij izmed članov kmetijskega gospodarstva
upravičenca (ali več upravičencev), ki bo v letu 1999 uveljavljal kakršnekoli intervencije. Zaželeno je, da je za vsako
kmetijsko gospodarstvo določen en upravičenec. V primeru, da je upravičencev na enem kmetijskem gospodarstvu
več se podatke enega vpiše na obrazec »Podatki o kmetijskem gospodarstvu« ostale na prilogo k temu obrazcu.
Če so na kmetijskem gospodarstvu eden ali več pridelovalcev grozdja in vina, ki so vpisani v register pridelovalcev
grozdja in vina, se mora vsaj eden od vpisanih v register,
prijaviti kot upravičenec na obrazcu »PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU«.
V primeru, ko kmetijsko gospodarstvo sestavlja več
obratov in se le-ta nahajajo v različnih območjih (nižina-N,
kraško območje-K, gričevnato-hribovito-H, strme kmetije-S,
gorsko-višinsko območje-V in druga območja z omejenimi
dejavniki-D) je potrebno za vsak posamezen obrat ali skupino obratov na enakem območju izpolniti ločen obrazec
»PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU«.
Upravičencem, ki vlagajo le vloge za postavko 2629
Skupni nameni: izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg, ni potrebno vlagati obrazca »PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU«.
Kopijo oddanega obrazca Podatki o kmetijskem gospodarstvu morajo upravičenci in vlagatelji hraniti najmanj
5 let po oddaji.
Kopije oddanih vlog za uveljavljanje finančnih intervencij morajo upravičenci oziroma vlagatelji hraniti najmanj 5 let
po oddaji.
7. člen
Vlagatelji (upravičenci oziroma njihovi pooblaščenci)
uveljavljajo sredstva iz 1. člena točke A te uredbe na podlagi
pisne vloge.
Vlagatelj, ki uveljavlja sredstva za druge upravičence,
mora vlogi priložiti tudi njihovo pooblastilo. Vlagatelji zahtevkov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, navedenih v vlogi.
8. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezen namen iz 1. člena točka B te uredbe vodi komisija,
ki jo za posamezen namen imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati
zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam vlog, ki so prispele prepozno,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo
pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in
predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo za posamezen
namen.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih minister s sklepom.
9. člen
Letni program dela za posamezen namen iz 1. člena
točka C te uredbe sprejme minister.
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Program in višino dodeljenih sredstev določi minister s
sklepom.
10. člen
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih iz 8. in
9. člena te uredbe, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje izkoriščanja dodeljenih sredstev.
11. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge po tej uredbi se
zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec do 15. aprila
1999 ni vložil obrazca »Podatki o kmetijskem gospodarstvu«
Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 15 dni od
njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene
zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O rezultatih
ponovne preveritve postopka odloči minister s sklepom.
12. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične
podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila ministrstva upravičencu do dneva vračila.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka tudi izgubi pravico
do katerihkoli intervencijskih sredstev ministrstva za dobo
dveh let, o čemer odloči minister s sklepom. Rok prične teči
z dnem vročitve sklepa.
Upravičenec mora vrniti tudi vsa sredstva, pridobljena
na podlagi 16. člena te uredbe, če se blago, za katerega je
pridobil ta sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji,
ki jih določa 4. člen uredbe o kriterijih za oprostitev plačila
carine pri ponovnem uvozu blaga (Uradni list RS, št. 56/95,
33/96 in 78/97).
13. člen
Obračun sredstev finančnih intervencij za zahtevke, ki
so bili vloženi v letu 1998 in do 15. januarja 1999, se opravi
po pogojih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
(Uradni list RS, št. 46/98, 50/98, 54/98, 72/98, 77/98
in 84/98).
II. UKREPI
14. člen
A) Neposredno na podlagi vlog za naslednje namene:
1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi
I. Interventni odkup vina v letu 1998
1. Namen ukrepa: stabilizacija stanja na področju vinogradništva in vinarstva
2. Upravičenci:
– Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
– Pridelovalci vina za stroške transporta vina, ki so
prodali v interventni odkup Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve. Priznani so jim stroški transporta za vino,
ki so ga zaradi polnih lastnih kapacitet skladiščili v najetih
kapacitetah, oddaljenih od matičnih kleti.
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3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve pridobi
sredstva na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Pridelovalci za stroške morebitnega
transporta pa pridobijo sredstva na podlagi vloge, kateri
predložijo kopije računov za opravljen transport vina, prodanega Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve in
kopijo zapisnika kmetijske inšpekcije iz katerega je razvidna
količina vina v interventnem odkupu in lokacija skladiščenja.
4. Način in rok za vložitev zahtevkov:
Na podlagi že podpisane pogodbe z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobi Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sredstva po predložitvi obračuna o opravljenem interventnem odkupu vina;
Zahtevke upravičenci vlagajo od 1. februarja do
30. maja 1999.
II. Podpora odkupu koruze za zrnje letine 1998
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za podporo odkupu koruze za
zrnje letine 1998, pridelane v Republiki Sloveniji, na lastnih
ali najetih površinah.
Upravičenci do podpore, pogoji za pridobitev sredstev
in višina podpore:
– kot so bili opredeljeni v 18. členu uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni list RS, št. 46/98,
50/98, 54/98, 72/98, 77/98 in 84/98); v točki Č;
– dodatni pogoj: podpora velja za koruzo, ki je bila
prevzeta v skladišču kupca najkasneje do 15. januarja 1999.
Način in rok vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na obrazcu, predpisanem z Uredbo o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni list RS, št.
46/98, 50/98, 54/98, 72/98, 77/98 in 84/98); v
18. členu, točka Č.
Zadnji rok za vložitev zahtevkov: 28. februar 1999.
III. Pokrivanje razlike pri odkupni ceni sladkorne
pese letine 1998
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena pokrivanju razlike med odkupno ceno sladkorne pese in ceno, ki se prizna Tovarni sladkorja Ormož kot strošek surovine.
2. Upravičenci:
Tovarna sladkorja Ormož, v skladu z veljavno uredbo o
določitvi odkupne cene sladkorne pese letine 1998 (Uradni
list RS, št. 72/98).
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Podpora v višini 0,50 SIT/kg odkupljene čiste sladkorne pese letine 1998 velja le za sladkorno peso letine 1998,
ki je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer prevzeta v
Tovarni sladkorja Ormož v obdobju od 14. 12. 1998 do
najkasneje 15. 1. 1999.
4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtevku
je potrebno priložiti dokazila o prevzemu in odkupu sladkorne pese.
Zadnji rok za vložitev zahtevka je 15. februar 1999.
IV. Sofinanciranje nabavne cene sladkorja za zimsko
krmljenje čebel
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena pokrivanju razlike med prodajno ceno sladkorja, namenjenega za krmo čebel, in ceno,
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določeno z uredbo o določitvi cene belega kristalnega sladkorja (Uradni list RS, št. 72/98) Tovarni sladkorja Ormož v
višini 15 SIT/kg prodanega sladkorja.
2. Upravičenci:
Čebelarji, ki so vpisani v register pri Veterinarskem
zavodu Slovenije.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Na čebeljo družino lahko čebelar kupi največ 12 kg
sladkorja, in sicer največ za število čebeljih družin kot jih ima
vpisanih v registru pri Veterinarskem zavodu Slovenije.
4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu. Zahtevku
je treba priložiti fotokopije računov za prodajo sladkorja čebelarjem za krmljenje čebel in obrazec seznam upravičencev po čebelarskih društvih.
Zahtevek se vloži najpozneje do 30. septembra 1999.
V. Pokrivanje stroškov za uporabo koncentriranega
grozdnega mošta za obogatitev vina
1. Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju razlike med
stroškom sladkanja s koncentriranim grozdnim moštom v
primerjavi s saharozo, in sicer za skupaj do 4,000.000 litrov
belega grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom, ki so ga predelali v koncentrirani grozdni mošt za
obogatitev vina.
2. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve subvencije so pridelovalci
grozdja in vina, ki pridelujejo vino s slovenskim geografskim
poreklom in so za to dejavnost vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina ter redno prijavljajo celoten pridelek
grozdja in vina.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Subvencijo je možno pridobiti za mošt s slovenskim
geografskim poreklom letnika 1999, ki so ga upravičenci
koncentrirali v grozdni mošt za obogatitev vina, koncentrirani grozdni mošt mora vsebovati najmanj 650 g sladkorja/liter (oziroma ekvivalentno količino sladkorja pri uporabi druge tehnologije).
Grozdni mošt, kot vhodna surovina za koncentracijo
mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za predelavo v
vino.
Višina sredstev za ta namen znaša 20,00 SIT/liter vinskega grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom, ki gre v koncentracijo.
4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga mora
podpisati odgovorna oseba vlagatelja.
Zahtevku je potrebno priložiti izvid analize koncentriranega grozdnega mošta, ki ga je opravila pooblaščena organizacija za oceno vina.
Rok za vložitev zahtevka je od 1. septembra do
31. oktobra 1999.
15. člen
1859 Ribištvo: Ulov plave ribe
1. Namen ukrepa:
A) plačilo odškodnine za ulov plave ribe v hrvaškem
morju v skladu z meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o morskem ribolovu;
B) subvencioniranje ulova plave ribe, ki se predela v
ribje konzerve.
2. Višina podpore:
– 20% vrednosti ulovljenih rib v hrvaškem morju;
– do 20% vrednosti odkupljene ribe za predelavo v
ribje konzerve.
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3. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je potrebno priložiti:
A) enotno carinsko deklaracijo za uvoz rib iz Republike
Hrvaške;
B) fakture za odkupljene ribe za predelavo iz ulova v
Republiki Sloveniji oziroma v odprtih vodah Jadranskega
morja.
16. člen
2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi
blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o
izvršenem izvozu;
– vlagatelj ni upravičen do sredstev, če je za blago, za
katerega vlaga zahtevek, uveljavljal carinski postopek uvoza
blaga za proizvodnjo za izvoz skladno z 89. členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in je to
razvidno iz k zahtevku priloženih carinskih dokumentov.
3. Višina podpore:
– je določena v seznamu priloge, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu do 20 v
tekočem mesecu za pretekli mesec.
17. člen
4180 Skupni nameni: Financiranje zalog in proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov
I. Sofinanciranje dolgoročnega skladiščenja vina
ob obilnih letinah grozdja in vina
1. Namen ukrepa:
Sredstva se namenijo za dolgoročno skladiščenje 50%
od celotnega skladiščenega vina letnika 1998 s slovenskim
geografskim poreklom.
2. Upravičenci:
Do sredstev so upravičeni vsi, ki so ob trgatvi 1998 v
svojih kleteh skladiščili več kot 30 000 litrov slovenskega
vina letnika 1998.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec mora imeti na dan uveljavljanja podpore
skladiščenega najmanj 50% celotnega pridelka vina letnika
1998.
Višina podpore znaša 3 SIT/ liter na zaloge na dan
31. 3. 1999 in 3 SIT/liter na zaloge na dan 30. 6. 1999.
4. Rok in način vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vlaga na obrazcu, kateremu je potrebno
priložiti:
– izpis iz kletarske evidence iz katerega so razvidne
dejanske zaloge vina na datum naveden v točki 3. tega
člena, ter izjava odgovorne osebe, ki potrjuje, da so navedeni podatki točni;
– kopijo prijave pridelka letnika 1998 iz registra pridelovalcev grozdja in vin, potrjeno s strani upravne enote.
Zahtevek se nanaša na zaloge vina na dan 31. 3. 1999
in na zaloge 30. 6. 1999, ter se vloži v roku 14 dni po
navedenih datumih.
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II. Sofinanciranje zalog semena

1. Namen ukrepa:
– pokrivanje dela stroškov skladiščenja semena žit,
koruze, krmnih rastlin, vrtnin in semenskega krompirja od
spravila do nove setve.
2. Upravičenci:
Do podpore so upravičene pravne osebe, ki so pri
ministrstvu vpisane v register pridelovalcev in dodelovalcev
semena kmetijskih rastlin.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Podporo je mogoče uveljavljati za skladiščenje semena, pridelanega izključno v Republiki Sloveniji:
a) letine 1998, za obdobje od 1. 1. 1999 do 30. 4.
1999;
b) letine 1999, od 1. dne meseca, ki sledi mesecu
prevzema v skladišče do 30. 11. 1999
Višina podpore znaša mesečno 0,50% od vrednosti
zalog in se lahko uveljavlja le za seme, ki je bilo v skladišču
od prvega do zadnjega dne tekočega meseca, na katerega
se nanaša zahtevek. Vrednost zalog se določi na podlagi
odkupne (nabavne) cene semena, ter količine semena, ki je
na zalogi zadnji dan v tekočem mesecu.
4. Način in roki uveljavljanja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
a) v primeru uveljavljanja podpore za skladiščenje semena letine 1998:
– dokazila, ki so bila določena v 23. členu uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni list RS, št.
46/98, 50/98, 54/98, 72/98, 77/98 in 84/98); pod
točko B;
b) v primeru uveljavljanja podpore za skladiščenje semena letine 1999:
– potrdila o potrditvi semenskega posevka;
– kopije dokazil o prevzemu oziroma odkupu semena
(na dokazilu morajo biti navedeni vsaj: pridelovalec, datum
prevzema oziroma odkupa, vrsta in sorta ter številka potrdila
o potrditvi semenskega posevka, prevzeta količina in vrednost);
– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki o
stanju zalog na zadnji dan v tekočem mesecu, navedeni v
zahtevku, točni.
Roki uveljavljanja zahtevkov:
a) za zaloge letine 1998 vlagajo upravičenci zahtevke
od 1. maja do 31. maja 1999;
b) za zaloge letine 1999 vlagajo upravičenci zahtevke
od 1. decembra do 10. decembra 1999.
III. Sofinanciranje zalog jedilnega krompirja
1. Namen ukrepa:
– pokrivanje dela stroškov skladiščenja tržnih viškov
jedilnega krompirja, pridelanega v Republiki Sloveniji.
2. Upravičenci:
Do podpore so upravičene kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in kmetijske družbe, ki razpolagajo z ustreznimi
skladišči za krompir.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Podporo je mogoče uveljavljati:
a) za zaloge krompirja letine 1998, ki so bile oblikovane najkasneje do 15. 10. 1998; podpora po tej uredbi velja
za skladiščenje v obdobju od 1. 12. 1998 do 31. 1. 1999);
b) za zaloge krompirja letine 1999 iz lastne oziroma
pogodbene pridelave, oblikovane najkasneje do 31. 10.
1999, podpora po tej uredbi velja za skladiščenje od 1. 11.
do 30. 11. 1999.
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Višina podpore znaša 0,15 SIT/kg na mesec in se
obračuna mesečno na podlagi stanja zalog na zadnji dan v
mesecu, na katerega se nanaša zahtevek.
4. Način in rok uveljavljanja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
a) v primeru uveljavljanja podpore za skladiščenje jedilnega krompirja letine 1998:
– dokazila, ki so bila določena v 23. členu uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni list RS, št.
46/98, 50/98, 54/98, 72/98, 77/98 in 84/98); pod
točko B;
b) v primeru uveljavljanja podpore za skladiščenje jedilnega krompirja letine 1999:
– kopijo dokazil o izvoru krompirja (lastna proizvodnja:
izjava odgovorne osebe o obsegu pridelave jedilnega krompirja v letu 1999 v ha in o oceni pridelka; pogodbena pridelava: kopija sklenjene pogodbe),
– kopijo dokazil o prevzemu oziroma odkupu krompirja
(na dokazilu morajo biti navedeni vsaj: pridelovalec, datum
prevzema oziroma odkupa, sorta, prevzeta količina in vrednost krompirja);
– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki o
stanju zalog, navedeni v zahtevku, točni.
Rok za uveljavljanje zahtevkov:
a) za zaloge letine 1998 vlagajo upravičenci zahtevke
od 1. maja do 31. maja 1999
b) za zaloge letine 1999 vlagajo upravičenci zahtevke
od 1. decembra do 10. decembra 1999
18. člen
5534 Ekološka plačila v kmetijstvu
I. Podpore integrirani pridelavi sadja
1. Namen ukrepa:
– izravnava stroškov pri integrirani pridelavi sadja.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo
sadja in se vključijo v program Slovenska integrirana pridelava sadja do vključno 28. 2. 1999.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Površine intenzivnega sadovnjaka, na katerih se izvaja
integrirana pridelava sadja in za katere se uveljavlja podpora, morajo biti potrjene kot površine pod integrirano pridelavo v letu 1999 s strani izvajalca programa Sadjarstvo Slovenije GIZ. Skupna površina sadovnjakov posamezne sadne
vrste, za katere se uveljavlja podpora, mora biti najmanj
0,5 hektara za jablane, hruške in breskve ter najmanj 0,3
hektara za ostale sadne vrste.
4. Višina sredstev znaša 60.000 SIT/hektar intenzivnega sadovnjaka, prijavljenega in potrjenega v programu
Slovenske integrirane pridelave sadja (SIPS) za leto 1999.
5. Način vlaganja zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na
predpisanem obrazcu. Zahtevku je treba priložiti potrdilo
(original odločbe SIPS) za vse površine intenzivnih sadovnjakov, za katere se uveljavlja podpora.
6. Rok za vložitev zahtevkov:
Upravičenci vložijo:
– predpisan obrazec s seznami sadovnjakov (vključno
s parcelami) skupaj z obrazcem podatki o kmetijskem gospodarstvu do 15. aprila 1999 (Upravičencem, ki so obrazec »Obstoječi sadovnjaki« oddali že v letu 1998 le-tega ni
potrebno ponovno oddati.),
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– zahtevek na predpisanem obrazcu pa najkasneje do
1. oktobra 1999.
II. Podpora ekološkemu kmetovanju
1. Namen ukrepa:
Podpora ekološkemu kmetovanju za nadomestitev izpada dohodka zaradi znižanja intenzivnosti pridelave.
2. Upravičenci:
Kmetje (kmetijska gospodarstva), ki kmetujejo po načelih ekološke pridelave na celi kmetiji in so vključeni v
nadzor, ki se izvaja v okviru društev in združenj za ekološko
kmetovanje.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– kmetija (kmetijsko gospodarstvo) je morala biti v letu
1998 podvržena nadzoru in je pridobila potrdilo; da so bili
na celotni kmetiji izpolnjeni minimalni pogoji za ekološko
kmetovanje v skladu s »Priporočili za ekološko kmetovanje v
Sloveniji«, ki jih je izdalo ministrstvo (v nadaljnjem besedilu:
priporočila), oziroma v skladu s sprejetimi smernicami združenj in društev, ki združujejo ekološke kmete (v nadaljnjem
besedilu: smernice; te smernice morajo biti usklajene z
osnovnimi standardi mednarodne zveze gibanj za ekološko
kmetijstvo – IFOAM);
– kmetija (kmetijsko gospodarstvo) mora biti v letu
1999 ponovno prijavljena za nadzor;
– upravičenec mora biti včlanjen v združenje ali društvo, ki združuje ekološke kmete;
– upravičenec je dolžan na celi kmetiji, to je na vseh
površinah, za katere uveljavlja podporo ekološkemu kmetovanju v letu 1999, kmetovati po načelih ekološke pridelave
še vsaj tri leta po pridobitvi podpore za ta namen.
Višina sredstev:
a) višina podpore na hektar:
– za njive (vrtnine, dišavnice,
zdravilna zelišča)
75.000 SIT/ha
– za njive (ostalo)
60.000 SIT/ha
– za zaščitene prostore
(vrtnine, dišavnice, zdravilna zelišča)
90.000 SIT/ha
– za intenzivne sadovnjake
in nasade jagod
75.000 SIT/ha
– za vinograde
75.000 SIT/ha
– za trajne travnike in pašnike
v uporabi in travniške sadovnjake
40.000 SIT/ha
Sredstva se pridobi le za površine, ki jih ima upravičenec v lasti ali v najemu, in so bile pod nadzorom v letu 1998.
Sredstva ni mogoče uveljavljati za površine trajnih travnikov
in pašnikov, ki jih kmetje ne kosijo ali na njih ne pasejo, ter
za površine skupnih pašnikov. Travniški sadovnjak je nasad
visoko debelnih sadnih dreves na bujni podlagi, katerih gostota ne presega 150 dreves/ha,
b) višina nadomestila za stroške nadzora: 30.000
SIT/kmetijo (kmetijsko gospodarstvo).
4. Način in rok vložitve zahtevka:
Postopek vložitve zahtevka je naslednji:
– prijavni obrazec za nadzor ekološke kmetije v letu
1998 in zapisnik oziroma poročilo o opravljenem nadzoru v
letu 1998 (original ali kopijo);
– potrdilo, da je celotna kmetija v letu 1998 izpolnjevala minimalne pogoje za ekološko kmetovanje v skladu s
»Priporočili« oziroma smernicami;
– prijavni obrazec za nadzor ekološke kmetije v letu
1999;
– dokazilo o včlanjenosti v društvo, ki vključuje ekološke kmete;
– izjava upravičenca, da bo kmetoval v skladu s »Priporočili« oziroma smernicami še najmanj 3 leta od leta
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pridobitve prve podpore za ta namen oziroma najmanj do
leta 2002;
– predpisan obrazec »Podpora ekološkemu kmetovanju«.
Dokumente iz prve in druge alinee poslati skupaj z
obrazcem podatki o kmetijskem gospodarstvu do 15. aprila
1999.
Dokumente iz tretje, četrte, pete in šeste alinee je
potrebno poslati v obdobju od 1. junija do 30. junija 1999.
19. člen
5535 Živinoreja: kompenzacijska plačila v kmetijstvu
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje živinorejske proizvodnje na območjih
z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo (gorsko višinska, gričevnato hribovita, kraška območja, strme kmetije
ter druga območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo);
– ponovno uvajanje in smotrnejše izkoriščanje planinske paše, ohranjanja kulturne krajine s pomočjo živali;
– kompenzacijska plačila za rejo živali;
– podpora posebnim programom v reji mesa ter
– testiranje živali.
I. Podpora za živali za prirejo mesa (govedo, konji,
ovce in koze)
1. Upravičenci: rejci živali v območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
2.1. Skupni pogoji:
– sredstva se lahko uveljavljajo le za tiste živali (klavne,
pitovne in plemenske), ki so bile prirejene na območjih z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, kar je razvidno
iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine ali iz dokumentacije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;
– upravičenci morajo imeti živali, za katere uveljavljajo
podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo,
živali iz uvoza pa najmanj 12 mesecev;
– živali morajo biti vključene v republiški selekcijski
program oziroma njih reja ne sme biti v nasprotju z zakonom
o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86);
– živali morajo biti označene v skladu s predpisi;
– živali, ki so bile zaklane, morajo biti zaklane v registrirani. Za preračun na živo maso za govedo se upošteva 54%
klavnost.
2.2. Dodatni pogoji po posameznih vrstah živali:
2.2.1. Govedo:
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji v nadaljnjo
rejo ali v klanje, najmanj 250 kg, pri telicah in volih 220 kg,
izjema je pitanje telet na višjo težo (200 kg), kjer mora biti
program prijavljen pri območni selekcijski službi;
– za plemenske telice, ki so na podlagi pogodbenega
odnosa med lastnikom iz nižinskega območja ter rejcem, ki
te živali vzreja v območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo najmanj 15 mesecev, se prizna posebna premija.
2.2.2. Konji hladnokrvnih pasem in haflinške pasme:
– ki se pitajo za meso in so vzrejene ob kobili;
– ki niso starejši od enega leta;
– ki so ob prodaji težki najmanj 200 kg žive teže pri
haflinški pasmi oziroma 300 kg žive teže pri hladnokrvnih
pasmah.
2.2.3. Drobnica:
– živali niso starejše od enega leta;
– ki ob prodaji oziroma zakolu tehtajo najmanj 15 kg
žive teže.
3. Višina podpore:
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Območje

SIT/kg prirasta
ž. t. klavne ali
plemenske živine
govedo

SIT/žival/leto

konji

drobnica

25*

10.500

1.500

40*

15.000

2.400

– gričevnato-hribovita in druga
območja z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo
– gorsko višinsko, strme kmetije
in kraško območje

* V primeru reje plemenskih telic iz druge alinee točke 3.2.1. se navedene višine povišajo za 50%.

4. Roki in način vložitve zahtevkov:
Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer
štirikrat letno:
– za obdobje od 1. januarja do 31. marca od 1. aprila
do 20. aprila;
– za obdobje od 1. aprila do 30. junija od 1. julija do
20. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra od
1. oktobra do 20.oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra od
1. decembra do 10. decembra.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu živali oziroma ustrezno potrdilo o prevzemu živali v rejo v območje z omejenimi dejavniki, z navedbo datuma, številke živali, teže živali ter naslova
prodajalca (lastnika) in kupca (rejca) živali;
– kopijo računa za prodane živali ali kopijo obračuna
kooperacijskega pitanja ali kopijo obračuna pogodbene reje
plemenskih telic, ali kopijo obračuna usluge klanja, če gre
za porabo na registriranem turizmu na kmetijah, iz katerega
je razviden datum, številka živali, teža in naslov prodajalca
(rejca) in kupca (lastnika);
– pri govedu, ki je bilo zaklano, mora biti priložen dokument kontrolne organizacije o teži in razvrstitvi klavnih
trupov v kakovostni razred v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji
(Uradni list RS, št. 28/94).

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vse živali za katere se uveljavlja podpora morajo biti
označene v skladu s predpisi;
krave in drobnica po sistemu, ki velja za A ali Z kontrolo, kobile pa morajo biti ustrezno označene, oziroma morajo imeti identifikacijski dokument selekecijske službe v konjereji;
– vsaka žival, za katero se uveljavlja podpora mora biti
vsako leto osemenjena ali pripuščena z licenciranim plemenjakom (bikom, žrebcem, ovnom ali kozlom);
– vse živali morajo biti vpisane v enotnem registru rejcev živali za mlečno rejo krav, krav dojilj, kobil za vzrejo
žrebet, ovac in koz za mlečno ali za mesno rejo na območnem selekcijskem zavodu;
– obremenitev kmetijskih površin ne sme presegati
3 GVŽ/ha, upoštevajoč celoleten stalež vseh živali na kmetiji
(izračun iz obrazca: podatki o kmetijskem gospodarstvu na
dan 31. 3. 1999), oziroma se sme podpora uveljavljati le do
te obremenitve;
– zahtevek se lahko vloži šele, ko ima rejec naveden
stalež živali najmanj 3 mesece;
– rejec je dolžan imeti število živali, za katere vlaga
zahtevek, do konca leta 1999; v primeru, da pride do pogina ali odprodaje živali prej in se ne zamenja te živali z drugo
najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža, je rejec dolžan
vrniti že dodeljena sredstva ter pisno prijaviti spremembo
staleža območni selekcijski službi in PZPS;
– kmetija, ki uveljavlja podporo za krave dojilje, ne sme
oddajati mleko v prodajo na domu ali v mlekarno oziroma
nima predelave mleka na domu.
Višina podpore:

II. Podpora za rejo krav, kobil, ovac in koz
1. Upravičenci:
Rejci krav dojilj, kobil in drobnice v vseh območjih in
rejci mlečnih krav v območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo.

v SIT /žival / leto
krave
Območje

– nižinsko
– gričevnato-hribovita in druga
območja z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo
– gorsko višinsko, strme kmetije
in kraško območje

dojilje

mleko

ovce, koze
dojilje

kobile

mleko

–

18.000

–

1.200

15.000

10.000

21.500

1.500

1.800

20.000

15.000

24.000

2.000

2.400

25.000
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Upravičenci lahko uveljavljajo povečano podporo v naslednjih primerih:
– povečano podporo za 10%, če je obremenitev kmetijskih površin manjša od 1,5 GVŽ/ha,
– povečano podporo za 5%, če je paša na skupnih ali
individualnih pašnikih najmanj 80 dni v letu, vendar le v
primeru, če upravičenec za iste živali ni uvelavljal podpore
za planinsko pašo,
– v primeru, da sta izpolnjena pogoja iz prve in druge
alinee te točke, lahko upravičenec uveljavlja povečanje podpore iz obeh navedenih alinei skupaj.
3. Rok in način vlaganja zahtevkov:
zahtevek se vlaga enkrat letno za celo leto 1999 na
predpisanem obrazcu, in sicer od 1. junija do 30. junija
1999.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v registru rejcev živali za mlečno rejo
krav, krav dojilj, kobil za vzrejo žrebet, ovac in koz za mlečno
ali za mesno rejo na območnem selekcijskem zavodu.
III. Podpora za živali na planinski paši
1. Upravičenci:
Rejci živali, ki se pasejo na planinskih pašnikih.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se
je pasla na planinskem pašniku z nadmorsko višino najmanj
750 metrov najmanj 80 dni oziroma 75 dni na planinah,
katerih minimalna nadmorska višina je 1.400 m;
– pašnik mora biti oddaljen najmanj 1 km od najbližjega koristnika in obsegati najmanj 5 ha absolutnih travnih
površin;
– za vsako planino mora biti izdelan zapisnik o prigonu
živali na planinski pašnik in zapisnik o odgonu živali s planinskega pašnika, z navedbo datuma prigona oziroma odgona
in popisom evidenčnih številk živali. Zapisnika morata biti
potrjena s strani kmetijske svetovalne službe in podpisana s
strani gospodarja planine;
– vse živali, za katere se uveljavlja podpora, morajo biti
oštevilčene v skladu s predpisi;
– za živali se premija lahko uveljavlja le enkrat v enem
letu; če se žival pase na več planinah, se lahko uveljavlja
premija le za pašo na eni planini;
– obremenitev pašnih površin v obdobju planinske paše ne sme presegati 2,5 GVŽ/ha planinskega pašnika, upoštevajoč vse živali na paši;
– za vsako planino je potrebno do konca leta 1999
izdelati pašni red;
– upravičenec, ki je pridobil sredstva iz naslova Podpora ekološkemu kmetovanju ne more za iste površine pridobiti sredstev iz tega namena.
Višina podpore
Kategorija živali

molzna krava, kobila z žrebetom
presuš. krava, MPG*, telica, krava dojilja
konj starejši od enega leta in kobila brez žrebeta
ovce, koze za proizvodnjo mleka **
ovce, koze za proizvodnjo mesa **

Višina podpore
(SIT/žival)

8.000
5.500
5.500
1.500
1.000

* MPG – mlado pitano govedo
** živali morajo biti stare najmanj 6 mesecev

3. Način in rok vložitve zahtevka:
Zahtevek se vlaga v dveh delih in sicer:
3.1. Upravičenci morajo do 30. junija 1998 prijaviti
planinsko pašo na predpisanem obrazcu, kateremu je treba
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priložiti kopijo zapisnika o prigonu živali na planinski pašnik.
Zapisnik mora vsebovati datum prigona živali na planino,
seznam živali z navedbo njihovih evidenčnih številk, in mora
biti potrjen s strani kmetijske svetovalne službe in gospodarja planine.
3.2. Končni zahtevek se vlaga enkrat letno do
15. oktobra 1999 na predpisanem obrazcu, kateremu je
treba priložiti kopijo zapisnika o odgonu živali s planine.
Zapisnik mora vsebovati datum odgona, seznam živali z
navedbo njihovih evidenčnih številk, in mora biti potrjen s
strani kmetijske svetovalne službe in gospodarja planine.
IV. Kompenzacijska plačila v živinoreji – posebni
programi
2. Upravičenci:
– rejci pitovnih živali.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
3.1. Skupni pogoji za pridobitev sredstev:
– živali so vpisane v register pri območni selekcijski
službi (poseben seznam vseh živali v hlevu, datum pripusta
in podatki o plemenjaku, datum telitve in navedba o uporabi
teleta iz prejšnje sezone;
– vse živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti
označene v skladu s predpisi.
3.2. Pogoji za posamezne vrste in kategorije živali,
višina podpore ter vlaganje zahtevkov:
3.2.1 Pitanje telet na višjo težo:
– teleta mlečnih pasem in teličke kombiniranih pasem,
ki niso primerne za nadaljnjo rejo;
– prijava teleta najkasneje 30 dni po njegovem rojstvu
na območni selekcijski službi;
– teleta slovenskega porekla in so vzrejena ter registrirana po sistemu blagovnih znamk;
– zakol teleta pri minimalni živi teži 200 kg.
3.2.2 Reja klavnih prvesnic:
– so kombiniranih pasem ali križank z mesno pasmo;
– zakol prvesnice mora biti izvršen najkasneje 120 dni
po telitvi;
– dokazilo o zakolu v klavnici, ocena razvrstitve s strani
kontrolne organizacije.
3.2.3. Pohorje beef
– živali so vključene v program reje govedi za meso po
sistemu Pohorje beef;
– živali morajo biti ob prodaji težke najmanj 300 kg.
Višina podpore:
kategorija
v SIT / žival
– pitanje telet na višjo težo
15.000
– klavne prvesnice
20.000
– Pohorje beef
20.000
4. Rok in način vlaganja zahtevkov:
Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer
štirikrat letno:
– za obdobje od 1. januarja do 31. marca od 1. aprila
do 20. aprila;
– za obdobje od 1. aprila do 30. junija od 1. julija do
20. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra od
1. oktobra do 20. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra od
1. decembra do 10. decembra.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o vpisu v register rejcev telet pitanih na višjo
težo, ali rejcev klavnih prvesnic, ali rejcev po sistemu Pohorje beef, na območnem kmetijskem zavodu, potrjen s strani
selekcijske službe, ter v primeru pitanja telet na višjo težo
tudi s strani nosilca blagovne znamke;
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– dokazilo o zakolu živali v registrirani klavnici oziroma
kopija zapisnika o razvrstitvi klavnih trupov v kakovostni razred od pooblaščene kontrolne organizacije, iz katerega je
razvidna njihova klavna teža in številka živali.
V. Progeni test bikov in ovnov, premiranje plemenskih
bikov v testih na prirast mesa, direktni testi za potrebe
vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta
2. in 3. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev:
pod 1: rejci bikovskih mater preko območne govedorejske službe na podlagi dokazila o oddaji bikca v zrejališče;
pod 2, 3 in 4: zrejališči Murska Sobota in Nova Gorica,
obrat Logatec ter rejci, če imajo z območno govedorejsko
službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na
podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na

podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča, za
pripust oziroma v zakol;
pod 5: selekcijske službe območnih zavodov na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo;
pod 6: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji
bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
pod 6.a Fakulteta za kmetijstvo Maribor na podlagi
seznama ocenjenih testnih bikov z linije klanja potrjenega s
strani Republiške govedorejske službe;
pod 7: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji
bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
pod 8, 9 in 10: testna postaja za ovne v Logatcu, na
podlagi zapisnika republiške komisije za licenciranje ovnov
in kopije računa o nakupu ali prodaji živali.

Višina podpore
Namen
živali

Št.
(SIT/ žival)

Višina podpore

Skupaj (SIT)

1. vhlevitev bikov v vzrejališče
2. osemenjevalni center *
3. pripust
4. izločitve iz testa
5. test bikov, prevozi, odbira
progeni test bikov Rogoza
6.a progeni test bikov, FK Maribor

230
46
103
65
325
240
240

71.000
405.000
256.800
91.000
28.300
49.000
3.200

16,330.000
18,630.000
26,450.400
5,915.000
9,197.500
11,760.000
768.000

7. progeni test bikov Logatec
8. vhlevitev ovnov
9. pripust ovnov
10. izločitev ovnov iz testa

165
400
180
150

106.000
6 500
21.400
6.500

17,490.000
2,600.000
3,852.000
975.000

SKUPAJ

114,071.900

* Podpora velja v enakem znesku za plemenske bike za potrebe osemenjevanja, ki so bili uvoženi v
skladu z sklepi komisije za odbiro bikov in kolegija Govedorejske službe.

4. Način vložitve zahtevkov:
Zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu, in sicer
štirikrat letno:
– za obdobje od 1. januarja do 31. marca od 1. aprila
do 20. aprila;
– za obdobje od 1. aprila do 30 junija od 1. julija do
20. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra od 1.
oktobra do 20. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra od 1.
decembra do 10. decembra.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa za prodane živali ali poročila o testu
živali oziroma prevozu, kjer je razvidna pasma, ime živali in
ušesna številka;
– potrdilo Republiške govedorejske službe o upravičenosti regresa na podlagi selekcijskega programa za namene
1 do 7;
– potrdilo Republiške selekcijske službe za drobnico o
upravičenosti regresa na podlagi selekcijskega programa za
namene 8 do 10.
20. člen
5536 Neposredna plačila v kmetijstvu
I. Podpora pridelavi sladkorne pese
1. Namen ukrepa:
– podpora pridelavi sladkorne pese s ciljem povečevanja obsega pridelave.

2. Upravičenci:
Pridelovalci (fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji),
ki v letu 1999 pridelujejo sladkorno peso.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Podpora v višini 42.000 SIT/ha se dodeli upravičencem, ki imajo v letu 1999 s Tovarno sladkorja Ormož (TSO)
sklenjeno pogodbo o pridelavi sladkorne pese. Sredstva se
dodelijo le za peso, pridelano na območju Republike Slovenije. Najmanjša površina, za katero lahko posamezen upravičenec uveljavlja podporo, je 0,3 ha.
4. Način in rok vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti dokazila o pogodbeni pridelavi in o posejani površini s sladkorno peso.
Rok za vložitev zahtevkov je od 15. maja do 15. junija
1999.
II. Podpora razvoju semenarstva
1. Namen ukrepa:
Podpora razvoju semenarstva zaradi spodbujanja pridelave kakovostnega domačega semena krompirja, ajde,
koruze in sladkorne pese.
2. Upravičenci:
– pravne osebe, ki je pri ministrstvu vpisana v register
pridelovalcev za pridelavo semena, ki je predmet zahtevka,
za pridelavo na lastnih površinah ali pri kooperantih.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Podpora velja le za pridelavo semena sort, ki so registrirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji oziro-
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Št.

ma za pridelavo semena sort, za katere je bilo izdano izjemno dovoljenje ministrstvo za razmnoževanje v letu 1999.
Višina podpore

krompir
krompir
krompir
krompir
2. Ajda
3. Koruza
4. Sladkorna

Upravičenci morajo vložiti zahtevke od 1. maja do
20. maja 1999.
IV. Podpora obnovi hmeljišč

Višina podpore
(SIT/ha)

1. krompir
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– pridelava semena v jedrih, naravno
izoliranih območjih, v poletni saditvi
150.000
– klasično semenarjenje (100 m izolacija) 120.000
– I. varovalni pas
120.000
– II. varovalni pas
75.000
– brezvirusni sadilni material
15 SIT/kos
40.000
60.000
pesa
75.000

4. Način in rok vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za
seme, za katerega se vlaga zahtevek;
– seznam semenskih posevkov, za katere se vlaga zahtevek;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka;
– za sorte, ki niso na sortni listi in se razmnožujejo po
posebnem dovoljenju ministrstva, tudi kopijo odločbe o dovolitvi semenske pridelave v letu 1999.
Rok za vložitev zahtevkov je od 15. avgusta do
30. oktobra 1999.
III. Podpora obdelavi hmeljišč
1. Namen ukrepa:
– izravnava stroškov pridelave.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo
hmelja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Za površino hmeljišča je treba v skladu s predpisi pravočasno javiti hmeljni komisiji, da je posajena oziroma da se
nahaja v premeni, ki lahko traja do 2 leti. Hmeljar mora v
času pramene vzdrževati žičnico.
Višina sredstev znaša 118.000 SIT/hektar hmeljišča
oziroma hmeljišča v premeni, prijavljenega hmeljni komisiji
za leto 1999.
4. Rok in način vlaganja zahtevkov:
Upravičenci – pridelovalci hmelja pridobijo sredstva na
podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu. Zahtevku je treba priložiti potrdilo hmeljne komisije o prijavi celotne površine hmeljišča, za katerega se uveljavlja subvencija.

1. Namen ukrepa:
Podpora je namenjena pospeševanju obnove hmeljišč
z virusov prostim sadilnim materialom določenih sort hmelja.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki sadijo virusov proste sadike v hmeljišča.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
Za površino v letu 1999 na novo zasajenih hmeljišč z
virusov prostimi sadikami znaša podpora 1,340.000
SIT/hektar.
Upravičenci so upravičeni do sredstev:
– če so površine zasadili v virusov prostim sadilnim
materialom;
– če so sadili na površine, kjer 2 leti ni bilo pridelave
hmelja;
– če je minimalna zasajena površina 0,05 ha;
– če so prijavili vse svoje površine, tudi obnovljene,
hmeljni komisiji pri IHP.
4. Rok in način vlaganja zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na
predpisanem obrazcu. Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo hmeljne komisije o prijavi celotne površine
hmeljišča, ki jo posameznik obdeluje;
– potrdilo hmeljne komisije o prijavi v letu 1999 obnovljenih površin;
– račun IHP za nakup virusov prostih sadik;
– izjava svetovalne službe, da je obnova opravljena v
skladu s tehnološkimi navodili.
Upravičenci morajo vložiti zahtevke od 15. aprila do
20. maja 1999.
III. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-00/99-1
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA: Seznam proizvodov in višina izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
Tarifna
oznaka
1

0101

Poimenovanje
2

0101 11 000
0101 19
0101 19 100

Konji, osli, mezge in mule, žive živali
– Konji:
– – čistih pasem, plemenski
– – drugi:
– – – klavni

0102
0102 10
0102 10 100

Govedo, žive živali
– Čistih pasem, plemenske:
– – telice (samice goveda, ki še niso telile)

0201
0201 20

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
– Drugi kosi s kostmi:

Podpora v
SIT/enoto
3

46.000,00/kos
47,00/kg

70.000,00/kos
*
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2

0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00

– – ”kompenzirane četrti”:
– – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:
– – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:
– – drugo:
– Brez kosti

Uradni list Republike Slovenije
Podpora v
SIT/enoto
3

138,00/kg**
75,00/kg**
155,00/kg**
155,00/kg**
200,00/kg**

* Velja izključno za goveje meso slovenskega porekla. Živali morajo biti odkupljene na domačem trgu in zaklane v slovenskih klavnicah, kar mora biti
dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup govedi ter kopijo ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopijo veterinarskega spričevala.
** Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži s faktorjem 1,50.

0206

0210

0210 11
0210 11 310
0210 11 390
0210 20
0302
0302 61

0401
0401 10
0401 10 100
0401 10 900
0401 20
0401 20 110
0401 20 190
0401 20 910
0401 20 990
0401 30
0401 30 110
0401 30 190
0401 30 310
0401 30 390
0401 30 910
0401 30 990

Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in
mezgov; sveži, ohlajeni ali zmrznjeni
Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
nasoljeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
prekajeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali
drugih klavničnih izdelkov
– Meso prašičje:
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
– – – domačih prašičev
– – – – posušena ali prekajena
– – – – – šunke in njihovi kosi
– – – – – plečeta in njihovi kosi
– Meso goveje
Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:
– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
velike sardele (Sardinella spp.),
papaline (Sprattus Sprattus)

10,60/kg

60,00/kg
25,50/kg
108,40/kg

12,00/kg

Mleko in smetana, nekoncentrirana in
brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– Z največ 1 ut. % maščobe:
– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno dveh litrov
– – drugo
– Z več kot 1 ut. % do vključno 6 ut. % maščobe
– – do vključno 3 ut. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno dveh litrov
– – drugo
– – nad 3 ut. %:
– – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno dveh litrov
– – drugo
– Z več kot 6 ut. % maščobe
– – do vključno 21 ut. %:
– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno dveh litrov
– – drugo
– – nad 21 ut. % pa do vključno 45 ut. %
– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno dveh litrov
– – drugo
– – nad 45 ut. %:
– – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno dveh litrov
– – drugo

*

14,50/l
9,50/l

14,50/l
9,50/l
14,50/l
9,50/l

14,50/l
9,50/l
14,50/l
9,50/l
14,50/l
9,50/l

* Podpora velja le za upravičence, ki odkupujejo mleko v skladu z veljavno uredbo o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka, kar mora biti
dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup mleka.

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

18,00*
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

Št.
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Podpora v
SIT/enoto

1

2

0403

Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana,
jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo
mleko in smetana, koncentrirano ali ne,
z dodatkom sladkorja ali drugih sladil,
aromatizirano ali z dodanim sadjem,
sladkorjem ali kakavom:

18,00*

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz
mleka; mlečni namazi
Sir in skuta:

18,00*
18,00*

0405
0406

3

* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo. Podpora velja le za upravičence, ki odkupujejo mleko v
skladu z veljavno uredbo o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka, kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup mleka.

0409 00 000

Med, naravni

0701
0701 90
0701 90 900

Krompir, svež ali ohlajen
– Drug:
– – – drugo

56,80/kg
*
3,00/kg

* Podpora velja od 1. septembra 1999 za krompir letine 1999.

0808
0808 10
0808 10 20
0808 10 201
0808 10 202
0808 10 203
0808 10 204
0808 10 50
0808 10 501
0808 10 502
0808 10 503
0808 10 504
0808 10 90
0808 10 901
0808 10 902
0808 10 903
0808 10 904

Jabolka, hruške in kutine, sveže
– Jabolka:
– – drugo:
– – – vrste zlati delišes:
– – – – od 1. januarja do 31. marca
– – – – od 1. aprila do 30. junija
– – – – od 1. julija do 20. avgusta
– – – – od 21. avgusta do 31. decembra
– – – vrste granny smith:
– – – – od 1. januarja do 31. marca
– – – – od 1. aprila do 30. junija
– – – – od 1. julija do 20. avgusta
– – – – od 21. avgusta do 31. decembra
– – – druga:
– – – – od 1. januarja do 31. marca
– – – – od 1. aprila do 30. junija
– – – – od 1. julija do 20. avgusta
– – – – od 21. avgusta do 31. decembra

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 28,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša višina podpore za
upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina
podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

0808 20
0808 20 50
0808 20 501
0808 20 502
0808 20 503
0808 20 504

– Hruške in kutine:
– – hruške:
– – – druge:
– – – – od 1. j anuarja do 31. marca
– – – – od 1. aprila do 30. junija
– – – – od 1. julija do 20. avgusta
– – – – od 21. avgusta do 31. decembra

*
*
*
*

* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 29,00 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske unije znaša višina podpore za
upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 20,00 SIT/kg, za ostale upravičence 14,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina
podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

1601
1601 00 100
1601 00 910
1601 00 990
1602
1602 10 000
1602 20

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov
– Iz jeter
– Drugo:
– – klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane
– – drugo

38,30/kg
27,60/kg

Drugi pripravljeni ali konzervirani
izdelki iz mesa, drobovje ali kri
– Homogenizirani proizvodi
– Iz jeter katere koli živali:

35,10/kg
17,30/kg

26,80/kg
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2

1602 31
1602 32
1602 39

– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
– – puranov:
– – kokoši vrste Gallus domesticus:
– – drugo:

1602 41
1602 41 100
1602 42
1602 42 100
1602 49

– Prašičev:
– – šunka (stegno) in njeni kosi:
– – – domačih prašičev
– – plečeta in njihovi kosi:
– – – domačih prašičev
– – drugo, vključno mešanice:
– – – domačih prašičev:

1602 50
1602 90
1604

1604 13

– Goved:
– Drugo, vključno z izdelki iz krvi
katerihkoli živali:
Pripravljene ali konzervirane ribe,
kaviar in kaviarjevi nadomestki,
pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:
– – sardine, velike sardele in papaline:

Uradni list Republike Slovenije
Podpora v
SIT/enoto
3

22,60/kg
17,30/kg
13,40/kg

29,50/kg
26,00/kg
27,10/kg
63,60/kg
17,30/kg

*

* Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.

1901

1901 10 000
1901 90
1901 90 99
1901 90 999

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba
in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40
ut. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez
dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut..%,
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih
za prodajo na drobno
– Drugo:
– – drugo:
– – – drugo:
– – – – drugo

5,00*

5,00*

* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2005
2005 20
2005 20 200
2202
2202 90
2202 90 910
2202 90 950
2202 90 990

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen
v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz
tar. št. 2006
– Krompir:
– – – v tankih rezinah, ocvrt ali pečen, osoljen
in začinjen ali ne, v nepredušni embalaži,
primeren za takojšnjo uporabo
Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi
sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009
– Drugo:
– – druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov
iz tar. št. 0401do 0404:
– – – do 0,2 ut. %
– – – 0,2 ut. % ali več, vendar manj kot 2 ut. %
– – – 2 ut. % ali več

25,00/kg

9,50*
9,50*
9,50*

* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2204

2204 10
2204 10 190

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena
vina; grozdni mošt, razen tistega iz
tar. št. 2009
– Peneča vina (penine):
– – z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%:
– – – druga
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija
je ustavljena z nastajanjem alkohola:

*

80,00/l
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Tarifna
oznaka

Poimenovanje

1

2

2204 21

– – v posodah do vključno 2 l:
– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v
vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:
– – – – – – – drugje:
– – – – – – – – Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer–
Ormož, Haloze, Radgona–Kapela, Prekmurje
– – – – – – – – Šmarje Virštajn, Bizeljsko–Sremič,
Dolenjska, Bela krajina
– – – – – – – – Vipava, Brda, Kras
– – – – – – – – Koper
– – – – – – druga (npr. rdeča, rose):
– – – – – – – drugje:
– – – – – – – Maribor, Slov. gorice, Ljutomer–Ormož,
Haloze, Radgona–Kapela, Prekmurje
– – – – – – – Šmarje, Virštajn, Bizeljsko–Sremič,
Dolenjska, Bela krajina
– – – – – – – Vipava, Brda, Kras
– – – – – – – Koper

2204 21 38
2204 21 381
2204 21 382
2204 21 383
2204 21 384
2204 21 78
2204 21 781
2204 21 782
2204 21 783
2204 21 784
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Podpora v
SIT/enoto
3

80,00/l
80,00/l
80,00/l
80,00/l

80,00/l
80,00/l
80,00/l
80,00/l

* Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih inštitucij). Podpora se dodeli za vino, ki je pri izvozu doseglo ceno
najmanj 60,00 SIT/l

2204 21 790
60,00/l**
2204 29

2204 29 18
2204 29 181
2204 29 182
2204 29 183
2204 29 184
204 29 58
2204 29 581
2204 29 582
2204 29 583
2204 29 584
2204 29 650

– – – – – druga (ne kakovostna):
– – – – – – bela

– – drugo (v posodah nad 2 l):
– – – drugo:
– – – – z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih
okoliših:
– – – – – – bela:
– – – – – – – drugje:
– – – – – – – – Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer–Ormož,
Haloze, Radgona Kapela, Prekmurje
– – – – – – – – Šmarje–Virštajn, Bizeljsko, Sremič, Dolenjska,
Bela krajina
– – – – – – – – Vipava, Brda Kras
– – – – – – – – Koper
– – – – – – druga:
– – – – – – – drugje:
– – – – – – – – Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer–Ormož,
Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje
– – – – – – – – Šmarje–Virštajn, Bizeljsko–Sremič, Dolenjska,
Bela krajina
– – – – – – – – Vipava, Brda, Kras
– – – – – – – – Koper
– – – – – druga (ne kakovostna):
– – – – – – bela:
– – – – – – – drugje

600/l**

60,00/l**
60,00/l**
60,00/l**
60,00/l**

60,00/l**
60,00/l**
60,00/l**
60,00/l**
60,00/l**

** Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih inštitucij) vstekleničeno kakovostno vino mora ob izvozu doseči ceno
najmanj 90 SIT/liter, nevstekleničeno vino in deželno vino pa mora ob izvozu doseči ceno najmanj 35 SIT/liter.
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397.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Atlanti

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 912-04/98-1
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Atlanti
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Atlanti na
čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Atlanti obsega državi Georgio in Illinois.
Generalni konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju
gospodarskih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slovenije z državama Georgio in Illinoisom.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 912-04/98-1
Ljubljana, dne 22. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

398.

Sklep o postavitvi častnega konzula v Atlanti

Na podlagi 14. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97)
na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o postavitvi častnega konzula v Atlanti
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Atlanti se
postavi Paul N. Steinfeld.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
399.

Odredba o spremembah odredbe o cenah in
normativih za določanje cen gradbenih del za
popotresno obnovo objektov

Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 45/98 in 67/98) izdaja minister za okolje
in prostor

ODREDBO
o spremembah odredbe o cenah in normativih
za določanje cen gradbenih del za popotresno
obnovo objektov
1. člen
V odredbi o cenah in normativih za določanje cen
gradbenih del za popotresno obnovo objektov (Uradni list
RS, št. 59/98) se priloge 1, 2 in 3 nadomestijo s prilogami
1, 2 in 3, ki so sestavni del te odredbe.
2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-26/98-2
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor
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PRILOGA 1

POPIS
SPLOŠNIH GRADBENIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE
I. Rušitve in odstranjevanja
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA - SANACIJAH:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Rušenje lesene stropne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;

1.104,00 SIT/m2

Rušenje strešne konstrukcije v celoti z odvozom na začasno deponijo gradbenega
materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;

1.960,00 SIT/m2

Rušenje predelnih sten debeline 12 cm v celoti, z odstranjevanjem ruševin na začasno
deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;

1.107,00 SIT/m2

Rušenje nosilnih opečnih zidov, zidanih v apneni ali podaljšani cementni malti, z odstranjevanjem ruševin na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po
kubičnem metru;

9.372,00 SIT/m3

Rušenje lesene zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega
materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;
Rušenje kamnite zatrepne stene v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega
materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;
Rušenje dimnika v celoti, z odvozom na začasno deponijo gradbenega materiala na
gradbišču, obračun po tekočem metru;
Prebijanje kamnitega zidu za odprtino velikosti do 2 m2, obzidavanje špalet in naprava
ležišč za preklado, brez izdelave preklade ter vsa pomožna dela na objektu, vključno z
odvozom materiala na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun
po kubičnem metru;
Odstranjevanje ometov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;
Strojno rušenje celotnega objekta: ostrešje, stropovi, nosilni in predelni zidovi ter
temelji vključno z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo oddaljenosti do
10 km, z razstiranjem in planiranjem, obračun po kubičnem metru volumna objekta.

1.960,00 SIT/m2
7.480,00 SIT/m3
2.940,00 SIT/m1

36.321,00 SIT/m3
988,00 SIT/m2

1.100,00 SIT/m3

Opomba: v ceni rušenja ni upoštevano:
– plačilo takse na deponiji,
– odklop elektro in vodovodnega priključka na objekt ter odstranjevanje notranjih napeljav,
– zavarovanje sosednjih objektov med rušenjem,
– eventualno podpiranje nosilnih konstrukcij med rušenjem,
– odstranjevanje strešne kritine, letvanja in kleparskih izdelkov ter odstranjevanje oken
in vrat; se obračuna po dejanskih stroških, po predhodnem dogovoru z nadzornikom
Državne tehnične pisarne.
11.

Rušenje armiranobetonskih konstrukcij z odvozom na začasno deponijo gradbenega
materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;

50.420,00 SIT/m3

II. Zemeljska dela
1.

PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA – SANACIJAH:
Ročni izkop v terenu III. do IV. kategorije s pravilnim odsekavanjem stranic in odlaganjem na rob izkopa, obračun po kubičnem metru;

6.300,00 SIT/m3

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:
1.
2.
3.

Površinski odriv humusa debeline do 30 cm na začasno deponijo gradbenega materiala
na gradbišču zaradi kasnejšega razgrinjanja ob objektu, obračun po kubičnem metru;

216,00 SIT/m3

Izkop gradbene jame v terenu do IV. kategorije, nakladanje na kamion, odvoz na
začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po kubičnem metru;

981,00 SIT/m3

Strojni izkop jarkov za pasovne temelje v terenu IV. kategorije, globina do 1m, odmet
izkopanega materiala, obračun po kubičnem metru;

4.

Zasip temeljev in gradbene jame z materialom izkopa, obračun po kubičnem metru;

960,00 SIT/m3
1.100,00 SIT/m3

5.

Dobava in nasip tampona pod tlaki kleti v sloju debeline 20 cm, utrjevanje nasipa,
obračun po kubičnem metru;

3.678,00 SIT/m3
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Odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo oddaljenosti do 5 km z
nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji, obračun po kubičnem metru v
raščenem stanju;

1.200,00 SIT/m3
305,00 SIT/m2

Strojno in delno ročno planiranje površine ob objektih, obračun po kvadratnem metru;
Dobava, raztiranje, planiranje in utrjevanje drobljenca na dvorišču med objekti in na
dovoznih poteh v debelini ca. 20 cm, obračun po kubičnem metru;

4.187,00 SIT/m3

Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na gradbišču, razstiranje in zatravitev po
končanih delih, obračun po kvadratnem metru;

570,00 SIT/m2

Zatravitev površin ob objektih, vendar izven dovoznih traktorskih poti, obračun po
kvadratnem metru;

426,00 SIT/m2

Izdelava kamnometa v deb. ca. 70 cm, vključno s transportom materiala iz deponije
ruševin, obračun po kubičnem metru;

6.571,00 SIT/m3

III. Betonska dela
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA – SANACIJAH:
1.

Izdelava armiranobetonskih rebričastih plošč s travetnimi vložki 14 cm, beton MB 20,
naprava vezi, sekanje ležišč, sidranje, opaž, armatura, podzidavanje, priprava betona,
prenosi in vsa pomožna dela na objektu, podpiranje do 3 m1, armatura 4,02 kg/m2,
beton 0,05 m3/m2, obračun po kvadratnem metru;

10.139,00 SIT/m2

2.

Enako kot tč. 1, le podpiranje do 6 m1, obračun po kvadratnem metru;

10.369,00 SIT/m2

3.

Izdelava armiranobetonskega stopnišča iz betona MB 20, debeline 14 cm, opaž, armatura, sekanje ležišč, sidranje ležišč, pozidavanje, priprava betona, prenosi in vsa pomožna
dela na objektu, beton 0,22 m3/m2 tlorisa, armatura 6,0 kg/m2 tlorisa, opaž 1,2 m2/m2
tlorisa, obračun po dejanski površini stopnišča (poševno), po kvadratnem metru;
Izdelava armiranobetonskih preklad nad prebitimi odprtinami, kamnitih zidov, beton MB
20, armatura, opaž, priprava betona, podzidava in vsa pomožna dela na objektu, beton
0,16 m3/m1, armatura 11,12 kg/ m1, opaž 0,8 m2/m1, obračun po kubičnem metru;

15.591,00 SIT/m2

4.

5.

Izdelava armiranobetonskih zidnih vencev do 50 cm širine, beton MB 20, armatura 14
mm in stremena 6/30, opaž, priprava betona, vsa pomožna dela na objektu, vključno s
sidranjem pozidnice, obračun po tekočem metru;

81.879,00 SIT/m3

6.

Enako kot tč. 5, le širina nad 50 cm, obračun po kubičnem metru;

9.774,00 SIT/m1
19.487,00 SIT/m3

7.

Izdelava armiranobetonske obloge stebra na podstrešju, beton MB 30, debelina obloge
10 cm, mrežna armatura Q 385, opaženje, prenosi, podpiranje, obračun po tekočem
metru;

12.740,00 SIT/m1

Izdelava armiranobetonske masivne plošče debeline 15 cm, MB 30, armatura, opaž,
sidranje, pozidavanje, priprava betona, prenosi in vsa pomožna dela na objektu,
merjeno v horizontalni projekciji svetlega profila (brez sekanja ležišč), armatura
10 kg/m2,beton 0,165 m3/m2, obračun po kvadratnem metru;

7.630,00 SIT/m2

Izsekavanje utora v kamniti zid za ležišče plošče, pomožna dela, obračun po tekočem
metru;

3.920,00 SIT/m1

Izdelava armiranobetonskih temeljev, beton MB 20, izkop, opaž, prenosi in vsa pomožna
dela na objektu, obračun po kubičnem metru;

31.130,00 SIT/m3

Podbetoniranje temeljev v armiranobetonskih lamelah do 2 m, beton MB 25, hidroizolacija, pozidavanje, izdelava betona in vsa pomožna dela na objektu, armatura 12,95
kg/m1, beton 0,48 m3/m1, opaž 1 m2/m1, ročni izkop 1,04 m3/m1, zasip 0,56 m3/m1,
izolacija 2m2/m1, (izkop in zasip po dejanskih količinah in cenah za izkope in zasipe),
obračun po tekočem metru;

32.681,00 SIT/m1

Izdelava obojestranskih armiranih betonskih ometov zidov v debelini 4-5 cm iz betona
MB 30, vključno z dobavo in montažo armature, sidranjem v zidove z vsemi transporti in
pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru;

9.682,00 SIT/m2

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

Izdelava epoksidnega veznega premaza star - novi beton, obračun po kvadatnem metru;
Izdelava armiranobetonskega estriha debeline 6 cm nad obstoječimi lesenimi stropovi,
beton MB 30, vključno z vgradnjo PVC folije, jeklenih moznikov (12 kosov/m 2), mrežna
armatura, vsi transporti in pomožna dela, obračun po kvadratnem metru;

2.800,00 SIT/m2

8.200,00 SIT/m2

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:
1.

Dobava, vezanje in polaganje armature do ∅ 12 mm, obračun po kilogramu;

177,00 SIT/kg
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2.

Enako kot tč. 1, le nad ∅ 12 mm, obračun po kilogramu;

3.

Enako kot tč. 1, le armaturne mreže, obračun po kilogramu;

4.

Betoniranje podložnega betona MB 10, debeline 8 cm, pod temelji, obračun po kubičnem metru;

19.720,00 SIT/m3

Betoniranje podložnega betona MB 15, debeline 8 cm, pod tlakom kleti, površina
gladko zaribana, obračun po kubičnem metru;

16.488,00 SIT/m3

5.
6.

Betoniranje pasovnih temeljev beton MB 15, prerez nad 0,30 m3/m1, obračun po
kubičnem metru;

135,00 SIT/kg
145,00 SIT/kg

7.

Betoniranje sten kleti MB 20, prerez 0,12-0,30 m3/m2, obračun po kubičnem metru;

16.932,00 SIT/m3
18.246,00 SIT/m3

8.

Betoniranje okenskih in vratnih preklad in vertikalnih vezi v MB 20, prerez do 0,12
m3/m2, obračun po kubičnem metru;

20.229,00 SIT/m3

Betoniranje armiranobetonskih plošč v MB 20, deb. 14 cm, obračun po kubičnem
metru;

17.782,00 SIT/m3

9.
10.

11.

Kompletna izdelava armiranobetonske dimniške kape skupaj z montažo, obračun po
komadu;
dimenzij 90x60x40 cm

8.504,70 SIT/kom

dimenzij 50x50x40 cm

4.445,80 SIT/kom

Dobava, krivljene in polaganje srednje komplicirane armature GA 240/360, obračun
po kilogramu;
armatura do ∅ 12mm
armatura nad ∅ 12mm

196,00 SIT/kg
139,00 SIT/kg
1.000,00 SIT/m3

12.

Dodatek za vodotesnost betona, obračun po kubičnem metru betona;

13.

Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun
po kubičnem metru;

18.454,00 SIT/m3

Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,20-0,30 m3/m1-m2,
obračun po kubičnem metru;

20.059,00 SIT/m3

Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m1-m2,
obračun po kubičnem metru;

21.055,00 SIT/m3

Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij MB 30, prerez do 0,12 m3/m1-m2, obračun
po kubičnem metru;

23.450,00 SIT/m3

14.
15.
16.

IV. Zidarska dela
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA – SANACIJAH:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Izdelava predelnih sten iz porolita debeline 8 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9,
naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;

3.472,00 SIT/m2

Izdelava opečne zatrepne stene debeline 12 cm v podaljšani cementni malti 1:3:9,
naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po m2

3.920,00 SIT/m2

Grobi in fini omet notranjih opečnih sten z apneno malto 1:3, predhodni cementni
obrizg, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;

2.173,00 SIT/m2

Grobi in fini omet ravnih plošč v podaljšani malti 1:2:6, predhodni obrizg z redko
cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun
po kvadratnem metru;

2.670,00 SIT/m2

Izdelava ometa z rabitz mrežo, vključno s predhodnim popravilom opaža stropa, obračun
po kvadratnem metru;

5.880,00 SIT/m2

Izdelava cementne prevleke debeline 3 cm s cementno malto 1:4, fino zaribana površina, predhodno čiščenje podlage, naprava malte, prenosi in pomožna dela na objektu,
obračun po kvadratnem metru;
Izvedba cen estriha debeline 4 do 6 cm, zaribane površine, estrih armiran z mrežno
armaturo Q 169, predhodno čiščenje podlage, prenosi in vsa pomožna dela, obračun
po kvadratnem metru;
Dobava in vzidava enokrilnih polnih vrat iz jelovega lesa, prenosi ter vsa pomožna dela
na objektu, vrata grundirana, širina vrat 70 cm, obračun po komadu;
Enako kot v tč. 8, le širina vrat 80 cm, obračun po komadu;

1.721,00 SIT/m2

2.482,00 SIT/m2
56.312,00 SIT/kom
61.854,00 SIT/kom
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Dobava in vzidava vezanih oken s polkni iz jelovega lesa, prenosi, manipulativni stroški
ter vsa pomožna dela na objektu, okna s polkni grundirana, površina do 0,8 m 2,
obračun po komadu;
2

11.
12.

Enako kot v tč. 10, le površina do 1,5 m , obračun po komadu;
Enako kot v tč. 10, le površina do 2,0 m 2, obračun po komadu;

13.

Zidanje zidu iz modularne opeke M 20 dimenzije 19x19x29 cm, v podaljšani cementni
malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po
kubičnem metru;

14.

Krpanje fasadnega ometa z grobo in fino podaljšano cementno malto 1:2:6, predhodni
obrizg s cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela na objektu,
površina do 0,5 m2, obračun po kvadratnem metru;

44.686,00 SIT/kom
61.685,00 SIT/kom
71.685,00 SIT/kom

19.397,00 SIT/m3

15.

Enako kot tč. 14, le površina od 0,51 do 1 m , obračun po kvadratnem metru;

5.212,00 SIT/m2
4.657,00 SIT/m2

16.

Grobi in fini omet kamnitih zidov v podaljšani cementni malti 1:2:6, predhodno čiščenje
zidu, obrizg s cementno malto, prenosi in vsa pomožna dela na objektu, obračun po
kvadratnem metru;

2.306,00 SIT/m2

17.
18.
19.
20.
21.

22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2

Zidanje dimnikov s polno fasadno opeko NF, podaljšana apnena malta 1:3:9, prenosi,
priprava malte in vsa pomožna dela na objektu, obračun po kubičnem metru;
Izvedba ojačitve dimnika z jeklenimi kotniki dimenzij 80/80/8 mm, s protikorozijsko
zaščito, prenosi, pomožna dela, obračun po tekočem metru;
Fugiranje dimnikov s cementno malto 1:2, z nepoglobljeno fugo, obračun po kvadratnem metru;
Zidanje kamnitega zidu debeline 50 cm v podaljšani cementni malti 1:2:6, prenosi
pomožna dela, obračun po kubičnem metru;

43.740,00 SIT/m3
2.940,00 SIT/m1
2.236,00 SIT/m2
31.850,00 SIT/m3

Prezidava kamnitega zidu, delno rušenje, priprava podlage in ponovno zidanje kamnitega zidu z obstoječim materialom v podaljšani cementni malti 1:3:9, injektiranje kontaktov s cementno injekcijsko maso, obračun po kubičnem metru;

9.500,00 SIT/m3

Cementni obrizg kamnitih zidov z malto 1:3, s predhodnim čiščenjem površine in
krušljive malte iz reg; z vsemi pomožnimi deli, pripravo materiala in prenosi, obračun po
kvadratnem metru;

380,00 SIT/m2

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:
Cementni estrih debeline 1 cm kot podlaga horizontalni hidroizolaciji, obračun po
kvadratnem metru;

1.038,00 SIT/m2

Horizontalna hidroizolacija temeljev in tlaka kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, obračun
po kvadratnem metru;

1.714,00 SIT/m2

Vertikalna izolacija sten kleti z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaščita hidroizolacije pred
poškodbami z vlaknocementnimi ploščami, obračun po kvadratnem metru;

2.200,00 SIT/m2

Horizontalna hidroizolacija kopalnic v etažah z bitumenskimi varilnimi trakovi, zaključena
s stensko obrobo višine 20 cm, obračun po kvadratnem metru;

1.714,00 SIT/m2

Zidanje nosilnih zidov z opečnim modularnim blokom v podaljšani cementni malti,
obračun po kubičnem metru;

19.106,00 SIT/m3

Zidanje predelnih sten z opečnim porolitom debeline 8 cm v podaljšani cementni malti,
obračun po kvadratnem metru;

3.320,00 SIT/m2

Notranji grobi in fini omet sten, skupaj s cementnim obrizgom, obračun po kvadratnem
metru;

2.112,00 SIT/m2

Grobi in fini omet stropov z malto, skupaj s cementnim brizgom, obračun po kvadratnem metru;

3.043,00 SIT/m2

Dobava in zidanje dimnika z dimno tuljavo ∅ 20 cm, vključno z dobavo in montažo vseh
potrebnih fazonskih komadov, obračun po tekočem metru;

24.534,00 SIT/m1

Obzidava dimnika z NF fasadno opeko, zidanje v cementni malti, obračun po kvadratnem metru;
Dobava in montaža vlaknocementnih ventilacijskih cevi ∅ 10 cm, obračun po tekočem
metru;
Toplotna izolacija tlaka kleti s trdimi ploščami iz mineralne volne debeline 8 cm,
obojestransko v foliji, obračun po kvadratnem metru;
Izdelava tlaka v pritličju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot podlaga
finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 5 cm iz polistirena, obračun po kvadratnem
metru;

6.529,00 SIT/m2
1.807,00 SIT/m1
1.672,00 SIT/m2

3.050,00 SIT/m2
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17.
18.
19.

20.
21.
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Izdelava tlaka v nadstropju, sestavljenega iz cementnega estriha debeline 6 cm kot
podlaga finalnim tlakom, toplotne izolacije debeline 1 cm iz polistirena, obračun po
kvadratnem metru;

2.537,00 SIT/m2

Toplotna izolacija položena na betonsko ploščo nad pritličjem - v podstrešnem delu,
mineralna volna deb. 12 cm, zaščitena s cementnim estrihom debeline 4 cm, obračun
po kvadratnem metru;

3.458,00 SIT/m2

Toplotna izolacija strešnega naklona z mineralno volno debeline 12 cm, položena v
plast bituminizirane strešne lepenke in plast polietilenske folije, obračun po kvadratnem
metru;

3.909,00 SIT/m2

12.870,00 SIT/m2

Zidanje nosilnih zidov z betonskimi bloki dimenzije 19x19x29 cm v podaljšani cementni
malti, obračun po kubičnem metru;

20.770,00 SIT/m3

mineralna volna deb. 3 cm +1x PE folija

693,00 SIT/m2

mineralna volna deb. 4 cm +1x PE folija
mineralna volna deb. 5 cm +1x PE folija

743,00 SIT/m2

mineralna volna deb. 6 cm +1x PE folija

1.068,00 SIT/m2
1.309,00 SIT/m2

875,00 SIT/m2

1.541,00 SIT/m2

mineralna volna deb. 10 cm +1x PE folija
mineralna volna deb. 12 cm +1x PE folija

23.
24.
25.
26.

27.

28.

2.979,00 SIT/m2

Dobava in polaganje toplotne izolacije na talne površine: mineralna volna TP (ali
material z enakimi lastnostmi), obračun po kvadratnem metru;

mineralna volna deb. 8 cm +1x PE folija

22.

6.977,00 SIT/kom

Vzidava oken in vrat v pozidane zidove, obračun po komadu;
Hidroizolacija balkona, 2x bitumenski varilni trakovi na pripravljeno podlogo, hidroizolacijo zaključiti s stensko obrobo višine 50 cm, obračun po kvadratnem metru;
Obloga fasade z enostransko obdelanim kamnom deb. 20 cm s sidranjem 5 kom/ m2 v
podaljšani cem. malti 1:2:6, z napravo malte, prenosi in vsemi pomožnimi deli na
objektu, obračun po kvadratnem metru;

1.857,00 SIT/m2

Dobava in suho polaganje planet debeline 4 cm na vnaprej postavljen opaž plošče,
obračun po kvadratnem metru;
Izdelava armiranega estriha iz ekspandirane gline, debelina 5-8 cm, zaribane površine,
estrih armiran z mrežno armaturo Q 169, obračun po kvadratnem metru;
Tesnenje dilatacijskih in stičnih spojev armiranega estriha iz ekspandirane gline z elast
kitom, obračun po tekočem metru;
Izdelava tlaka iz gumi tekačev v hlevu, betonska podlaga, obračun po kvadratnem
metru;
Obdelava notranjega ometa sten v pasu 1,50 m od tlaka, fina cementna malta 1:3,
zalikano do črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu,
obračun po kvadratnem metru;
Obdelava notranjih in zunanjih okenskih polic s fino cementno malto 1:3 zalikano do
črnega sijaja, naprava malte, prenosi ter vsa pomožna dela na objektu, obračun po
kvadratnem metru;
Dobava in vzidava tipskih betonskih oken, zasteklenih z enojnim steklom, vključno z
okvirji z mušjo mrežo, obračun po komadu;
dimenzije 80x60 cm

1.244,00 SIT/m2
3.564,00 SIT/m2
844,00 SIT/m1
6.880.00 SIT/m2

1.691,00 SIT/m2

2.560,00 SIT/m2

dimenzije 80x100 cm

27.600,00 SIT/kom
46.000,00 SIT/kom

dimenzije 100x80 cm

46.000,00 SIT/kom

dimenzije 120x80 cm

55.200,00 SIT/kom

V. Tesarska dela
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA – SANACIJAH:
1.

2.
3.

Izdelava strešne konstrukcije s trikotnim vešalom, poraba lesa 0,04 do 0,05 m3/m2,
komplet s sidranjem in pozidavanjem, prenosi in vsa pomožna dela, lesena konstrukcija
zaščitena z insekticidnim premazom, obračun po kvadratnem metru;
3

4.126,00 SIT/m2

2

Enako kot tč. 1, le trapezno vešalo, poraba lesa 0,05 m /m , obračun po kvadratnem
metru;

5.032,00 SIT/m2

Letvanje strešnih konstrukcij za pokrivanje z zarezniki, vsa pomožna dela na objektu,
obračun po kvadratnem metru;

573,00 SIT/m2
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4.

Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;

5.

Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z opečno tegolo, obračun po kvadratnem metru;

1.318,00 SIT/m2
573,00 SIT/m2

6.

Enako kot tč. 3, le za pokrivanje s korci in planetami, obračun po kvadratnem metru;

1.200,00 SIT/m2

7.
8.

Enako kot tč. 3, le za pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;
Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - špirovcev, poraba lesa 0,028 m3/m2,
obračun po kvadratnem metru;
Enako kot tč. 8, le letve 0,0052 m3/m2, obračun po kvadratnem metru;

2.100,00 SIT/m2

Demontaža letev zaradi pritrditve lepenke in ponovna pritrditev letev, prenosi, pomožna
dela, obračun po kvadratnem metru;

1.860,00 SIT/m2

Zamenjava dotrajanih lesenih stropnikov, vzidavanje novih, pozidavanje ter vsa pomožna
dela na objektu, razpon do 3 m (0,032 m3/m2) obračun po kvadratnem metru;
Enako kot tč. 11, le razpon do 5 m (0,055m3/m2), obračun po kvadratnem metru;

7.700,00 SIT/m2
13.860,00 SIT/m2

Izdelava in montaža prečne povezave širovcev s škarjami, prerez 5/20 cm, dolžina 4 m,
pomožna dela, obračun po tekočem metru;

1.960,00 SIT/m1

14.

Sidranje kapnih in slemenskih strešnih leg v obodne zidove po posebnem detajlu,
prenosi, pomožni material, pomožna dela na objektu, obračun po komadu;

4.410,00 SIT/kom

15.

Izdelava poda ali stropa iz desk deb. 24 mm (pribijanje na stropnike), prenosi, pomožna
dela, obračun po kvadratnem metru;
Dobava in montaža impregniranih lesenih preklad - mask, dimenzij 12/14 cm, obračun
po tekočem metru;
Zavetrovanje ostrešja z deskami ali plohi, pod kotom 45 stopinj, obračun po kubičnem
metru;
Sidranje lesenih stropnikov po posebnem detajlu, s predhodnim prevrtavanjem zidov,
montažo sidrnih plošč, z materialom, s prenosi, pomožnim materialom in vsemi
pomožnimi deli na objektu, obračun po komadu;

9.
10.
11.
12.
13.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

390,00 SIT/m2

3.330,00 SIT/m2
1.960,00 SIT/m1
58.800,00 SIT/m3

7.450,00 SIT/kom

Povezava lesenih stropnikov nad srednjo podporo z obojestranskim jeklenim tračnim
profilom in jeklenimi svorniki - po posebnem detajlu, vključno z dobavo materiala, s
protikorozijsko zaščito, s prenosi, pomožnim materialom in vsemi pomožnimi deli na
objektu, obračun po komadu;

5.600,00 SIT/kom

Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - leg, dim. 18x20 cm, obračun po tekočem
metru;

2.630,00 SIT/m1

Zamenjava poškodovanih strešnih elementov - lesenih soh dim. 20x20 cm z izdelavo
lesenih ročic dim. 14x16 cm za učvrstitev obstoječih leg, obračun po komadu;
višina sohe do 2 m
višina sohe 2 do 4 m

22.

950,00 SIT/m2

Izdelava profiliranega zaključka vidnih špirovcev in leg na fasadi, obračun po komadu;

9.500,00 SIT/kom
14.700,00 SIT/kom
1.390,00 SIT/kom

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:
1.

Dvostranski opaž pasovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru;

1.950,00 SIT/m2

2.

Dvostranski opaž betonskih sten v kleti, obračun po kvadratnem metru;

1.950,00 SIT/m2

3.
4.

Opaž vertikalnih armiranobetonskih vezi, obračun po kvadratnem metru;
Opaž okenskih in vratnih preklad, višina podpiranja do 3,0 m, obračun po kvadratnem
metru;
Opaž armiranobetonske plošče debeline 14 cm, višina podpiranja do 3 m, obračun po
kvadratnem metru;

4.667,00 SIT/m2

5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.592,00 SIT/m2
2.042,00 SIT/m2

Opaž poševne stopniščne rame ter nastopnih ploskev stopnic, obračun po kvadratnem
metru;

3.089,00 SIT/m2

Opaž horizontalnih armiranobetonskih vezi na podstrešju, višine 20 cm, obračun po
kvadratnem metru;

4.615,00 SIT/m2

Izdelava lesene konstrukcije ostrešja dvokapnice, dimenzije konstrukcije ostrešja po
statičnem izračunu, obračun po kvadratnem metru;

4.600,00 SIT/m2

Letvanje konstrukcije ostrešja z letvami 3 x 5 cm za pokrivanje s strešniki iz vlaknocementnih plošč, obračun po kvadratnem metru;

521,00 SIT/m2

Obijanje napušča strehe z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa, enostransko
skoblan, izdelan na pero in utor, finalno opleskan, obračun po kvadratnem metru;

4.956,00 SIT/m2
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Obijanje strešnega naklona v podstrešju z opažem deb. 18 mm iz smrekovega lesa,
enostransko skoblanega, izdelanega na pero in utor, finalno opleskanega, obračun po
kvadratnem metru;

4.956,00 SIT/m2

Obijanje opaža fasade z deskami debeline 18 mm, enostransko skoblane, ravno stikovane, z leseno podkonstrukcijo, finalno pleskane, obračun po kvadratnem metru;

5.600,00 SIT/m2

13.

Opaž pravokotnih točkovnih temeljev, obračun po kvadratnem metru

2.437,00 SIT/m2

14.
15.

Opaž pravokotnih stebrov, obračun po kvadratnem metru;
Podpiranje montažnih stropov oziroma podpiranje obstoječih konstrukcij med izvajanjem rušitvenih del, obračun po kvadratnem metru;
podpore višine do 3 m

4.947,00 SIT/m2

12.

16.
17.

18.

podpore višine do 6 m

1.360,00 SIT/m2
1.590,00 SIT/m2

Izdelava in montaža zagatne stene iz macesnovega lesa debeline 50 mm, širine 15 cm,
s prenosi in vsemi pomožnimi deli, obračun po kvadratnem metru;

3.465,00 SIT/m2

Dobava in polaganje slepega - neskoblanega opaža iz desk deb. 24 mm kot podlaga
sekundarni kritini, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, zaščitenega s protiinsekt. premazi, obračun po kvadratnem metru;
Kompletna izdelava lesene zatrepne stene gospodarskih objektov iz desk deb. 24 mm,
vključno z nosilno leseno podkonstrukcijo iz tramičev, zaščita z lazurnimi premazi,
obračun po kvadratnem metru;

2.300,00 SIT/m2

2.800,00 SIT/m2

VI. Fasaderska dela
PRI REKONSTRUKCIJAH OBJEKTA – SANACIJAH:
1.
2.

Izdelava fasadnih odrov višine do 10 m, naprava podstavka, montaža in demontaža ter
vsa pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;
Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka, montaža, demontaža ter vsa
pomožna dela na gradbišču, obračun po kvadratnem metru;
višina do 2 m
višina 2 m do 4 m

3.

1.

2.

1.259,00 SIT/m2

450,00 SIT/m2
770,00 SIT/m2

Obdelava fasade s fasadno barvo, vključno pomožna dela, obračun po kvadratnem
metru;

1.176,00 SIT/m2

PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:
Kompletna izdelava fasade v naslednji sestavi: toplotna izolacija stiropor 8 cm, lepljen
na podlogo, obzidava z NF opeko debeline 12 cm, sidranje v nosilno zidovje, omet
fasade, cementni obrizg, grobi omet, žlahtni apneni omet, obračun po kvadratnem
metru;

12.686,00 SIT/m2

Izdelava podstavka fasade iz pranega kulirja, granulacij po izbiri, obračun po kvadratnem metru;

12.500,00 SIT/m2

VII. Odvodnjavanje (drenaža in kanalizacija)
PRI NADOMESTITVAH OZIROMA NOVOGRADNJAH OBJEKTA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV. kat., globine do 1,0 m z odmetom materiala,
obračun po kubičnem metru;

1.600,00 SIT/m3

Zasipanje jarkov s premetom izkopanega materiala, utrjevanje nasipa, obračun po
kubičnem metru;

1.100,00 SIT/m3

Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;
cevi ∅ 10 cm

1.986,00 SIT/m1

cevi ∅ 15 cm
Kompletna izdelava zunanjega revizijskega jaška dimenzij 60/60 cm globine do 2,0 m,
skupaj z betonskim pokrovom, obračun po komadu;
Kompletna izdelava kaskadnega jaška dimenzij 60/60 cm, globine do 3,0 m, skupaj z
betonskim pokrovom, obračun po komadu;
Kompletna izdelava talnega sifona dimenzij 30 x 30 cm, skupaj z LTŽ rešetko, obračun
po komadu;

2.407,00 SIT/m1
62.228,00 SIT/kom
93.342,00 SIT/kom
11.600,00 SIT/kom
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Kompletna izdelava lovilca olj pred garažo, skupaj z LTŽ pokrovom, obračun po
komadu;
Kompletna izdelava peskolova ∅ 30 cm iz betonskih cevi, globine 1,0 m, skupaj z
betonskim pokrovom, obračun po komadu;
Obsipanje cevi iz polimernih materialov z drobnim peskom granulacije 0-4 mm, do
višine 30 cm nad cevmi, z ročnim utrjevanjem, obračun po kubičnem metru;

cevi ∅ 50 mm
cevi ∅ 75 mm

1.060,00 SIT/m1

cevi ∅ 200 mm
cevi ∅ 400 mm

14.

15.
16.
17.

6.460,00 SIT/m3
8.617,00 SIT/m3

cevi ∅ 160 mm

13.

14.537,00 SIT/kom

Zasip drenažnega jarka s kroglami, obračun po kubičnem metru;
Dobava in polaganje PE kanalizacijskih cevi z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi in
revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem
metru;

cevi ∅ 110 mm

12.

81.396,00 SIT/kom

Izdelava drenaže ob objektu kompletno s potrebnim izkopom, dobavo in polaganjem
drenažne cevi ∅ 110 mm, z dobavo in polaganjem filternega polsta, z drenažnim
nasutjem in zasipom z izkopnim materialom do višine okolnega terena (ročni izkop do
1,50m3/m1, obračun po tekočem metru;

1.590,00 SIT/m1
2.525,00 SIT/m1
3.016,00 SIT/m1
4.952,00 SIT/m1
11.925,00 SIT/m1

6.900,00 SIT/m1

Dobava in polaganje betonskih kanalizacijskih cevi, skupaj z izdelavo podloge in obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem metru;
cevi ∅ 20 cm

2.890,00 SIT/m1

cevi ∅ 30 cm

4.763,00 SIT/m1

cevi ∅ 50 cm
Izdelava vertikalnih T priključkov v blatnem kanalu na odvodno cev ∅ 160 mm, razširitev
konusa v kanalu ter namestitev pocinkane vtočne rešetke dim. 20x40 cm, obračun po
komadu;

7.872,00 SIT/m1

Izdelava notranjega vtočnega revizijskega jaška s pocinkano rešetko dim. 300x300
mm, obračun po komadu;
Enako kot tč. 3, le s pocinkano rešetko dim. 400x400 mm, obračun po komadu;
Nabava in vgradnja propustne pocinkane rešetke za gnojnico dim. 500x500 mm,
obračun po komadu;

7.645,00 SIT/kom
17.827,00 SIT/kom
21.000,00 SIT/kom
17.261,00 SIT/kom

VIII. Druga gradbena dela
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Izdelava obojestranskih protipotresnih jeklenih vezi ∅ 20 mm, vključno z izsekavanjem
utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, antikorozijsko zaščito
vseh jeklenih elementov z dvakratnim epoksidnim premazom, rabiciranjem in zametavanjem plošč s polimerizinano cementno malto, vsi transporti in pomožna dela; v ceni je
upoštevana izdelava delavniških načrtov vseh sidrnih elementov, ki so izdelani na objektu, obračun po tekočem metru;
Isto kot tč. 1, le enostranske horizontalne protipotresne jeklene vezi, obračun po
tekočem metru;

25.000,00 SIT/m1
17.640,00 SIT/m1

Izdelava vertikalnih vezi z vpetjem v armiranobetonsko vez in z ročicami v ostrešje (višina
do 3 m), obračun po komadu;

8.330,00 SIT/kom

Vgradnja objemnih U profilov za povezavo obojestranskih jeklenih vezi, s predhodnim
vrtanjem, s prenosi, pomožna dela, obračun po komadu;

3.920,00 SIT/kom

Vrtanje lukenj ∅ 30 mm skozi temeljni zid za vgradnjo jeklenih vezi ∅ 20 mm, vključno z
injektiranjem, obračun po tekočem metru;

14.700,00 SIT/m1

Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko
maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po kubičnem metru;

11.000,00 SIT/m3

Sistematično injektiranje kamnitih in mešanih zidov s cementno silikatno injekcijsko
maso s hidrofobnim dodatkom, vključno z vsemi transporti in pomožimi deli, obračun
po kubičnem metru;
Injektiranje razpok v zidanih nosilnih zidovih s cementno silikatno injekcijsko maso,
vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;

12.500,00 SIT/m3
7.000,00 SIT/m1
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Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z nizkoviskozno epoksidno
smolo, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
Vgradnja jeklenih rebrastih sider ∅ 14 mm in dolžine 150 do 200 cm preko notranjih
nosilnih zidov v višini novih armiranobetonskih plošč oziroma ojačilnih estrihov, predhodno prevrtavanjem zidov, vsi transporti in pomožna dela, obračun po komadu;

8.000,00 SIT/m1

1.830,00 SIT/kom

11.

Vgradnja jeklenih rebrastih sider ∅ 14 mm, dolžine 150 cm, v obodne zidove objekta
za njihovo povezavo z novimi armiranobetonskimi ploščami oziroma ojačilnimi estrihi, s
predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, vsi transporti in pomožna dela,
obračun po komadu;

12.

Ojačitev nosilnih armiranobetonskih elementov z dolepljenjem jeklenih lamel okvirnega
prereza 6 x 50 mm iz jekla Č.0361 z epoksidnim lepilom, vključno z vsemi transporti in
pomožnimi deli, obračun po tekočem metru

14.980,00 SIT/m1

Vgradnja jeklenih rebrastih sider ∅ 14 mm v vrtine ∅ 22 mm v epoksidno malto, dolžina
sider 0,85 m, obračun po tekočem metru

7.350,00 SIT/m1

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Vgradnja jeklenih gladkih sider ∅ 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, zaradi
njihove povezave z obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, montažo sidrnih plošč, transporti in pomožnimi deli, obračun po komadu;
Vgradnja jeklenih sider ∅ 16 mm, dolžine 80 cm, v obodne zidove, sidra privarjena na
jekl. lamele dim. 1000x50x5 mm, povezane z obst. arm. bet. ploščami, s predh.
prevrtavanjem zidov, mont. sidrnih plošč, lepljenjem lamel, trasp. in pom. deli, obračun
po kompletu

6.500,00 SIT/kom

7.450,00 SIT/kom

20.190,00 SIT/kompl

Saniranje razpok v nosilnih stenah, odstranitev ometa in slabe malte iz rege ali razpoke
do globine ca. 7 cm izmenično obojestr., čiščenje razpoke in zapolnitev s pod. cem.
m.1:2:6, kompletno material, transporti in vsa pomožna dela, obračun po tekočem
metru;

3.430,00 SIT/m1

Saniranje razpok v predelnih stenah, odstranitev ometa, poglobitev in razširitev razpoke
v obliki črke V do globine cca 4 cm, čiščenje razpoke in zapolnitev s podaljšano
cementno malto 1:2:6, kompletno material, transporti in pomožna dela, obračun po
tekočem metru;

2.840,00 SIT/m1

Čiščenje reg med kamnitimi bloki do glob. 5 cm (odstranjevanje slabe, poškodovane
malte), pranje reg s curkom pod pritiskom 150 barov, fugiranje reg s polimerno cem.
malto, obračun po kvadratnem metru;

5.290,00 SIT/m2

Izdelava jeklenih vezi obokov iz gladkih palic ∅ 20 mm, vključno z izsekavanjem
utorov, vrtanjem lukenj, napenjanjem vezi, vgradnjo sidrnih plošč, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po tekočem metru;
Vgradnja jeklenih lamel dim. 2000x60x5 mm preko notranjih nosilnih zidov pod obstoječimi armiranobetonskimi ploščami, s predhodnim prevrtavanjem zidov, pripravo
betonske površine, lepljenjem lamel, protikorozijsko zaščito vseh jeklenih delov z dvakratnim epoksidnim premazom, obračun po komadu;
Izdelava armiranobetonskih vertikalnih vezi oziroma stebrov dim. 20x20 cm, armiranih z
rebrasto armaturo 4 x ∅ 14 mm in stremeni ∅ 8 mm na 20 cm; opaženje, pomožna
dela, obračun po kubičnem metru;

17.640,00 SIT/m1

30.380,00 SIT/kom

18.280,00 SIT/m3

Posamezne storitve prevozov in uporaba mehanizacije pri rekonstrukciji objektov –
sanacijah in nadomestitvah oziroma novogradnji objektov, obračun po teži prevoženega
materiala na določeni razdalji ali po časovni enoti uporabljenega prevoznega oziroma
delovnega sredstva:
pri prevozih kosovnega oziroma razsutega tovora:
tovornjak 8,5 t: 152,47 SIT /tkm oziroma 4500,00 SIT/uro
tovornjak 3,0 t: 676,97 SIT /tkm oziroma 3500,00 SIT/uro
traktor: 3500,00 SIT/uro
pri nakladanju kosovnega oziroma razsutega tovora:
bager, kopač - nakladač: 9000,00 SIT/uro

23.
24.
25.

Demontaža lesenih oziroma jeklenih preklad nad odprtinami, pred zabetoniranjem novih,
s potrebnim podpiranjem, obračun po komadu;
Zabetoniranje zidne niše po odstranitvi lesenega vložka - lege z nearmiranim betonom
MB 20, vključno z enostranskim opažem, obračun po kubičnem metru;
Nabava in vzidava kovinskega ohišja za gnojno pehalo - krt, obračun po komadu;

8.500,00 SIT/kom
25.000,00 SIT/m3
157.480,00 SIT/kom
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26.

Nabava in montaža transportnega sistema - krt (brez ohišja), s pogonskim agregatom,
cilindrom, vodilom, unp, lopatice, sidro, koleno 45 stopinj, vse kompletno, obračun po
293.088,00 SIT/kom
komadu;

27.

Nabava, montaža in vgradnja visokih klasičnih stojišč v kompletu z verigo in cevmi,
obračun po komadu;

16.798,00 SIT/kom

28.

Nabava in montaža napajalnikov za govedo, obračun po komadu;

5.250,00 SIT/kom

29.
30.

Nabava in montaža napajalnikov za drobnico, obračun po komadu;
Nabava in montaža gasilnih aparatov, obračun po komadu;

4.400,00 SIT/kom

31.

S9 kg

21.172,00 SIT/kom

V9 kg

21.172,00 SIT/kom

Kompletna izdelava novega tlaka ob fasadi - lašt - s kulir ploščami položenimi v mivko, v
širini 1 m1, vključno s predhodnim planiranjem obstoječega terena, obračun po kvadratnem metru;

6.200,00 SIT/m2

PRILOGA 2
POPIS
ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE
I. Krovska dela
1.

Začasna odstranitev kritine zaradi ponovne uporabe; pomožna dela, prenosi, obračun
po kvadratnem metru;
korci:
korci in planete:
planete:
vlaknocementna kritina:
zarezniki in slemenjaki:
bitumenska kritina:
pločevinasta kritina:

2.

685,00 SIT/m2
1.080,00 SIT/m2
685,00 SIT/m2
445,00 SIT/m2
490,00 SIT/m2
590,00 SIT/m2
1.080,00 SIT/m2

3.

Dobava kritine in pokrivanje streh z zarezniki, vsa pomožna dela na objektu, obračun po
kvadratnem metru;
Enako kot tč. 2, le pokrivanje z betonskimi strešniki, obračun po kvadratnem metru;

4.

Enako kot tč. 2, le pokrivanje z bitumensko kritino, obračun po kvadratnem metru;

2.600,00 SIT/m2
2.380,00 SIT/m2

5.

Enako kot tč. 2, le pokrivanje s korci, obračun po kvadratnem metru;

2.600,00 SIT/m2

6.

Delno pokrivanje strehe s korci in planetami, naprava malte, prenosi in vsa pomožna
dela na objektu, obračun po kvadratnem metru;

3.962,00 SIT/m2

2.112,00 SIT/m2

2.900,00 SIT/m2

9.

Enako kot tč. 6, le pokrivanje z bobrovci-dvojno, obračun po kvadratnem metru;
Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za zareznike, vsa pomožna dela na
objektu; obračun po tekočem metru;
Enako kot tč. 8, le za betonske strešnike, obračun po tekočem metru;

10.

Enako kot tč. 8, le za opečno tegolo, obračun po tekočem metru;

11.

Enako kot tč. 8, le za korce, obračun po tekočem metru;

1.178,00 SIT/m1
1.932,00 SIT/m1

12.
13.

Enako kot tč. 8, le za bobrovce, obračun po tekočem metru;
Pokrivanje strehe s pločevinasto kritino, prenosi, pomožna dela na objektu, obračun po
m2

3.430,00 SIT/m2

Pokrivanje strehe s strešniki iz vlaknocementnih plošč, barva po izbiri, polaganje na
lesene letve, obračun po kvadratnem metru;

2.324,00 SIT/m2

Dobava kritine in pokrivanje strehe z ravnimi vlaknocementnimi strešniki - francosko
pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem
metru

4.600,00 SIT/m2

Pokrivanje slemen in grebenov streh s slemenjaki za ravne vlaknocementne strešnike francosko pokrivanje, s prenosi in z vsemi pomožnimi deli na objektu; obračun po
tekočem metru

3.433,00 SIT/m1

7.
8.

14.
15.

16.

1.123,00 SIT/m1
2.600,00 SIT/m1

2.806,00 SIT/m1
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Dobava kritine in pokrivanje strehe z bakreno pločevino deb. 0,60 mm v pasovih širine
100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru
Dobava kritine in pokrivanje strehe s pocinkano pločevino deb. 0,65 mm v pasovih
širine 100 cm, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru
Dobava in montaža linijski strešnih snegolovov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun
po tekočem metru

5.500,00 SIT/m2
2.625,00 SIT/m2
4.000,00 SIT/m1

Dobava in montaža snegobranov iz kovinskih trikotnikov, vključno s pritrdilnim materialom, obračun po m1 (za kritino iz vlaknocementnih strešnikov) - francosko pokrivanje,
obračun po tekočem metru

8.250,00 SIT/m1

II. Kleparska dela
1.
Izdelava in montaža zidnih in dimničnih obrob iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm,
razvite širine 50 cm, vsa pomožna dela na objektu, obračun po tekočem metru;

2.805,00 SIT/m1

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dobava in montaža odtočnih žlebov in cevi iz pocinkane pločevine deb. 0,75 mm,
razvite širine 33 cm, ves pritrdilni material in pomožna dela na objektu, obračun po
tekočem metru;

2.500,00 SIT/m1

Pločevinasti zaključek strešne kritine ob fasadi z bakreno pločevino deb. 0,65 mm,
razvite širine 66 cm, obračun po tekočem metru;

4.680,00 SIT/m1

Pločevinasta obroba dimnika z bakreno pločevino deb. 0,65 mm, razvite širine 70 cm,
obračun po tekočem metru;

4.680,00 SIT/m1

Dobava in montaža polkrožnih strešnih žlebov ∅ 15 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65
mm, skupaj z držali za pritrditev, obračun po tekočem metru;

3.822,00 SIT/m1

Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi ∅ 12 cm iz bakrene pločevine deb. 0,65
mm, skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;
Pločevinasta obroba strešne kritine iz bakrene pločevine deb. 0,65 mm, razvite širine
33 cm, obračun po tekočem metru;
Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 0,65 mm
za priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po
komadu;

2.760,00 SIT/m1
2.328,00 SIT/m1

1.736,00 SIT/kom

9.

Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz bakrene pločevine deb. 0,60 mm za
priključek vertikalne cevi na odtočni žleb, skupaj s pritrdilnim materialom, obračun po
komadu;

3.450,00 SIT/kom

10.

Dobava in montaža vertikalnih litoželeznih odtočnih cevi ∅ 150 mm, skupaj s fazonskimi kosi in z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru;

9.585,00 SIT/m1

Dobava in montaža zaključkov oddušnikov iz bakrene pločevine ∅ 15 mm, komplet z
obrobo, obračun po komadu;

3.415,00 SIT/kom

11.

III. Ključavničarska dela
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Izdelava Fe nosilcev stopnic, dimenzij in oblik po statičnem računu, 1x minizirano,
obračun po kilogramu;

530,00 SIT/kg

Izdelava , dobava in montaža stebričkov balkonske in stopniščne ograje v kleti, Fe cevi
40x40 mm, 1x minizirane, obračun po kilogramu;

530,00 SIT/kg

Izdelava , dobava in montaža čistilnih mrež iz ploščatega železa dim. 25x5 mm, skupaj z
okvirjem iz kotnika dim. 30x30x5 mm, obračun po komadu
dimenzij 1400x400 mm

21.500,00 SIT/kom

dimenzij 4000x250 mm

37.100,00 SIT/kom

Dobava in montaža protipožarnih pokrovov s kovinskim okvirjem, skupne dimenzije
634x634 mm, opremljena s potrebnim okovjem in finalno pleskana, obračun po
komadu;

59.755,00 SIT/kom

Izdelava in montaža pripir iz nerjaveče pločevine – kotnik 40x40 mm, vključno z
vgradnimi sidri, obračun po tekočem metru;

5.303,00 SIT/m1

Izdelava pocinkane pohodne rešetke dim. 700x1200 mm, izdelane iz pohištvenih
profilov 50x50 mm, obračun po komadu;

22.388,00 SIT/kom
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IV. Mizarska dela
1.

Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih oken, zasteklenih s termopan steklom,
okna opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z
zaključnimi letvami in leseno notranjo okensko polico, obračun po komadu;
dimenzij 100x140 cm
dimenzij 180x140 cm – dvokrilno
dimenzij 140x100 cm

27.140,00 SIT/kom

dimenzij 100x70 cm

29.000,00 SIT/kom
60.280,00 SIT/kom
34.290,00 SIT/kom

dimenzij 80x140 cm

35.700,00 SIT/kom
44.850,00 SIT/kom
78.500,00 SIT/kom

dimenzij 80x200 cm

30.906,00 SIT/kom

dimenzij 90x200 cm
dimenzij 90x200 +30 cm - z nadsvetlobo

31.906,00 SIT/kom

skupne dimenzije 140x230 cm, vratno krilo 100x230 cm

7.

8.

47.850,00 SIT/kom
47.080,00 SIT/kom

Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih vrat, izdelana iz masivnega lesa,
pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s plohastim podbojem,
opremljeno s potrebnim okovjem, obračun po komadu;
dvižna garažna vrata dimenzij 420x200 cm

6.

30.600,00 SIT/kom

Dobava in montaža strešnega okna dim. 70x110 cm, obračun po komadu;
Izdelava, dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat s plohastim podbojem, vratno krilo
panelne konstrukcije, opremljeno s potrebnim okovjem in finalno pleskano, obračun
po komadu;

dimenzij 80x200 +30 cm - z nadsvetlobo

5.

27.140,00 SIT/kom

dimenzij 100x100 cm
dimenzij 80x100 cm
dimenzij 140x140 cm

4.

61.287,00 SIT/kom
37.000,00 SIT/kom

dimenzij 70x70 cm
dimenzij 80x80 cm
dimenzij 140x70 do 140 cm, okno nepravilne oblike

2.
3.

37.658,00 SIT/kom

106.490,00 SIT/kom
352.500,00 SIT/kom

dvokrilna vrata dimenzij 160x200 cm
dvokrilna vrata dimenzij 160x230 cm

132.330,00 SIT/kom

stena skupne dimenzije 200x230 cm, vratno krilo 90x230 cm

145.750,00 SIT/kom

Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih dvokrilnih oken - izdelana po naročilu –
zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem med lesenimi
prečkami, finalno pleskana z barvo po izbiri, skupaj z zaključnimi letvami in leseno
notranjo polico, dimenzije 110x160 cm, obračun po komadu;

152.200,00 SIT/kom

53.600,00 SIT/kom

Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat - izdelana po
naročilu - delno zasteklena med lesenimi prečkami, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, zasteklitev s termopan steklom, s podbojem, opremljena s
91.840,00 SIT/kom
potrebnim okovjem, dimenzije 115x210 cm, obračun po komadu;
Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat, profilirane
izvedbe - izdelana po naročilu - polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim
premazom, zasteklitev s termopan steklom, s podbojem, opremljena s potrebnim ok142.700,00 SIT/kom
ovjem dimenzije 120x255 cm, obračun po komadu;
Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat za pomožne
prostore, enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu, polna, izdelana iz masivnega
lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem,
dimenzije 105x220 cm, obračun po komadu;

84.310,00 SIT/kom

9.

Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, dvokrilnih vhodnih vrat za pomožne
prostore (garaže), enostavnejše izvedbe - izdelana po naročilu, polna, izdelana iz
masivnega lesa, v spodnjem delu zaščitena s pločevino, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem, dimenzije 250x270 cm, obračun
221.800,00 SIT/kom
po komadu;

10.

Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih, enokrilnih vhodnih vrat za pomožne
prostore (hlevi, prostor pod zunanjimi stopnicami), enostavnejše izvedbe - izdelana po
naročilu - polna, izdelana iz masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljena s potrebnim okovjem dimenzije 130x240 cm, obračun po komadu;

56.160,00 SIT/kom
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Izdelava dobava in montaža lesenih polken - izdelana po shemi, montirana na samostojne okvirje, opremljena s potrebnim okovjem, finalno pleskana z barvo po izbiri,
skupaj z zaključnimi letvami - za okna obračun po komadu,
vel. do 0,80 m2
Enako kot v tč. 11, le za okna vel. do 1,50 m2,

37.700,00 SIT/kom

Enako kot v tč. 11, le za okna vel. do 2,00 m2,

54.700,00 SIT/kom

Izdelava, dobava in montaža vhodnih enokrilnih vrat vel. 90x200 cm, polna, izdelana iz
masivnega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s podbojem, opremljeno s potrebnim
okovjem, obračun po komadu
Obloga nastopnih ploskev AB stopnic in stopniščnih podestov s plohi iz masivnega lesa
deb. 3 cm; površinsko finalno obdelano s 3x lakiranjem. Plohi so v nosilno konstrukcijo
vijačeni po 3x s poglobljenimi vijaki, vse kompletno. Obračun po kvadratnem metru

20.979,00 SIT/kom

94.000,00 SIT/kom

Varianta: pritrjevanje z lesenimi ali kovinskimi čepi.

6.400,00 SIT/m2

Izdelava, dobava in montaža lesene stopniščne ograje višine 1,00 m po detajlu, finalno
pleskana, obračun po tekočem metru ograje

8.200,00 SIT/m1

Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa - enostavne
izvedbe - izdelana po naročilu, pleskane 3x z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru

13.200,00 SIT/m2

Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih ograj iz masivnega lesa - zahtevnejše
izvedbe - izdelana po naročilu, pleskane 3x z lazurnimi premazi, obračun po kvadratnem metru
Dobava in montaža predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč z vmesno kovinsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo, vključno z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s
prenosi in s pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru

16.480,00 SIT/m2

Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za vgradnjo mavčnokartonskih predelnih
sten, ki vključujejo tudi vse priključke na obod in obvezno dilatiranje talnih slojev nad
nosilno konstrukcijo.
Predelne stene deb. 10,0 cm v sestavi:
mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm
kovinski profili šir. 7,5 cm
mineralna volna DP5 (50 kg/ m3) deb. 5,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi)
mavčnokart. plošče deb. 1,25 cm, obračun po kvadratnem metru

4.500,00 SIT/m2

Predelne stene deb. 15,0 cm; izolativnost 52 dB v sestavi:
mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm
kovinski profili šir. 10,0 cm
mineralna volna DP5 (50 kg/ m3) deb. 8,0 cm (ali material z enakimi lastnostmi)
mavčnokart. plošče 2X deb. 1,25 cm=2,5 cm, obračun po kvadratnem metru
18.

19.

20.

21.

6.500,00 SIT/m2

Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč - oblaganje stenskih in stropnih površin z
lepljenjem, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z bandažiranjem in
zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru
plošče deb. 1,25 cm

2.614,00 SIT/m2

plošče deb. 1,5 cm

2.745,00 SIT/m2

Dobava in montaža mavčnokartonskih plošč vključno s podkonstrukcijo - oblaganje
stenskih in stropnih površin, s prenosi in s pomožnimi deli na objektu, vključno z
bandažiranjem in zagladitvijo stikov, obračun po kvadratnem metru
plošče deb. 1,25 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm

4.422,00 SIT/m2

plošče deb. 1,5 cm, lesena podkonstrukcija - letve 3x5 cm

4.554,00 SIT/m2

Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč deb. 1,25 cm,
vključno z nosilno in pritrdilno podkonstrukcijo, s potrebnimi izrezi v stropu in z zaključki
ob zidu, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, s prenosi in s
pomožnimi deli na objektu, obračun po kvadratnem metru
Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih oken, zasteklenih s termopan steklom, okna opremljena s potrebnim okovjem za odpiranje v horizontalni osi,
finalno opleskana z nevtralno zaščitno barvo, vključno z okvirji z mušjo mrežo, dimenzije
800 x1100 mm, obračun po komadu

4.542,00 SIT/m2

39.130,00 SIT/kom
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Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega
smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohastim podbojem, opremljena s
potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, dimenzije 110x210 cm, obračun po

84.478,00 SIT/kom

komadu
Enako kot tč. 22, le dimenzije 110x230 cm, obračun po komadu

92.523,00 SIT/kom

Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih vrat, izdelana iz masivnega
smrekovega lesa, pleskana z lazurnim premazom, s plohastim podbojem, opremljena s
potrebnim okovjem, kljuko in cilindričnim vložkom, v vratno krilo vgrajeni zgoraj in
spodaj zračni rešetki dim. 15x40 cm vključno z zastekleno nadsvetlobo s termopanom,
112.150,00 SIT/kom
skupne dim. 95x275 cm, obračun po komadu

25.

Kompletna izdelava, dobava in montaža zunanjih enokrilnih drsnih vrat iz pohištvenih
profilov in obojestransko obložena s smrekovim opažem deb. 18 mm, pleskana z
lazurnim premazom, opremljena s pripadajočimi ležaji in zapirali, obračun po komadu
dimenzij 130x223 cm

26.
27.
28.

86.670,00 SIT/kom

86.379,00 SIT/kom
dimenzij 120x240 cm
Enako kot tč. 5, le dvokrilna drsna vrata dimenzije 280x280 cm, obračun po komadu 210.870,00 SIT/kom
Izdelava in montaža lesenih skoblanih letev za zunanjo zaščitno ograjo, 2x impregnirane
9.774,00 SIT/m1
z lazurnim premazom; z vsem pritrdilnim materialom, obračun po tekočem metru
Izdelava in montaža lesenih pregradnih sten v hlevu, hrastovi plohi z vsem pritrdilnim in
18.162,00 SIT/m1
veznim materialom, obračun po tekočem metru
V. Kamnoseška dela

1.
2.
3.

Dobava in vzidava okenskih polic iz umetnega kamna širine 20 cm, kamen po izbiri,
obračun po tekočem metru;

8.900,00 SIT/m1

Dobava in polaganje tlaka iz naravnega kamna - plošče deb. 3 cm, polaganje na lepilo,
obračun po kvadratnem metru;

17.870,00 SIT/m2

Dobava in oblaganje betonskih stopnic s ploščami iz naravnega kamna deb. 3 cm,
polaganje na lepilo, obračun po kvadratnem metru;

25.800,00 SIT/m2

VI. Keramičarska dela
1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic z zalivanjem ali lepljenjem, fugiranje
stikov, obloga v kopalnici do stropa, v kuhinji višine 60 cm, obračun po kvadratnem
metru;
polaganje v lepilo:

5.083,00 SIT/m2

polaganje v malto:

5.949,00 SIT/m2

Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic v sanitarijah, polaganje v cem. malto
obračun po kvadratnem metru;

6.230,00 SIT/m2

Dobava in polaganje keramita v kleti in na balkonih, polaganje v cementno malto,
obračun po kvadratnem metru;

6.230,00 SIT/m2

Dobava in oblaganje betonskih stopnic z nedrsečimi talnimi keramičnimi ploščicami,
polaganje v cem. akrilno lepilo, kompletno s fugiranjem, obračun po kvadratnem metru

7.900,00 SIT/m2

VII. Slikopleskarska dela
Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo, krpanje, impregnacija, osnovni in 2x
končni premaz, obračun po kvadratnem metru;
Pleskanje ključavničarskih izdelkov, čiščenje rje, miniziranje, osnovni in 2x končni
premaz, obračun po kilogramu;

814,00 SIT/m2

Pleskanje novih vidnih lesenih opažev in ograj na fasadi, 3x opleskano s prozornimi
premazi brez pigmenta, obračun po kvadratnem metru

1.400,00 SIT/m2

Pleskanje starih lesenih izdelkov in opažev s predhodnim odstranjevanjem obstoječe
barve, 3x lazurni premazi, obračun po kvadratnem metru

2.108,00 SIT/m2

Pleskanje ostrešja s protipožarnim in insekticidnim sredstvom, obračun po kvadratnem
metru

1.900,00 SIT/m2

Slikanje sten in stropov z belim apnenim beležem, 2x oplesk, obračun po kvadratnem
metru

385,00 SIT/m2

186,00 SIT/kg
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VIII. Obloga tal in podov - tlakarska in druga polagarska dela
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dobava in polaganje tekstilnega tlaka, skupaj z izravnavo podloge ter lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru;

3.500,00 SIT/m2

Dobava in polaganje lamelnega parketa, skupaj z izravnavo podloge in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem metru;

6.188,00 SIT/m2

Dobava in polaganje vodoodporne iverke deb. 2 cm kot podloga finalnega tlaka,
obračun po kvadratnem metru

1.800,00 SIT/m2

Dobava in polaganje ladijskega poda deb. 22 mm na vnaprej pripravljeno podlago,
skupaj s pritrdilnim materialom in lesenimi zaključnimi letvicami, obračun po kvadratnem
metru
Izdelava izravnalne mase, 2x premaz pred polaganjem finalnih tlakov, obračun po
kvadratnem metru

4.819,00 SIT/m2

Protiprašni premaz finalnega tlaka iz betonskega estriha, obračun po kvadratnem metru
Oljetesni premaz betonskih površin, (za prostor z cisterno) ali material z enakimi lastnostmi, obračun po kvadratnem metru

1.527,00 SIT/m2
1.700,00 SIT/m2
1.200,00 SIT/m2

PRILOGA 3
POPIS
INŠTALACIJSKIH DEL IN NJIHOVE ENOTNE CENE
1.

I. Električne inštalacije
Fasadna omarica, tipska, iz izolacijskega materiala, za vgradnjo števca in priključnih
varovalk, opremljena z naslednjo opremo:
– podnožje varovalk komplet z vložki 25 A, obračun po kompletu;
– trifazni dvotarifni števec delovne energije 3 x 220/380 V, 50 Hz, 10/40 A, obračun
po komadu;
– krmilna ura za preklop tarife, obračun po komadu;

28.075,00 SIT/kompl
28.745,00 SIT/kom
18.277,00 SIT/kom

– drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%
2.

Razdelilna omarica, tipska, izdelana iz ognjevarnega materiala, finalno opleskana in
vgrajena z naslednjo opremo:
– zaščitno tokovno stikalo, obračun po komadu;

21.007,00 SIT/kom

– varovalni element, komplet, obračun po komadu;
– drobni in vezni material, obračun kot pribitek na dobavo in montažo; 5%

1.760,00 SIT/kom

3.

Svetilke posameznih tipov, komplet z žarnico, obračun po komadu;

4.755,00 SIT/kom

4.

Stikala posameznih tipov, podometna (navadna, serijska, menjalna, križna), obračun po
komadu;
navadna:

998,00 SIT/kom

serijska:
menjalna:

1.130,00 SIT/kom

križna:
5.

Vtičnica šuko 10 A, 250 V, obračun po komadu;

6.
7.

Fiksni priključek (električni bojler, električni štedilnik), obračun po komadu;
Vodnik 4 x P10 mm2, položen v fleksibilno cev ∅ 29 mm, od fasadne omarice do
razdelilca, obračun po tekočem metru;
Vodnik 4 x P 4 mm2, položen v fleksibilno cev ∅ 29 mm, od razdelilca do razdelilca,
obračun po tekočem metru;

8.

1.089,00 SIT/kom
1.148,00 SIT/kom
900,00 SIT/kom
1.100,00 SIT/kom
715,00 SIT/m1
474,00 SIT/m1
267,00 SIT/m1

9.
10.

Vodnik PP - y - 3 x 1,5 mm2, obračun po tekočem metru;
Vodnik PP - y - 3 x 2,5 mm2, obračun po tekočem metru;

11.

Vodnik P 3 x 1,5 mm2, obračun po tekočem metru;

239,00 SIT/m1
196,00 SIT/m1

12.

Vodnik 3 x 2,5 mm2, obračun po tekočem metru;

218,00 SIT/m1

13.

Fleksibilna cev ∅ 16-23 mm, položena v plošči pred betoniranjem, obračun po tekočem
metru;

330,00 SIT/m1
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Negorljiva cev ∅ 16-23 mm, položena v toplotno izolacijo iz mineralne volne, obračun
po tekočem metru;
Ostali drobni in vezni materiali, ki v popisu niso zajeti, obračun kot pribitek na dobavo in
montažo; 5%
Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije, obračun po meritvi;

18.

Fleksibilna cev za električne inštalacije ∅ 16 mm, položena v omet ali tlak, obračun po
tekočem metru;
Vodnik - telefonska žica 2 x 0,8 + 0,8 mm, uvlečena v cev, obračun po tekočem metru;

19.

Hišna govorna naprava, tipska, podometna, komplet, obračun po komadu;

20.

Vodnik za povezavo elementov domofonske instalacije dimenzij 1 x 7 x 0,8 mm,
položen v fleksibilno cev ∅ 16 mm, obračun po tekočem metru;

17.

307,00 SIT/m1

28.000,00
237,00 SIT/m1
148,00 SIT/m1
26.905,00 SIT/kom
258,00 SIT/m1

21.

Antenska instalacija za potrebe audio in video opreme, sestavljena iz naslednjih ele124.590,00
mentov: antena, ojačevalni in razdelilni sistem, vtičnice, obračun po kompletu;

22.

Koaksialni kabel v fleksibilni cevi ∅ 16 mm za povezavo elementov antenskega sistema,
obračun po tekočem metru;

23.

Drobni in vezni materiali, ki v popisu niso zajeti, obračun kot pribitek na dobavo in
montažo; 5%

24.

Šibkotočne meritve, obračun po meritvi;

25.

Vodniki, uvlečeni v izolirne cevi komplet z vezavo, obračun po tekočem metru
PP00Y 5×6 mm2
PPY 2×1,5 mm2
PPY 5×4 mm2

230,00 SIT/m1
650,00 SIT/m1
73,00 SIT/m1

2

119,00 SIT/m1
178,00 SIT/m1

– vodniki za šibkotočne instalacije, obračun po tekočem metru

250,00 SIT/m1

– ozemljilo, položeno v temelje izvedeno s pocinkanim valjancem P 25×4 mm komplet
z odcepi in ostalim montažnim materialom, obračun po tekočem metru

250,00 SIT/m1

Razdelilnik:
– podometna pločevinasta omarica 450×600×160 mm temeljno in finalno pleskana, s
ključavnico in montažno ploščo, obračun po komadu
– Transformator Zt 1

12.000,00 SIT/kom
3.000,00 SIT/kom

– vrstne sponke VS4

3.000,00 SIT/kom
500,00 SIT/kom

– vrstne sponke VS6
– zaščitna zbiralka

2.000,00 SIT/kom

– nična zbiralka

2.000,00 SIT/kom

600,00 SIT/kom

Razdelilnik:
– trivrstni razdelilnik nadometni, obračun po komadu
– impulzno stikalo za vgradnjo v razdelilnik (oblika inst.odkl.), obračun po komadu

9.000,00 SIT/kom
4.000,00 SIT/kom

Razdelilnik:
– dvovrstni razdelilnik nadometni, obračun po komadu

29.

715,00 SIT/m1

57,00 SIT/m1

– vgradni zvonec Ze 8

28.

8.000,00

2

PF/Y 6 mm

27.

206,00 SIT/m1

PY 1,5 mm2
PY 2,5 mm
PF/Y 4 mm2

26.

SIT/SIT/kompl

– stikalo ES 68/25A/ tripolno
Razdelilnik:
– nadometna poločevinasta omarica P6 320×635×165 temeljno in finalno pleskana z
zapirali, obračun po komadu
– stikalo 4G 25-10u

8.000,00 SIT/kom
21.000,00 SIT/kom

15.000,00 SIT/kom

– stikalo 4G 16-51u

3.500,00 SIT/kom
2.500,00 SIT/kom

– stikalo 4G 16-90u

2.500,00 SIT/kom

– enofazna vtičnica vgradna 16A

1.800,00 SIT/kom
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– trifazna vtičnica vgradna 16A
– signalna svetilka 220/12V
– krmilna ura s tedensko nastavitvijo
– vrstna sponka VS6
– vrstne sponke VS4

30.

– uvodnica Pg 16

500,00 SIT/kom

– uvodnica Pg 11
Elektro omarica priključno-merilna KPMO 3DES, obračun po komadu

500,00 SIT/kom

33.
34.

Telefonska omarica za priključitev krajevnega telefonskega kabla, obračun po komadu
Telefonska fasadna omara, obračun po komadu

35.

Električni zvonec 220 V, 50 Hz, obračun po komadu

3.

1.800,00 SIT/kom

12.000,00 SIT/kom
8.000,00 SIT/kom

Stikala, tipkala, vtičnice:
– klecno stikalo z lučko 16A, obračun po komadu

2.

8.000,00 SIT/kom
28.075,00 SIT/kom

Svetilke komplet s fluorescentnimi ali navadnimi žarnicami, predstikalnimi napravami,
elektronskimi štarterji in vsem montažnim priborom, obračun po komadu
– samostojna svetilka z infrardečim svetlobnim stikalom za zunanjo montažo 60 W
– lestenci po izbiri investitorja in arhitekta

1.

600,00 SIT/kom
500,00 SIT/kom
600,00 SIT/kom

– prenapetostni odvodnik 0,5 KV

32.

15.000,00 SIT/kom

– uvodnica Pg 21

– varovalka ENZ 25/6A
31.

2.800,00 SIT/kom
2.500,00 SIT/kom

II. Vodovodne in sanitarne inštalacije
Pocinkana navojna cev, vključno s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim ter izolirnim materialom, zaščitena antikorozijsko, vodena v tleh oziroma steni, obračun po tekočem metru;
– NO 15

1.800,00 SIT/kom
8.000,00 SIT/kom
16.000,00 SIT/kom
12.500,00 SIT/kom

– NO 20

1.705,00 SIT/m1
1.903,00 SIT/m1

– NO 25

2.250,00 SIT/m1

Kompletna straniščna školjka s spodnjim izpustom, nameščenim nešumečim spodnjim
kotličem, s pripadajočo odsesovalno garnituro, sedežno desko in pokrovom, vključno s
kotnim regulacijskim ventilom ∅ 15 mm, s kromirano cevjo, omarico za papir z vsem
tesnilnim in pritrdilnim materialom, obračun po kompletu;
Komplet bide z garnituro, tesnilni in pritrdilni material, obračun po kompletu;

27.131,00 SIT/kompl
36.156,00 SIT/kompl

4.

Kompletni umivalnik, sestoječ iz fajančevinaste školjke kvalitete 1-A, dimenzij 510 x
440 mm, s kromiranim medeninastim sifonom in z vezno cevjo ter rozeto, z nikljano
stoječo mešalno baterijo ∅ i 15 mm, z nikljanimi ventili in veznima cevkama, vključno z
vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, obračun po kompletu;

35.221,00 SIT/kompl

5.

Ogledalo iz brušenega stekla s fasetirenimi robovi, vključno z montažo in pritrdilnim
materialom, obračun po komadu;

5.555,00 SIT/kom

6.

Etažera iz plastike, s stekleno ploščo, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo,
obračun po komadu;

4.349,00 SIT/kom

7.

Držalo za toaletni papir iz plastike, kompletno, z materialom za pritrditev in montažo,
obračun po komadu;

2.571,00 SIT/kom

8.

Dvojno držalo za brisače iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo,
obračun po komadu;

5.488,00 SIT/kom

9.

Držalo za milo iz plastike, kompletno z materialom za pritrditev in montažo, obračun po
komadu;
Kopalna kad dimenzij 150 x 70 cm, z odlivnim sifonom ∅ 32 mm vključno s tesnilnim
materialom in materialom za pritrditev, mešalno zidno baterijo s fiksnim izpustom in
ročno prho, obračun po komadu;

52.942,00 SIT/kom

Pomivalno korito iz nerjaveče pločevine, dvojno, brez omarice, z odtočnim sifonom ∅
32 mm, tesnilnim materialom ter mešalno baterijo DN 15, ventili in veznima cevkama,
obračun po komadu;

32.058,00 SIT/kom

10.

11.

2.583,00 SIT/kom
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25.900,00 SIT/kom
3.510,00 SIT/kom

12.

Zidna enoročna baterija DN 15 z podometnimi ventili, obračun po komadu;

13.

Talni sifon s ploščico 15 x 15 cm iz nerjaveče pločevine, obračun po komadu;

14.

Zidni kromirani medeninasti izpustni ventil DN 15, z nastavkom za gumi cev, obračun po
komadu;

2.986,00 SIT/kom

Medeninasti podometni ventil s ponikljano kapo in obojestranskim navojem ter
montažnim materialom, obračun po komadu;

2.042,00 SIT/kom

Električni bojler 100 l, s tesnilnim materialom, varnostnim ventilom in pritrdilnim materialom, obračun po komadu;

41.532,00 SIT/kom

Električni bojler 10 l, montaža pod pomivalnim koritom, vključno z mešalno baterijo in
veznimi cevkami, obračun po komadu;

36.968,00 SIT/kom

15.
16.
17.
18.

Pocinkana navojna cev, vključno s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščitena z
izolirnim materialom, vodena v tleh oziroma v steni, obračun po tekočem metru;
1.979,00 SIT/kom
2.151,00 SIT/kom

– NO 15
– NO 20
19.

– NO 25
Plastična odtočna cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru;

2.496,00 SIT/kom

– ∅ 40 mm

787,00 SIT/m1
1.011,00 SIT/m1

– ∅ 50 mm
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

– ∅ 100 mm
Plastična kanalizacijska cev, vključno s spojnim materialom, obračun po tekočem metru;

1.692,00 SIT/m1

– ∅ 50 mm
– ∅ 100 mm

1.011,00 SIT/m1
1.692,00 SIT/m1

Fazonski komadi z gumi tesnilom: spojka, enojni odcep, dvojni odcep, obračun po
komadu;
– spojka ∅ 40 mm

787,00 SIT/kom

– spojka ∅ 50 mm

1.011,00 SIT/kom

– spojka ∅ 100 mm
– enojni odcep, premer 100/50

1.692,00 SIT/kom

– dvojni odcep, premer 100/50

1.438,00 SIT/kom
1.769,00 SIT/kom

Odzračevalna cev iz vlaknocementnega materiala, DN 100, kompletno s kapo, obračun
po tekočem metru;

1.524,00 SIT/m1

Odzračevalna polietilenska cev, DN 110 mm, kompletno s kapo, obračun po tekočem
metru;

1.400,00 SIT/m1

Medeninasti odtočni sifon za stensko montažo in odtok vode pralnega stroja, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, obračun po komadu;

4.403,00 SIT/kom

3

Vodovodni priključek - hišni vodomer; q = 5 m /h, DN 20, NP 10 BAR - mokri
mehanizem skupno s privijalom in filtrom proti pesku ter podaljševalnim kosom, obračun
po komadu;
Izdelava in dobava okvirja in pokrova dimenzij 600 x 600 mm za vodomerni jašek iz
hladno obdelanih profilov, obračun po komadu;
Polietilenska cev za priključek od javne mreže do vodomera (cev DN 25, 10 barov),
obračun po tekočem metru;
Priključek na kotel centralnega ogrevanja v kotlovnici, vključno z vso potrebno armaturo, obračun po priključku;

29.

Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, zaključna dela, pospravljanje in prevoz
odpadkov na deponijo;

30.

Kloriranje vodovodne instalacije s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila,
obračun po kloriranju;

22.696,00 SIT/kom
17.841,00 SIT/kom
532,00 SIT/m1
11.734,00 SIT/priklj

6 % del vodovodnih inštalacij

31.

42.448,00

Odtočna cev iz trdega PVC, skupaj s fazonskimi kosi (loki in odcepi) in tesnilnim
materialom, obračun po tekočem metru
– DN 70

1.440,00 SIT/m1
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32.

Prehodna zračna rešetka za vgradnjo v vrata, (brez izdelave izreza), obračun po komadu

4.400,00 SIT/kom

33.

Izolacija cevi tople vode in cirkulacije z žlebaki Alu-purlen deb. 2 cm, obračun po
kvadratnem metru

2.600,00 SIT/m2

Pločev. belo emajliran umivalnik vel. 50/45 cm, s pon. iztočnim zidnim ventilom ∅ 1/2"
z nastavkom za gumi cev s S-sifonom ∅ 50, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom,
obračun po komadu

22.810,00 SIT/kom

35.

Tuš, sestoječ iz Lž belo emajlirane pršne kadi dim. 180/80 cm, s pon. odtočnim
ventilom ∅ 5/4" s sifonom, z zidno mešalno baterijo za tuš ∅ 1/2" s pršno glavo, z
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, obračun po komadu

24.880,00 SIT/kom

36.

MS kroglični ventil za NP 10 z obojestranskim navojem, s tesnilnim materialom, obračun
po komadu

34.

– DN 15

1.

2.
3.
4.
5.

III. Inštalacije ogrevalnih naprav in napeljav
Toplovodni kotel z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo, ogrevalne sposobnosti 25 kW
z bojlerjem 120 l in oljnim gorilcem z vso opremo za trdo, tekoče ali plinasto gorivo, z
249.660,00 SIT/kom
vso pripadajočo armaturo, obračun po komadu;
Zaprta ekspanzijska posoda 18 l/1, z membrano, varnostnim ventilom in montažnim
materialom, obračun po komadu;

14.165,00 SIT/kom

Jeklena rešetka za zračenje kotlarne, montirana pod stropom, dimenzij 125 x 225 mm,
s pritrdilnim materialom, obračun po komadu;

6.734,00 SIT/kom

Odvodna cev za dimne pline ∅ 160 mm, izdelana iz kotlovske pločevine, obračun po
komadu;

9.525,00 SIT/kom

Štiripotna mešalna pipa na elektromotorni pogon DN 32, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;

6.

Obtočna črpalka za toplo vodo, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;

7.
8.

Izločevalec zraka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;
Merilec višine vodnega stebra za območje 0-4 bare, z manometrom in pipico, obračun
po komadu;

9.

10.

Zaporni zasun za toplo vodo, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;
– DN 20

12.
13.

25.886,00 SIT/kom
17.269,00 SIT/kom
2.417,00 SIT/kom
6.020,00 SIT/kom

– DN 25

2.363,00 SIT/kom
2.573,00 SIT/kom

– DN 32

2.802,00 SIT/kom

Pipa za polnjenje oziroma praznjenje sistema, vključno z montažnim materialom, obračun
po komadu;
– DN 20
– DN 25

11.

2.400,00 SIT/kom

1.802,00 SIT/kom
2.307,00 SIT/kom

Vzmetni varnostni ventil, nastavljen na 2,5 bara nadpritiska, obračun po komadu;
– DN 20

2.967,00 SIT/kom

– DN 25
Regulator vleka, vključno z montažnim materialom, obračun po komadu;

3.428,00 SIT/kom

– DN 20

8.167,00 SIT/kom

Jekleni radiatorji po izbiri projektanta oziroma ponudnika, standard EGS, radiatorji so s
konzolami, rozetami in odzračevalcem, zaščiteni s polietilensko folijo in pleskani,
obračun po komadu;
– tip 22, višina 600, dolžina 1000
– tip 22, višina 600, dolžina 1600

20.092,00 SIT/kom
27.793,00 SIT/kom

– tip 22, višina 800, dolžina 1000

26.984,00 SIT/kom

– tip 22, višina 800, dolžina 1600
– tip 33, višina 600, dolžina 1000

38.157,00 SIT/kom

– tip 33, višina 600, dolžina 1600

28.464,00 SIT/kom
39.471,00 SIT/kom
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Radiatorski ventili z dvojno regulacijo po rešitvi projektanta, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;
– DN 10
– DN 15

1.990,00 SIT/kom
2.283,00 SIT/kom

– DN 20

2.670,00 SIT/kom

Radiatorski ventili na odvodni strani, vključno s tesnilnim materialom, obračun po komadu;
– DN 10
– DN 15

1.345,00 SIT/kom

– DN 20

1.804,00 SIT/kom

1.559,00 SIT/kom

Konzole za radiatorje, barvane z osnovno barvo, obračun po komadu;
1.586,00 SIT/kom

talna konzola
zidna konzola
17.

774,00 SIT/kom

Jeklene brezšivne cevi, vključno z nosilnim materialom, obračun po tekočem metru;
– NO 10

897,00 SIT/kom

– NO 15
– NO 20

1.141,00 SIT/kom

986,00 SIT/kom

– NO 32

1.370,00 SIT/kom
1.605,00 SIT/kom

Tipalo za zunanje vplive, vgrajeno na severni fasadi, vključno z montažnim materialom,
obračun po komadu;

6.390,00 SIT/kom

– NO 25
18.

941,00 SIT/kom

19.

Demontaža in ponovna montaža radiatorjev zaradi barvanja, obračun po komadu;

20.

Barvanje vidnih cevi z osnovno barvo, predhodno čiščenje in razmastitev, obračun po
kvadratnem metru;

1.150,00 SIT/m2

Barvanje radiatorjev in vidnih cevi z lakom, odpornim na temperaturo do 130 °C,
obračun po kvadratnem metru;

1.782,00 SIT/m2

21.
22.

Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus, nastavitev avtomatike, preizkusni pogon,
zaključna dela, pospravljanje in odvoz odpadkov na komunalno deponijo, obračun po
vrednosti del;
6 % vrednosti del

400.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/98) se v 1. členu za
tretjo alineo dodajo nova četrta, peta in šesta alinea, ki se
glasijo:
“– pogoje pod katerimi smejo uporabniki v skladu z
zakonom dogovarjati predplačila pri prevzemanju obveznosti in način zavarovanja predplačil,

– roke plačil, ki jih smejo uporabniki v skladu z zakonom dogovarjati pri prevzemanju obveznosti,
– obveščanje Ministrstva za finance o danih posojilih in“.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se v tretji alinei črtajo besede “fiksni stroški ali drugo blago in storitve, ki jih uporabnik naroča večkrat (na podlagi naročilnic, predračunov)“. Za
tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“- fiksne stroške za blago in storitve kot so 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, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
drugi operativni odhodki.“
3. člen
V 11. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
“V primeru, ko uporabnik sklepa pogodbe za istovrstne
naloge, katerih skupna pogodbena vrednost presega
znesek, ki je določen z zakonom, mora uporabnik pridobiti
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soglasje Ministrstva za finance po postopku, določenem v
prejšnjem odstavku.
V primeru, ko ena pogodba za istovrstne naloge presega znesek, ki je določen z zakonom, mora uporabnik
pridobiti soglasje Ministrstva za finance po postopku,
določenem v 7., 8., 9. in 10. členu tega pravilnika.“
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“3.a DOGOVARJANJE IN ZAVAROVANJE PREDPLAČIL

čemer rok ne sme biti daljši kot 15 delovnih dni od dneva
sklenitve pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena z odložnim
pogojem, ki določa, da začne pogodba veljati, ko prejme
uporabnik od izvajalca ustrezno zavarovanje.
V primeru neizpolnitve pogodbene obveznosti, mora
izvajalec povrniti celotni znesek predplačila, skupaj z zamudnimi obrestmi po obrestni meri določeni z zakonom.
Enako obveznost mora sprejeti tudi porok v poroštveni izjavi
in banka z bančno garancijo.
Uporabnik mora izdati nalog za vnovčitev garancije
naslednji dan po roku, ki ga je postavil prejemniku predplačila za vračilo predplačila, pri čemer mora posebej skrbno paziti, da instrumentu za zavarovanje predplačila ne
poteče rok veljavnosti.

4.a člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, dogovarjati plačilo že opravljenih dobav in storitev.

4.f člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za porabo
sredstev donacij in namenskih posojil Republiki Sloveniji
razen, če donator ali posojilodajalec ne zahtevata drugače.

4. člen
Pred poglavjem 4. Postopki izplačil iz proračuna Republike Slovenije se dodajo nova 3.a, 3.b in 3.c poglavja, ki
se glasijo:

4.b člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika
lahko uporabniki dogovarjajo predplačilo največ do višine
25% skupne pogodbene vrednosti in samo v naslednjih
primerih:
– za določene storitve in nabave, ki se opravljajo vse
leto; predplačilo se lahko izvede kvartalno ali polletno, vendar takrat, ko je najmanj polovica posamezne storitve že
opravljena;
– za določene pravne posle iz 41. člena ZIPro, ko se
predmet pogodbe izdela ali opravi storitev posebej po naročilu za uporabnika.
Kot predplačilo po ZIPro in tem pravilniku se šteje tudi
znesek, ki je potreben za odprtje akreditiva in ga odpira
uporabnik ali komisionar v imenu in za račun uporabnika.
4.c člen
Uporabnik mora pridobiti soglasje Ministrstva za finance
za vsako predvideno predplačilo.
4.č člen
Predplačilo po ZIPro in tem pravilniku niso izplačila iz
proračuna Republike Slovenije namenjena za:
– opravljanje dejavnosti javnih služb, ki so določene s
posebnimi zakoni in potrjene s strani ustanovitelja,
– subvencije v skladu s posebnimi predpisi,
– socialne transfere v skladu s posebnimi predpisi,
– transfere občinam in iz naslova obveznosti do ZPIZ,
– dotacije fizičnim in pravnim osebam, ki niso namenjene opravljanju dejavnosti javnih služb,
– akontacije potnih stroškov,
– plačilo pogodbenih obveznosti, ki se v skladu s
poslovnimi običaji plačujejo vnaprej.
4.d člen
Uporabniki morajo predplačilo zavarovati z garancijo za
vrnitev predplačila (v nadaljevanju: garancija) v skladu s
7. členom navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi
ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97).
4.e člen
Stroške zavarovanja predplačil nosijo prodajalci (izvajalci), ki so prejemniki predplačil.
V pogodbi med uporabnikom in izvajalcem se določi
rok, do katerega mora izvajalec predložiti garancijo pri

3.b ROKI PLAČIL
4.g člen
Uporabniki morajo pri prevzemanju obveznosti s pogodbami dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ
90 dni. Roki plačil začnejo teči z dnem, ko uporabnik uradno prejme račun, obračunsko situacijo ali drugo listino, ki je
podlaga za izplačilo.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje
po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni
drugače urejeno s posebnim predpisom.
Če je na izstavljenem računu ali drugi listini, ki je podlaga za izplačilo, zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s
pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s
pogodbo.
4.h člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika,
lahko uporabniki pri prevzemanju obveznosti s pogodbami,
dogovarjajo krajše roke plačil za opravljanje dejavnosti javnih
služb, ki so določene s posebnimi zakoni in potrjene s strani
ustanovitelja.
4.i člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za porabo
sredstev donacij in namenskih posojil Republiki Sloveniji,
razen, če donator ali posojilodajalec ne zahtevata drugače.
3.c OBVEŠČANJE O DANIH POSOJILIH
4.j člen
Finančno računovodske službe uporabnikov, za katere
ne vodi računovodstva Ministrstvo za finance, obveščajo
Ministrstvo za finance o vseh sklenjenih pogodbah o dajanju
posojil. Pri tem morajo navesti:
– pravno podlago za posojilo,
– proračunsko postavko – konto,
– posojilojemalca,
– znesek posojila,
– pogoje posojila in
– anuitetni načrt.“
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5. člen
V četrtem odstavku 15. člena se na koncu črta pika in
doda besedilo “ter ažuriran seznam izvajalcev oziroma upravičencev, s katerimi so pogodbe sklenjene.“
V petem odstavku 15. člena se na koncu črta pika in
doda besedilo “ter ažuriran seznam izvajalcev oziroma upravičencev, s katerimi so pogodbe sklenjene.“
Sedmi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se
glasi: “Finančno računovodska služba uporabnika pogodbe
arhivira in podatke iz obrazca FEP evidentira kot predobremenitev proračuna oziroma jih posreduje Sektorju za javno
računovodsto Ministrstva za finance skladno s 17. členom
tega pravilnika.“
6. člen
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:
“Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o
prevzetih obveznostih iz četrte alinee prvega odstavka 5.
člena tega pravilnika z obrazcem FEP, ki zajema predvidena
izplačila za celotno proračunsko leto v breme vseh kontov v
okviru poračunske postavke za navedene stroške v finančnem načrtu uporabnika. Sektor za javno računovodstvo
Ministrstva za finance podatke iz obrazca FEP evidentira kot
predobremenitev proračuna.“
7. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Postopki za izplačilo sredstev iz proračuna so enotni,
ne glede na to, ali vodi računovodsko poslovanje za uporabnika sektor za javno računovodstvo Ministrstva za finance ali ne.“
8. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Daljši rok za predložitev dokumentacije in podatkov za
izplačilo sredstev iz proračuna je dovoljen za jamstva, socialne transfere, obveznosti do ZPIZ, izvršbe in odplačila
državnega dolga s pripadajočimi obrestmi in stroški ter druga nujna izplačila.“
9. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku besede “za nakazilo“
spremenijo tako, da se glasijo “za izplačilo“.
10. člen
59. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:
“Listine za izplačilo akontacije za stroške službenega
potovanja je potrebno dostaviti finančno računovodski službi
uporabnika najmanj deset delovnih dni pred službenim potovanjem.
Obračun potnih stroškov mora delavec predložiti finančno računovodski službi v roku treh dni po vrnitvi s
službenega potovanja, obračun potnih stroškov za potovanje v tujino pa v roku sedmih dni po vrnitvi iz službenega
potovanja.
Akontacija in razlika med izplačano akontacijo in dejanskim obračunom se upošteva kot povečanje oziroma zmanjšanje odhodkov proračuna.“
11. člen
V drugem odstavku 63. člena se na koncu doda besedilo “in to v 15 dneh po dnevu, ko je uporabnik prejel
listine, ki so podlaga za izplačilo iz proračuna“.
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12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se razveljavi navodilo o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/98).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-13/99
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in
postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove

Na podlagi šestega odstavka 230.a člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 56/92, 5/94, 67/94 – odl US, 7/96, 1/97 – odl.
US, 26/97, 7/98 – odl. US in 54/98) in 99. člena zakona
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in
29/95) izdaja minister za finance v soglasju z Zavodom za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

PRAVILNIK
o določanju zavarovalnih osnov in postopku
za razvrščanje v zavarovalne osnove
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa zavarovalne osnove za
plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in postopek za razvrščanje v zavarovalne osnove za
zavarovance iz 11. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi
zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: odmerna odločba) oziroma zadnjega obračuna
davka iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun davka)
in glede na podatke o povprečni plači za leto, na katero se
nanaša davek iz dejavnosti.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se uvrstitev v
zavarovalno osnovo za zavarovance, katerim se osnova za
davek od dohodkov iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem
normiranih odhodkov, določi na podlagi zadnje odločbe o
odmeri dohodnine oziroma tudi podatka o znesku prispevkov, plačanih s strani države, in glede na podatke o povprečni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri
dohodnine.
Zavarovalna osnova zavarovanca se določi glede na
doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi
odmerne odločbe oziroma obračuna davka brez upoštevanja obveznih prispevkov za socialno varnost, ki bi morali biti
plačani (v nadaljnjem besedilu: prispevki) ter brez znižanj
oziroma olajšav v skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list
RS, št. 71/93, 2/94 – pop., 1/95 – odl. US, 2/95 – odl.
US, 7/95, 14/96 – odl. US, 18/96, 44/96, 68/96 – odl.
US, 82/97 – odl. US, 87/97, 13/98).
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se zavarovalna osnova zavarovanca, kateremu se osnova za davek od
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dohodkov iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih
odhodkov, določi glede na doseženi dobiček zavarovanca,
ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine
brez upoštevanja prispevkov ter brez znižanj oziroma olajšav
v skladu z zakonom o dohodnini.
3. člen
Doseženi dobiček zavarovanca iz določila tretjega odstavka prejšnjega člena se na podlagi odmerne odločbe
določi tako, da se znesku davčne osnove I iz odmerne
odločbe prišteje znesek prispevkov in znesek povečanja
davčne osnove.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je v primeru,
ko je vsota davčne osnove I iz odmerne odločbe in povečanja davčne osnove manjša ali enaka 0, doseženi dobiček
zavarovanca enak znesku prispevkov.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se za
zavarovanca, ki je začel z opravljanjem dejavnosti in mu
davčni organ še ni izdal odmerne odločbe, šteje, da znaša
doseženi dobiček zavarovanca 0.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se
doseženi dobiček zavarovanca, katerega odmerna odločba
se ne nanaša na celotno davčno leto, določi tako, da se
doseženi dobiček, ugotovljen v skladu s prvim odstavkom
tega člena, preračuna na letno raven. Preračun se opravi na
naslednji način:
Dl = (Dn/n) x 12
Dl – doseženi dobiček, preračunan na letno raven
Dn – doseženi dobiček, določen na podlagi odmerne
odločbe
n – število mesecev, na katerega se nanaša doseženi
dobiček
Pri določanju števila mesecev, na katere se nanaša
dobiček (n) iz prejšnjega odstavka, se upošteva število dni v
začetnem mesecu, na katero se nanaša odmerna odločba,
odvisno od tega ali se odločba nanaša na manj kot 15 dni
oziroma več kot 15 dni začetnega meseca. V primeru, da se
nanaša na več kot 15 dni se začetni mesec šteje, v nasprotnem primeru pa ne.
4. člen
Za določanje doseženega dobička na podlagi obračuna davka iz določila tretjega odstavka 2. člena se smiselno
uporabljajo določbe 3. člena.
5. člen
Doseženi dobiček zavarovanca iz določila četrtega odstavka 2. člena se na podlagi odločbe o odmeri dohodnine
določi tako, da se od bruto prejemka odštejejo normirani
stroški oziroma dejanski stroški, če jih je zavarovanec uveljavljal in so bili v odločbi o odmeri dohodnine upoštevani.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za zavarovanca, kateremu plačuje prispevke država, doseženi dobiček določi tako, da se od bruto prejemka odštejejo normirani stroški oziroma dejanski stroški, če jih je uveljavljal in so
bili v odločbi o odmeri dohodnine upoštevani ter prištejejo
prispevki, plačani s strani države.
Določbe tretjega in četrtega odstavka 3. člena se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi doseženega dobička zavarovanca iz četrtega odstavka 2. člena.
6. člen
Na podlagi doseženega dobička, določenega v skladu
z 2., 3., 4. in 5. členom, se zavarovalna osnova določi
glede na povprečno plačo v Republiki Sloveniji za leto, na
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katero se nanaša odmerna odločba, obračun davka oziroma
odločba o odmeri dohodnine, in sicer:
če znaša doseženi dobiček % znaša zavarovalna osnova najmanj %
povprečne letne plače v RS
najnižje pokojninske osnove iz
(v nadaljnjem besedilu: PP)
231. člena zakona
nad
do
(v nadaljnjem besedilu: NPO)

100% PP
200% PP
300% PP

100% PP
200% PP
300% PP

100% NPO
150% NPO
200% NPO
300% NPO

V skladu z določilom prejšnjega odstavka ugotovljena
zavarovalna osnova je neto zavarovalna osnova. Neto zavarovalna osnova se poveča za davke in prispevke po stopnji iz
44. člena zakona.
Zavarovalna osnova ne more biti nižja od zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke po
stopnji iz 44. člena zakona.
Za povprečno letno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega odstavka tega člena se šteje povprečna letna plača v
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
7. člen
Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi
zadnje prejete odmerne odločbe oziroma odločbe o odmeri
dohodnine za mesec, v katerem je bila odmerna odločba
oziroma odločba o odmeri dohodnine vročena.
Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi
zadnjega obračuna davka za mesec, v katerem je bil obračun davka oddan.
8. člen
Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek, ugotovljen v skladu s 6. členom,
vendar največ do zneska v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke iz 44. člena zakona.
9. člen
Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in bi
plačevanje prispevkov od določene zavarovalne osnove
ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, o čemer poda mnenje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v smislu
zaposlitvenih možnosti zavarovanca, lahko enkrat v koledarskem letu pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar
največ do zneska najnižje zavarovalne osnove iz 231. člena
zakona.
10. člen
V zahtevi iz prejšnjega člena mora zavarovanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v pričakovanem poslovnem izidu in ogroženost njegovega nadaljnjega poslovanja, in sicer:
– davčni obračun oziroma davčno napoved za preteklo
leto,
– enake podatke kot po prvi alinei tudi za obdobje
tekočega leta pred vložitvijo zahteve skupaj s primerljivimi
podatki za enako obdobje preteklega leta,
– oceno poslovnega izida za tekoče leto,
– zadnjo odmerno odločbo in zadnjo odločbo o odmeri dohodnine,
– zadnji obračun prispevkov, ki ga je potrdil davčni
organ,
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– mnenje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
v smislu zaposlitvenih možnosti zavarovanca ter
– dokazila o ogroženosti njegovega nadaljnjega poslovanja zaradi plačevanja prispevkov od določene osnove.
11. člen
O zahtevi iz 9. člena odloči Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije z odločbo.
Odločbo iz prejšnjega odstavka Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije posreduje pristojnemu
davčnemu organu.
12. člen
Dovoljena znižana zavarovalna osnova se lahko prvič
uporabi za mesec, v katerem je bila odločba iz določila
prvega odstavka 11. člena, s katero je ugodeno zahtevi za
znižanje zavarovalne osnove, vročena.
Odločba iz prejšnjega odstavka je v veljavi do izdaje
nove odmerne odločbe, novega davčnega obračuna, nove
odločbe o odmeri dohodnine oziroma novega obračuna
prispevkov, s katerim se je zavarovanec odločil za zvišanje
zavarovalne osnove.
13. člen
Če davčni organ v skladu z zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97) ugotovi, da
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davčna obveznost na podlagi odmerne odločbe oziroma
obračuna davka ni pravilna in ima za posledico spremembe
postavk, ki vplivajo na višino doseženega dobička zavarovanca, kateri je podlaga za določanje zavarovalne osnove
po tem pravilniku, se za obdobje pred izdajo odločbe zavarovalna osnova ne spremeni.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 193-7/98
Ljubljana, dne 4. decembra 1998.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
Soglašam:
Po pooblastilu
generalnega direktorja
Boris Gačnik l. r.
direktor izvajanja zavarovanja

Seznam pooblaščenih izobraževalnih
organizacij za izvajanje usposabljanja s
področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Na podlagi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 16/96 in št. 31/97) objavlja Ministrstvo za
obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izobraževalnih organizacij
za izvajanje usposabljanja s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
I
Izobraževalne organizacije, pooblaščene za izvajanje
programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki so pridobile pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 1998, so:
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II
Pooblastilo oziroma odločba za izvajanje programov
usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč velja do preklica.
Št. 845-10/7-99
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Bojan Ušeničnik l. r.
direktor
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Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za
varstvo pred požarom

Na podlagi pravilnika o usposabljanju zaposlenih za
varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb
za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS,
št. 64/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za varstvo
pred požarom
I
Izvajalci, pooblaščeni za usposabljanje za varstvo pred
požarom, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do
31. 12. 1998, so:
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II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/7-99
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Bojan Ušeničnik l. r.
direktor

404.

Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje
požarnega varovanja

Na podlagi pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega
varovanja
I
Izvajalci, pooblaščeni za izvajanje požarnega varovanja, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12.
1998, so:
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II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/7-99
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Bojan Ušeničnik l. r.
direktor

405.

Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje
hidrantnih omrežij

Na podlagi 11. člena pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje
hidrantnih omrežij
I
Izvajalci, pooblaščeni za preizkušanje hidrantnih omrežij, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12.
1998, so:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 799

Stran

800 / Št. 9 / 13. 2. 1999

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 801

Stran

802 / Št. 9 / 13. 2. 1999

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 803

Stran

804 / Št. 9 / 13. 2. 1999

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 805

Stran

806 / Št. 9 / 13. 2. 1999

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9 / 13. 2. 1999 / Stran 807

Stran

808 / Št. 9 / 13. 2. 1999

Uradni list Republike Slovenije
II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/7-99
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.
Bojan Ušeničnik l. r.
direktor

406.

Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje
gasilnikov

Na podlagi 14. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih
gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje
gasilnikov
I
Pooblaščeni izvajalci za vzdrževanje gasilnikov, ki so
pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 1998, so:
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II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/7-99
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Bojan Ušeničnik l. r.
direktor

407.

Seznam pooblaščenih izvajalcev za
pregledovanje in preizkušanje vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite

Na podlagi 11. člena pravilnika o pregledovanju in
preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo,
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje
in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite
I
Izvajalci, pooblaščeni za pregledovanje in preizkušanje
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki so pridobili
pooblastilo do 31. 12. 1998, so:
Pooblaščeni izvajalci

1.
2.
3.
4.
5.

Datum izdaje pooblastila

Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, Bohoričeva 22 a, 1000 Ljubljana
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvazorjeva ulica 73, 2000 Maribor
Izolirka Požarni inženiring d.o.o., Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica
Ekosystem, Zavod za varstvo pri delu in varstvo okolja, Meljska cesta 56, 2000 Maribor
SVD, Podjetje za varstvo pri delu, inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., Kolodvorska 9 a, 6257 Pivka

II
Pooblastilo velja za pregledovanje in preizkušanje vseh
sistemov aktivne požarne zaščite pet let od dneva izdaje.
Št. 845-10/7-99
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Bojan Ušeničnik l. r.
direktor

408.

Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo od 23. 6. 1998 do 26. 10. 1998
izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 23. 6. 1998 do 26. 10. 1998 izdano
dovoljenje za promet

31. 5. 1995
23. 5. 1995
16. 11. 1995
17. 7. 1996
8. 7. 1997
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Št. 512-6/99-50
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
direktorica

409.

Št. 017-04-010/98
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.
Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu
Fundacije za odprto družbo

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

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 za odprto
družbo
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije daje soglasje k ustanovitvenemu aktu Fundacije za odprto družbo z dne
8. 12. 1998.
Št. 028-1/99
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.
Jožef Školč l. r.
Minister
za kulturo

USTAVNO SODIŠČE
411.

Odločba o razveljavitvi besede “samski” v 5. in
5.2. točki obrazca za oceno stanovanjskih
razmer ter v 5.2. pojasnil za izpolnjevanje
obrazca za oceno stanovanjskih razmer, ki je
kot priloga sestavni del pravilnika o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Jožeta Dovra iz Slovenskih
Konjic, na seji dne 14. januarja 1999

o d l o č i l o:

410.

Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Anin
sklad

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 3. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za
delo, družino in socialne zadeve izdaja

SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi ustanove Anin sklad
Soglašam z aktom o ustanovitvi ustanove Anin sklad,
posredovanim ministrstvu z notarskim zapisom opr. št.
SV 995/98 dne 24. 12. 1998. Namen ustanove je prednostna pomoč staršem, ki bi si želeli več otrok ali so v veliki
gmotni stiski, pospeševanje pozitivnega odnosa do zdravega družinskega življenja in do javnega ozračja, naklonjenega
družinskim vrednotam.

V točki 5. in v točki 5.2. obrazca za oceno stanovanjskih razmer ter v točki 5.2. pojasnil za izpolnjevanje obrazca
za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del
pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 26/95 in 31/97), se razveljavi beseda “samski“.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeno določbo
pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, ker naj
bi po kriterijih iz te določbe zakonski pari brez otrok ne
mogli dobiti točk ne glede na to, da sodijo v kategorijo oseb
starih do 30 let. Pobudnik meni, da takšna ureditev diskriminira zakonske (ali izvenzakonske) pare brez otrok v primerjavi s samskimi osebami, saj pri točkovanju njegovih
stanovanjskih in drugih razmer ni dobil točk po kriteriju mladosti samo zato, ker je sklenil zakonsko zvezo, bi jih pa
dobil, če bi bil še samski.
2. Minister za okolje in prostor na pobudo ni odgovoril.
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B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih
stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, št. 64/93) v
8. členu določa, da se neprofitna stanovanja oddajajo v
najem po prednostni listi, oblikovani na podlagi javnega
razpisa, po določbah posebnega pravilnika. Neprofitna stanovanjska organizacija je dolžna oddajati stanovanja po prioritetah iz drugega odstavka 91. člena stanovanjskega zakona za tiste kategorije prosilcev, ki niso upravičeni do
dodelitve socialnega stanovanja v najem.
5. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 19/91, 9/94,
21/94 in 23/96 – v nadaljevanju: SZ) v drugem odstavku
91. člena določa, kdo ima prednost pri uporabi sredstev
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Med temi so
tudi mlade družine, družine z večjim številom otrok, družine
z manjšim številom zaposlenih, družine z invalidnim članom
in mladi. Pri oblikovanju prednostne liste za oddajanje neprofitnih stanovanj je treba torej upoštevati, da morajo imeti
tudi mladi prednost.
6. Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v
najem so tisti državljani, ki presegajo dohodkovni cenzus za
dodelitev socialnega stanovanja, ne presegajo pa dohodkovnega cenzusa, določenega v prvem odstavku 2. člena
pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik). S spremembami pravilnika je bil določen
še dodaten izključevalni kriterij: kadar je neprofitna stanovanjska organizacija ustanovljena za razreševanje stanovanjskih vprašanj določene skupine prebivalstva, so upravičenci
le tisti, za katerih reševanje stanovanjskih vprašanj je taka
neprofitna stanovanjska organizacija ustanovljena. Kadar pa
gre za “splošno“ neprofitno stanovanjsko organizacijo, je
pripadnost taki skupini lahko le eden od kriterijev, po katerih se oblikuje prednostni vrstni red upravičencev. Neprofitna stanovanjska organizacija lahko na podlagi 7.a člena
pravilnika pri oblikovanju prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem določi dodatna merila glede na
lokalne razmere ali posebnosti reševanja stanovanjskih vprašanj s strani posamezne neprofitne stanovanjske organizacije, ki niso zajeta v obrazcu za oceno stanovanjskih razmer.
7. Člen 7 pravilnika določa, da se pri proučitvi vseh
okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev
razpisa na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v
najem, za komisijsko ugotovitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženec razpisa in njegovi ožji družinski člani,
uporablja obrazec za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot
priloga sestavni del tega pravilnika. Sporna opredelitev
pravilnika je navedena v naslovu 5. točke obrazca za oceno
stanovanjskih razmer in v točki 5.2. navedenega obrazca in
pojasnilih za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih
razmer. Izpodbijana ureditev določa, da se pri točkovanju
stanovanjskih razmer upošteva kot dodatni kriterij starost do
30 let le, če je udeleženec razpisa samski. V obravnavani
zadevi ni sporno, da dodatno točkovanje po kriteriju mladosti daje upravičencem, starim do 30 let, določeno prednost
v primerjavi z ostalimi upravičenci. Ni torej sporna starostna
meja temveč dejstvo, da udeleženci razpisa, ki nimajo otrok,
kljub temu, da so mlajši od 30 let, ne morejo dobiti dodatnih
točk zaradi mladosti, če niso samski.
8. Ustavno sodišče je že v več svojih odločbah – med
drugim tudi v zadevi št. U- I-77/95, OdlUS IV, 76 – odloči-
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lo, da načelo enakosti normodajalcu ne preprečuje, da v
mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določena podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na
njih vezal različne pravne posledice. Zastavlja se torej vprašanje, ali je različno obravnavanje mladih pri dodatnem točkovanju po kriteriju mladosti v skladu z načelom enakosti
pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave). Enakopravnost pravnih subjektov se v demokratični družbi in pravni državi predpostavlja. Enakopravnost pred zakonom pomeni nearbitrarno uporabo prava v razmerju do pravnih
subjektov in to tako na področju sodne, upravne kot tudi
zakonodajne oblasti. Splošno načelo enakosti pred zakonom zahteva, da zakonodajalec bistveno enake položaje
ureja enako, različne pa različno. Če torej obstajajo za različno ureditev razumni in stvarni razlogi, taka ureditev ni v
nasprotju z načelom enakosti pred zakonom.
9. Glede na navedeno zakonsko opredelitev prioritet
pri oblikovanju prednostne liste za oddajanje neprofitnih
stanovanj se torej zastavlja vprašanje, ali je pravilnik smel pri
opredelitvi prioritete po kriteriju mladosti izključiti osebe, ki
so sklenile zakonsko zvezo.
10. Do točk po kriteriju pod točko 5.1. pravilnika so,
ob izpolnjevanju pogoja starosti do 35 let, upravičene vse
pravno priznane družinske oblike z najmanj enim otrokom
(odločba ustavnega sodišča št. U-I-71/98 z dne
28.5.1998, Uradni list RS, št. 45/98, OdlUS VII, 95).
Zgolj sklenitev zakonske zveze torej ne more biti zadostna
okoliščina za točkovanje po kriteriju mlade družine. Do
točk po kriteriju “mladi“ pa so upravičene le samske osebe, mlajše od 30 let.
11. Zato ustavno sodišče ugotavlja, da za dajanje prednosti samskim osebam v primerjavi z osebami, ki so sklenile
zakonsko zvezo, pri točkovanju po kriteriju mladosti za ocenjevanje stanovanjskih razmer ne obstajajo razumni in stvarni razlogi. Odločitev normodajalca pri opredeljevanju tega
kriterija je torej arbitrana in zato v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena ustave.
12. Ustavno sodišče lahko v skladu s 45. členom
ZUstS neustaven ali nezakonit podzakonski predpis odpravi
ali razveljavi. Odprava učinkuje za nazaj, medtem ko razveljavitev učinkuje za naprej. Odprava izpodbijane norme v
tem primeru ne bi bila smiselna, ker bi prizadela tudi primere, ko je bila norma uporabljena v skladu z ustavo; to je za
samske osebe, mlajše od 30 let. Odprava pa bi vplivala tudi
na druge udeležence, ki so na podlagi razpisov že pridobili v
najem neprofitna stanovanja, kolikor bi se zaradi odprave
izpodbijane norme spremenila razvrstitev udeležencev teh
razpisov. Zato se je ustavno sodišče v tem primeru odločilo
za razveljavitev besede “samski“ v naslovu 5. točke in v
točki 5.2 Obrazca za oceno stanovanjskih razmer in Pojasnil za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del pravilnika.
C)
13. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
U-I-260/95
Ljubljana, dne 2. februarja 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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412.

Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča št.
U 391/93 in odločbe Ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo, št. 371-104-92-49-IV/VH

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi Podjetja KGR, p.o., R., ki ga zastopa J. Š., odvetnik
v L. na seji dne 14. januarja 1999

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. U 391/93-13 z dne
13. 4. 1995 in odločba ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo št. 371-104-92-49-IV/VH z dne 25. 2. 1993 se odpravita.
2. Zadeva se vrne ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo v ponovno obravnavo in odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Podjetje KGR (v nadaljevanju: pritožnik ali KGR)
navaja, da je ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) z odločbo št. 371-104-92- 49-IV/VH z
dne 25. februarja 1993 odločilo, da so v postopku lastninskega preoblikovanja KGR, TMK L. (v nadaljevanju: TMK L.)
upravičeni sodelovati tudi KZL, z.o.o., SKZ P. B., z.o.o.,
SKZ P. C., z.o.o., SKZ P. P., z.o.o. in SKZ P. P., z.o.o.,
čeprav te zadruge s pritožnico v obdobju od 1. januarja
1986 pa do 31. decembra 1990 v smislu prvega odstavka
57. člena zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in
7/93 – v nadaljevanju: ZZ) niso sodelovale ne proizvodno in
ne poslovno. Menilo je, da zakonodajalec sodelovanja v
postopku lastninjenja podjetij iz priloženega seznama ni omejil le na dolgoročno proizvodno oziroma poslovno sodelovanje in ne tudi z obsegom sodelovanja.
2. Pritožnik je zoper odločbo ministrstva v upravnem
sporu vložil tožbo, ki pa jo je Vrhovno sodišče kot neutemeljeno zavrnilo. Vrhovno sodišče je pritrdilo stališču ministrstva, da zakonodajalec v 57. členu ZZ pravice zadružnih
upravičenk do sodelovanja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij oziroma njihovih delov s seznama k ZZ, ni
omejil le na dolgoročno proizvodno oziroma poslovno sodelovanje. Svoje stališče je Vrhovno sodišče utemeljilo z jezikovno razlago 57. člena ZZ in sistemsko razlago ZZ kot
celote. Vrhovno sodišče je navedlo, da zakonodajalec pravice zadružnih upravičencev do sodelovanja v lastninskem
preoblikovanju ne veže na poseben poslovni temelj in ne na
obseg poslovnega sodelovanja. Obseg sodelovanja zadružnih upravičencev z zavezanci naj bi bil pravno pomemben le
za določitev kapitalskih razmerij med upravičenci, če se o
teh ne morejo sporazumeti. Vrhovno sodišče je ocenilo, da
ministrstvo z izpodbijano odločbo ni prekršilo materialnega
prava. V zvezi s pritožnikovim ugovorom, da je ministrstvo
kršilo pravila postopka, ker ni izvedlo dokaznega postopka
in na podlagi dokazov ugotovilo, katere zadružne organizacije izpolnjujejo pogoje iz 57. člena ZZ, je Vrhovno sodišče
menilo, da določba drugega odstavka 62. člena ZZ ne
vsebuje nikakršnega pravila, ki bi ministrstvo zavezovalo, da
mora upoštevati zavezančeve dokaze. Določb zakona o splošnem upravnem postopku, po katerem je postopalo ministrstvo pri izdaji odločbe, po presoji Vrhovnega sodišča ministrstvo ni prekršilo, zato je pritožnikovo tožbo tudi v tem
delu kot neutemeljeno zavrnilo.
3. Pritožnik se v ustavni pritožbi sklicuje na odločbo
ustavnega sodišča št. U-I- 46/92 z dne 9. 12. 1993 (OdlUS II/117), iz katere povzema, da obseg proizvodnega oziroma poslovnega sodelovanja med zavezanci s seznama k
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ZZ in zadružnimi upravičenci ni služil zakonodajalcu kot
kriterij za lastninjenje, da preteklo sodelovanje med njimi
predstavlja podlago za utemeljeno pričakovanje, da bodo
zadružni upravičenci motivirani za učinkovito gospodarjenje
v gospodarskih družbah, katerih kapitalski upravičenci bodo
postali in da je zakonodajalec v korist zadružnih organizacij
določil 45 odstotni delež kapitala zavezanca oziroma njegovega dela, do katerega so upravičene zadruge, v polju svoje
proste presoje. Taka razlaga 57. člena ZZ je za pritožnika
sprejemljivo. Pritožnik pa se ne strinja z razlago te določbe,
po kateri naj ne bi bilo pomembno, na kakšni podlagi je v
obdobju od 1. januarja 1986 pa do 31. 12. 1990 med
zavezancem in zadružnim upravičencem potekalo sodelovanje. Po mnenju pritožnika je zakonodajalec pridobitev pravice zadrug pogojil s tem, da morajo dokazati, da so z zavezancem trajneje proizvodno oziroma poslovno sodelovale,
vsaj na način, kot ga ureja zakon o obligacijskih razmerjih v
tretjem odstavku 42. člena in da je to sodelovanje med
zavezanci in upravičenci obsegalo določeno skupno planiranje in dogovarjanje o letnih dobavah surovin, izkoriščanju
predelovalnih kapacitet in podobno. Tak zaključek naj bi
izhajal tudi iz drugega odstavka 62. člena ZZ, ki zadružnim
upravičencem nalaga, da morajo k zahtevku priložiti dokazila. Pritožnik navaja, da zadružni upravičenci v postopku, ki
ga je vodilo ministrstvo, niso predložili nobenih dokazil, kar
naj bi bilo v izpodbijani sodbi ugotovilo tudi Vrhovno sodišźe.
Le na podlagi predloženih dokazov bi po mnenju pritožnika
lahko ministrstvo odločilo o materialnopravnih upravičenjih
zadružnih organizacij in organizacij kooperantov do lastninjenja kapitala zavezanih podjetij.
4. Nezakonitost izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča
ima po navedbah pritožnika za posledico, da so postali
lastniki njegovega kapitala pravni subjekti, ki jim ta pravica
po ZZ ne gre, s tem pa so se v nasprotju s 33. členom
ustave zmanjšali kapitalski deleži tistih zadružnih organizacij
in organizacij kooperatov, ki jim ZZ to pravico priznava.
Vrhovno sodišče je z izpodbijano sodbo potrdilo odločbo
ministrstva, ki jo je to izdalo ne da bi bilo izvedlo dokazni
postopek in v njem na podlagi pritožničinih dokazov ugotovilo, katere zadružne organizacije so po ZZ upravičene do
kapitalskih deležev na delu pritožničinega kapitala. S takim
nezakonitim postopanjem naj bi bilo ministrstvo oziroma Vrhovno sodišče spravilo tiste upravičence, ki so po ZZ dejansko upravičeni do kapitalskih deležev, v nasprotju z drugim
odstavkom 14. člena ustave v neenak položaj z onimi, ki do
take udeležbe niso upravičeni, hkrati pa naj bi bile tem
subjektom v nasprotju z 22. členom ustave kršene pravice
do enakega varstva pravic pred državnimi organi. Sodba
Vrhovnega sodišča po mnenju pritožnika v nasprotju z drugim odstavkom 42. člena ustave posega v njegovo pravico
do svobodnega združevanja.
5. Pritožnik predlaga, naj ustavno sodišče izpodbijano
sodbo Vrhovnega sodišča odpravi in o zadevi samo odloči.
6. Senat ustavnega sodišča za ustavne pritožbe je s
sklepom z dne 24. 11.1998 pritožnikovo ustavno pritožbo
sprejel v obravnavo. Vrhovno sodišče na pritožnikove navedbe v ustavni pritožbi ni odgovorilo.
B)
7. Ustavno sodišče ni ena od inštanc rednega sodstva,
zato se lahko kršitev procesnega in napačna uporaba materialnega prava z ustavno pritožbo uveljavljata le toliko, kolikor so s tem pritožnici kot pravnemu subjektu kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.
8. ZZ v prvem odstavku 57. člena določa, da imajo
zadružne organizacije in organizacije kooperantov ter zadruge, ki jih ustanovijo oziroma v katere se včlanijo fizične
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osebe, ki so od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990 na podlagi
pogodb proizvodno oziroma poslovno sodelovale s podjetji
s seznama (priloženega k ZZ), pod pogoji in na način, določen z ZZ, v postopku lastninskega preoblikovanja teh podjetij oziroma njihovih delov pravico pridobiti kapitalske deleže.
9. Osnutek zakona o zadrugah (Poročevalec, št.
18/90) še ni predvideval udeležbe zadružnih organizacij in
organizacij kooperantov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij. Na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo, kluba delegatov Slovenske kmečke zveze, Zadružne zveze Slovenije in posameznih zadružnih organizacij
je tako možnost predlagatelj ZZ vključil šele v predlog ZZ
(Poročevalec, št. 9/91). Tako je predlog ZZ v tretjem odstavku 52. člena določal, da postane premoženje podjetij ali
organizacij združenega dela, ki je nastalo na podlagi trajnejšega poslovnega ali proizvodnega sodelovanja z zadrugo ali
zadružno zvezo, zadružno premoženje. Zadruga oziroma
zadružna zveza naj bi na tej podlagi pridobila pravico do
sodelovanja pri upravljanju zavezanega podjetja oziroma druge pravne osebe in pravico do udeležbe na ustvarjenem
dobičku. Pravica zadružnih organizacij do lastninskega deleža naj bi izvirala iz trajnejšega poslovnega sodelovanja z
zavezanimi podjetji, zadružni upravičenci pa naj bi jo bili po
predlogu ZZ upravičeni uveljaviti v upravnem postopku, ki bi
se začel z vložitvijo vloge. V četrtem odstavku 54. člena je
predlog ZZ določal, da mora upravni organ pri priznavanju
deleža posameznega zadružnega upravičenca upoštevati obseg in trajanje poslovnega sodelovanja med zadružno upravičenko in zavezanim podjetjem. Predlog ni opredeljeval
obdobja poslovnega sodelovanja zadrug oziroma organizacij kooperantov z zavezanimi proizvodnimi organizacijami.
To je bilo opredeljeno šele z amandmajem k 57. členu ZZ.
Amandma je pravico zadružnih upravičencev do pridobitve
kapitalskih deležev na kapitalu zavezancev pogojil z zahtevo,
da so upravičenci trajno poslovno oziroma proizvodno sodelovali z zavezanci v obdobju od 1. 1. 1986 pa do 31. 12.
1990. Iz opisanega zakonodajnega postopka izhaja ratio
legis za uzakonitev pravice zadružnih upravičencev do pridobitve deležev na kapitalu z zakonom določenih proizvodnih organizacij. Pravico do pridobitve kapitalskih deležev na
kapitalu podjetij iz seznama naj torej pridobijo le tiste zadružne organizacije, organizacije kooperantov oziroma preko
novoustanovljenih zadrug fizične osebe, ki so s trajnejšim
proizvodnim oziroma poslovnim sodelovanjem kot člen v
reprodukcijski verigi prispevale k razvoju in rasti zavezanih
proizvajalnih podjetij, ne pa katerakoli zadružna organizacija. S priznanjem kapitalske udeležbe zadrug na kapitalu
proizvodnih organizacij jim je zakonodajalec odmeril delež,
ki naj bi ga bile k njenemu nastanku prispevale s svojim
trajnejšim proizvodnim oziroma poslovnim sodelovanjem. Posamezni pogodbeni stiki pridelovalcev kmetijskih pridelkov z
zavezanci zato ne morejo biti podlaga, na kateri bi tudi ti bili
upravičeni do sodelovanja v postopkih lastninskega preoblikovanja zavezancev. Tak zaključek izhaja tudi iz drugega
odstavka 62. člena ZZ, ki upravičencem nalaga, da morajo
k zahtevku za sodelovanje pri lastninjenju konkretnega podjetja, s katerim so na podlagi pogodbe trajneje proizvodno in
poslovno sodelovali, predložiti dokazila. Na podlagi dokazil
naj bi se torej šele ugotovilo, ali so in v kakšnem obsegu
upravičene zadruge v obdobju, opredeljenem z ZZ, sodelovale z zavezanci.
10. Iz izpodbijane sodbe izhaja, da ministrstvo pri odločanju o pravici posameznih zadružnih organizacij ni izvedlo
dokaznega postopka in ni ugotovilo, ali so posamezne zadružne organizacije, ki jim je priznalo korporacijske pravice
na kapitalu pritožnice, v času od 1. 1. 1986 pa do 31. 12.
1990 (prvi odstavek 57. člena ZZ) s pritožnico resnično na
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podlagi sklenjenih pogodb proizvodno oziroma poslovno
sodelovale. Ministrstvo je zmotno štelo, da za priznanje kapitalskega deleža na kapitalu pritožnice zadostuje že kakršnakoli oblika pogodbenega sodelovanja, torej tudi posamični posel, ki za reprodukcijsko verigo med posameznimi
zadružnimi organizacijami in pritožnico nimajo nobenega
bistvenega pomena. Tako razumevanje prvega odstavka
57. člena ZZ, ki mu je Vrhovno sodišče z izpodbijano sodbo
pritrdilo, je očitno napačno in je lahko privedlo do tega, da
so bile posameznim zadružnim organizacijam korporacijske
pravice priznane v nasprotju z ZZ. Zaradi napačne uporabe
materialnega prava (prvi odstavek 57. člena ZZ) so lahko
zadružni upravičenci, ki so bili s pritožnico na podlagi pogodb trajneje povezani v reprodukcijsko verigo, pridobili
manjše kapitalske deleže kot pa so jih bili upravičeni. Uveljavitev manjših deležev teh upravičencev kot pa bi jim pripadali, če bi Vrhovno sodišče z izpodbijano odločbo v zvezi z
odločbo ministrstva citirane določbe ZZ ne razlagalo očitno
napačno, pa lahko posega v poslovna in s tem premoženjska razmerja pritožnice. Pritožničin interes, da postanejo
kapitalski upravičenci na 45 odstotkih njenega kapitala le
tiste zadružne organizacije, s katerimi je trajno povezana v
reprodukcijsko verigo, ne pa tudi tiste zadružne organizacije, s katerimi takih trajnejših razmerij nima, je njen legitimen
poslovni interes, povezan s premoženjskimi pravicami, katerih varstvo je zaobseženo s 33. členom ustave. Taki družbeniki oziroma delničarji, ki trajneje proizvodno oziroma poslovno sodelujejo s pritožnico, imajo drugačne upravljalske
interese, kot pa oni, ki so pridobili kapitalske deleže, pa s
pritožnico trajneje poslovno niso povezani. Interes prvih se
kaže v krepitvi proizvodnih funkcij pritožnice in njenem stabilnem obstoju, interes drugih pa je največkrat v čim večji
dobičkonosnosti in čim večjih dividendah. Od ugotovitve, ali
so posamezne zadružne organizacije oziroma organizacije
kooperantov s pritožnico na podlagi pogodb trajneje proizvodno oziroma poslovno sodelovale, je odvisno, ali so te
sploh upravičene do pritožničinega kapitalskega deleža, od
ugotovitve obsega tega poslovanja pa je odvisna višina kapitalskih deležev, ki jim pripadajo. Očitno napačna razlaga
prvega odstavka 57. člena ZZ je torej v nasprotju s
33. členom ustave privedla do posega v pritožnikov poslovni
interes, povezan z njegovim lastninskim položajem, zato je
ustavno sodišče izpodbijano sodbo in odločbo ministrstva
za kmetijstvo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo in odločanje.
11. Niso pa utemeljena pritožničina zatrjevanja, da izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča v nasprotju z drugim
odstavkom 14. člena ustave posega v njeno pravico do
enakosti pred zakonom. Pritožnica je imela kot stranka v
postopku glede določitve lastninskega deleža drugačen položaj kot zadružne upravičenke, zato se v zvezi z uporabo
materialnega prava, prvega odstavka 57. člena ZZ, s temi
subjekti ne more primerjati. Prav tako niso utemeljene pritožničine navedbe, da ji izpodbijana sodba v nasprotju z
drugim odstavkom 42. člena ustave posega v pravico do
svobodnega združevanja. Pri družbeništvu oziroma delničarstvu ne gre za združevanje v smislu drugega odstavka
42. člena ustave, zato izpodbijana sodba v to pritožničino
pravico ne posega. Dejstvo, da upravni organ ni izvedel
dokaznega postopka, je posledica napačne razlage materialne določbe prvega odstavka 57. člena ZZ, zato njegova
opustitev ne pomeni kršitve 22. člena ustave, kot to pritožnik zmotno navaja.
C)
12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 59. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik Franc Te-
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Št.

sten ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Alojz Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Št. Up-87/95
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

413.

Odločba o razveljavitvi zakona o lastninjenju
spomenikov in znamenitosti in o roku, po
katerem začne razveljavitev veljati

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na zahtevo Občinskega sveta občine
Bled, ki ga zastopa podpredsednik sveta Matjaž Završnik, in
župana Občine Bled; na pobudo Kmetijstva Črnci, p.o.,
Apače v stečaju, ki ga zastopa stečajni upravitelj Miran Žilavec; na zahtevo župana Mestne občine Koper; na pobudo
Kmetijsko gozdarske zadruge, z.o.o., Škofja Loka, ki jo
zastopa direktorica Anica Frelih; in na pobudo Misijonarske
družbe Svetega Vincencija Pavelskega, Rimokatoliškega samostana lazaristov, Ljubljana, ki ga zastopajo Rudi Košorok
in drugi, odvetniki v Ljubljani, na seji dne 14. januarja 1999

o d l o č i l o:
1. Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v
družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96) se razveljavi.
2. Razveljavitev začne veljati osem mesecev po objavi
te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti odredbe o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno
znamenitost (Uradni list RS, št. 1/96) se ustavi.

Obrazložitev
A)
1. Prva predlagatelja, Občinski svet občine Bled in
njen župan, zahtevata oceno ustavnosti 4. člena zakona o
lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini
(v nadaljevanju: ZLSZDL) in predlagata ustavnemu sodišču,
naj odloči, da je v skladu z ustavo le taka uporaba tega
člena, ki vladi ne daje pooblastila s sklepom podržaviti tudi
spomenike, ki so v lasti lokalnih skupnosti. Ta člen – in
smiselno 7. člen zakona – izpodbijata tudi z utemeljitvijo, da
je v nasprotju s 87. členom ustave, po katerem se pravice
in obveznosti državljanov in drugih oseb določajo le z zakonom; krši pa da tudi prepoved učinkovanja predpisov za
nazaj (drugi odstavek 155. člena ustave) in načelo delitve
oblasti (3. člen ustave), ki ne dopušča, da bi se vladi ali
upravnim organom prepuščale pristojnosti, ki presegajo okvir izvajanja zakona in pomenijo poseg v zakonodajno vsebino. Ko bi že zakonodajalec dal pooblastilo za določanje,
kateri spomeniki in znamenitosti se podržavijo, nadaljujeta
prva predlagatelja, bi moral to pooblastilo opremiti s povsem jasnimi kriteriji, o podržavljanju pa bi tedaj moral odločati pristojen upravni organ v upravnem postopku, zoper
odločbo bi moralo biti zagotovljeno tudi sodno varstvo; če
to ni storjeno, je kršen tudi tretji odstavek 120. člena ustave, trdita prva predlagatelja.
2. Drugi predlagatelj, Kmetijstvo Črnci, predlaga oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena ZLSZDL, če in koli-
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kor smiselno zajema tudi nepremičnine iz stečajne mase,
ker po njegovem v takih primerih krši 69. člen ustave (ta
določa pogoje za razlastitev).
3. Tretji predlagatelj, župan Mestne občine Koper, zahteva presojo ustavnosti zakona in predlaga njegovo razveljavitev, ker po njegovi oceni nasprotuje ustavnim določbam o
razlastitvi (69. člen ustave); ker zgolj z ohlapno definicijo
razmejuje tiste spomenike, ki jih podržavlja, od vseh drugih;
ker prepušča natančnejše določanje in uporabo te definicije izvršni oblasti, kar nasprotuje načelom pravne države
(2. člen ustave) in načelu usklajenosti pravnih aktov
(153. člen ustave); in ker v nasprotju s 155. členom ustave
legalizira veljavnost pravnega akta, namreč sklepa vlade, za
nazaj, največ za štiri mesece.
4. Prvi trije predlagatelji predlagajo tudi presojo ustavnosti in zakonitosti sklepa vlade o kulturnih spomenikih in
naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 46/96 – v nadaljevanju: sklep) in to iz
smiselno enakih razlogov, zaradi katerih izpodbijajo ZLSZDL,
vsak od njih pa še zaradi posamezne točke tega sklepa:
prva predlagatelja izpodbijata sklep, kolikor podržavlja grad
Bled, o katerem trdita, da v času uveljavitve ZLSZDL ni bil v
družbeni lastnini, temveč last občine; drugi predlagatelj izpodbija tisti del sklepa, ki podržavlja grad Fridenau, ker da
je bil ob uveljavitvi istega zakona že del stečajne mase; tretji
predlagatelj izpodbija sklep, kolikor zajema tri nepremične
spomenike v Kopru, ker da v tistem času niso bili družbena
lastnina, temveč pretežno last občine – kolikor pa zajema
Škocjanski zatok, predvsem zato, ker je bil takrat samo
začasno razglašen za naravno znamenitost, pa še iz vseh
razlogov, zaradi katerih se je občina upirala tudi začasni
razglasitvi.
5. Posamezni točki sklepa izpodbijata tudi Kmetijsko
gozdarska zadruga Škofja Loka in Misijonarska družba Svetega Vincencija Pavelskega, Rimokatoliški samostan lazaristov, Ljubljana. Prva zatrjuje, da je kulturni spomenik – hiša
Spodnji trg 29 v Škofji Loki njena zadružna lastnina, druga
pa, da je graščina Bokalce s pomožnimi poslopji in funkcionalnim zemljiščem po končanem denacionalizacijskem postopku njena zasebna last (za obe nepremičnini sklep določa, da sta z ZLSZDL postali državna last).
6. Prva predlagatelja predlagata, naj ustavno sodišče o
izpodbijanem 4. členu ZLSZDL ugotovi, da je ustavna le
taka njegova uporaba, ki ne daje vladi pooblastil, da s sklepom podržavi spomenike, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Drugi predlagatelj predloga ne poda. Tretja
predlagateljica predlaga razveljavitev ZLSZDL in odpravo
sklepa. Vsi drugi predlagatelji predlagajo smiselno razveljavitev tistih delov sklepa, ki zajemajo spomenike oziroma
znamenitosti, za katere jim gre. Tretja predlagateljica zahteva še oceno ustavnosti in zakonitosti odredbe o začasni
razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost.
7. Državni zbor na očitke iz 1., 2. in 3. točke te obrazložitve ni odgovoril.
8. Vlada je (v odgovor tretji predlagateljici) med drugim
sporočila, da po njenem mnenju izpodbijani sklep ostaja v
okviru zakonskega pooblastila in ima le značaj izvršilnega
akta. Tisti spomeniki, ki imajo z zakonom zapisane lastnosti,
so že po ZLSZDL postali državna lastnina in zato ne gre za
retroaktivno urejanje stvari, trdi vlada. Med drugim še pojasnjuje: “Odločitev o tem, ali ima konkreten spomenik take
spomeniške lastnosti, da bi bilo utemeljeno zagotoviti njegovo prezentacijo kot registrirano kulturno dejavnost, je bila
sprejeta na podlagi strokovnih predlogov zavodov za varstvo
naravne in kulturne dediščine. Gre torej za strokovno presojo, ki so jo opravili strokovnjaki s področja varstva kulturne
dediščine, in ne za arbitrarno odločanje uprave.“
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9. Na posebno vprašanje o tem, kako so bili v izpodbijani sklep uvrščeni deli naravne in kulturne dediščine, za
katere sklep ne navaja razglasitvenih aktov, vlada ni odgovorila.
B)
10. Ustavno sodišče je obe zahtevi in vse tri pobude
združilo za enotno obravnavanje. Ker so bili procesni pogoji
po četrtem odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) v vseh
primerih izpolnjeni, je takoj nadaljevalo z odločanjem.
11. Temeljni namen in vsebina ZLSZDL je podržavljenje (vseh) znamenitosti in dela kulturnih spomenikov, ki so
bili ob uveljavitvi zakona družbena lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb.
12. Ureditev sistemskih vprašanj lastninjenja in v tem
sklopu vzpostavljanje državne lastnine na stvareh, ki so bile
v družbeni lastnini, je pridržano izključno zakonodajalcu.
13. Predmet podržavljanja mora biti z zakonom določen ali na podlagi njega nedvoumno določljiv, sicer zakon
ni v skladu z načeli pravne države (2. člen ustave). Zakonodajalec zato ne more brez vsebinskih kriterijev prepustiti
ugotavljanja oziroma določanja predmeta podržavljenja izvršni oblasti, ker bi to nasprotovalo ustavnemu načelu delitve oblasti (3. člen ustave) in določbi drugega odstavka
120. člena ustave, da opravljajo upravni organi svoje delo
v okviru ustave in zakonov.
14. ZLSZDL določa za dve vrsti spomenikov dva različna prehoda iz družbene lastnine v lastnino z znanim lastnikom. Eno vrsto spomenikov prepušča običajnim postopkom lastninjenja (v podjetjih) ali vzpostavlja na njih lastnino
pravnih oseb, ki so z njimi dotlej upravljale. Drugo vrsto pa
razglaša za državno lastnino.
15. Za ločevanje med obema vrstama, torej za določitev, v katero vrsto spada posamezen spomenik, postavlja
zakon kriterij, ali ima spomenik “take spomeniške lastnosti,
da bi bilo utemeljeno zagotoviti njihovo prezentacijo kot
registrirano kulturno dejavnost“ (prvi odstavek 2. člena, prvi
odstavek 4. člena). Takega kriterija pravni red doslej ni
poznal, zato tudi ni nikjer zavezujoče opredeljen, obrazložen in pojasnjen, sam po sebi pa je zelo nedoločen. ZLSZDL
ga v ničemer ne razjasni.
16. ZLSZDL pooblašča vlado (prvi odstavek 7. člena),
da v štirih mesecih od njegove uveljavitve s posebnim sklepom ugotovi, kateri spomeniki ustrezajo omenjenemu kriteriju in so torej po prvem odstavku 4. člena zakona prešli z
dnem njegove uveljavitve v last države. Tako pooblastilo bi
ne bilo v neskladju z ustavo, ko bi šlo le za ugotovitev, kateri
spomeniki glede na določbe tega ali drugega zakona sodijo
v seznam podržavljenih. Kot je že obrazloženo, pa ZLSZDL
in siceršnja zakonodaja kriterijev, ki bi omogočali tako ugotavljanje, ne daje. Ob uveljavitvi ZLSZDL ni bil še noben
spomenik določen za spomenik s takimi spomeniškimi lastnostmi, da bi bilo utemeljeno zagotoviti njegovo prezentacijo kot registrirano kulturno dejavnost.
17. V takih okoliščinah je bilo zakonodajalčevo pooblastilo iz prvega odstavka 7. člena ZLSZDL mogoče izpolniti
samo tako, da se je vlada le po lastni presoji odločala o tem,
katere spomenike naj zajame zahtevani sklep. Da si je za
tako odločitev najprej priskrbela strokovne predloge in tudi
mnenja občin, kot sama poroča, za presojo pravne narave
sklepa ne more biti pomembno.
18. Šele z objavo sklepa je torej ZLSZDL, kolikor gre
za lastninjenje v njem obravnavanih spomenikov, dobil predmet svojega urejanja pa tudi razvrstitev posameznega spomenika v to ali ono vrsto (po 2. in 3. ali po 4. členu).
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19. ZLSZDL podržavi tudi naravne znamenitosti v družbeni lastnini v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb.
Določba 5. člena o prehodu v last države velja za vse znamenitosti. Za naravno znamenitost je treba in mogoče šteti
nepremične dele naravne dediščine, ki so v skladu z določbami zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS,
št. 1/81 in Uradni list RS, št. 26/92) za znamenitost razglašeni (poglavje a), členi od 18. dalje, ter 109. člen tega
zakona). Utemeljeno bi bilo zato sklepati, da bo v tem delu
svoje vsebine sklep res le ugotovitven in potemtakem v
skladu z ustavo.
20. Pregled tistega dela sklepa, ki navaja naravne znamenitosti, pa pokaže, da temu ni tako: med navedenimi
naravnimi znamenitostmi je le del takih, za katere sklep
navede akt o razglasitvi v skladu z obstoječo zakonodajo, in
del takih, razglašenih še po prejšnji zakonodaji in s sedanjo
še ne usklajenih (zakonski rok za uskladitev iz 109. člena
ZNKD je potekel pred petnajstimi leti), za precejšnji del
navedenih delov naravne dediščine pa sklep podatkov o
razglasitvi ne vsebuje. Vlada tega kljub pozivu tudi ni pojasnila ali izpopolnila, zato je treba sklepati, da v teh primerih
ne gre za znamenitosti v pravnem pomenu. Tudi v tem delu
svoje vsebine torej izpodbijani sklep po svoji naravi ni le
ugotovitven, temveč je izvršna oblast v tem delu razumela in
uporabila pooblastilo iz 7. člena ZLSZDL tako, da se je
sama odločala o delih naravne dediščine, ki jim bo pripisala
učinek ZLSZDL, namreč podržavljenje.
21. Potemtakem je 7. člen ZLSZDL v neskladju z ustavo (drugi odstavek 3. in drugi odstavek 120. člena), ker z
njim zakonodajalec bistveni del pravnega urejanja, ki je pridržano njemu, prepušča izvršni oblasti.
22. Če bi ustavno sodišče razveljavilo samo 7. člen, bi
zakon v nerazveljavljenem delu popolnoma zgrešil svoj temeljni namen, da razglasi primeren izbor delov naravne in
kulturne dediščine za državno last. Zato je bilo treba ZLSZDL
razveljaviti v celoti.
23. Temeljni namen ZLSZDL ni izpodbijan. Da bi ga
bilo mogoče doseči oziroma ohraniti, neskladje z ustavo pa
odpraviti, je sodišče učinek razveljavitve odložilo za primeren rok.
24. Izpodbijani sklep bo zaradi razveljavitve ZLSZDL
(oziroma na temelju njegove spremembe pred potekom odložnega razveljavitvenega roka) izgubil zakonsko veljavo in
bo tedaj nehal veljati. Čeprav je torej iz obrazloženih razlogov sklep v celoti v nasprotju z ustavo, v delih pa tudi z
zakonom, ga ustavno sodišče ni posebej razveljavljalo.
25. Zaradi razveljavitve ZLSZDL in zato hkrati tudi sklepa se ustavnemu sodišču ni bilo treba ukvarjati z utemeljenostjo pobud, ki izpodbijajo posamezne dele sklepa in zaradi teh tudi zakona. Če bo zakonodajalec ostal pri temeljnem
namenu izpodbijanega zakona, bo v pripravi nove, z ustavo
skladne zakonske ureditve, priložnost tudi za presojo, ali
vztrajati pri podržavljenju posameznih delov naravne in kulturne dediščine, ki je bilo izpodbijano; odvisno od tega pa
morda tudi za načelne opredelitve, na primer: ali podržaviti
spomenike in znamenitosti, s katerimi so kot z družbeno
lastnino upravljale občine (primer prvega in tretjega predlagatelja); ali podržavljati spomenike, ki so v stečajni masi
(primer drugega pobudnika); ali podržavljati tudi dele naravne in kulturne dediščine, ki niso razglašeni za spomenik ali
znamenitost (med naravnimi znamenitostmi v sklepu jih je
precej, nekaj pa tudi med kulturnimi spomeniki).
26. Odredba o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost je pred odločanjem o stvari nehala veljati. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok
(Uradni list RS, št. 20/98) je prinesel trajno ureditev vprašanja. Za ugotavljanje ustavnosti odredbe, ki je nehala veljati,
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Št.

ni bilo razlogov. Zato je ustavno sodišče postopek za oceno
ustavnosti in zakonitosti te odredbe ustavilo.
C)
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena in 6. člena v zvezi s 47. členom ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločitev je sprejelo soglasno.
Št. U-I-312/96
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

414.

Odločba o ugotovitvi, da zakon o varstvu okolja
in zakon o rudarstvu ter na njeni podlagi izdani
podzakonski predpisi ne določajo pogojev in
postopkov za pridobitev koncesije za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin

Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudo
gospodarske družbe Ecoenergetika, d.o.o., Ormož, na seji
dne 21. januarja 1999

o d l o č i l o:
1. Ni v skladu z ustavo, da zakon o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US in 1/96) in
zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75 – s spremembami) ter na njuni podlagi izdani podzakonski predpisi ne
določajo pogojev in postopkov za pridobitev koncesije za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin.
2. Državni zbor mora protiustavnost, ugotovljeno v točki 1 izreka te odločbe, odpraviti v roku šest mesecev po
objavi te odločbe v Uradnem listu RS.
3. Do odprave protiustavnosti, ugotovljene v točki 1
izreka te odločbe, se pravica do gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin pridobi na podlagi dovoljenja za izkoriščanje rudnin, ki ga s smiselno uporabo določb zakona o
rudarstvu izda Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. Pravice, pridobljene na podlagi takšnih dovoljenj za izkoriščanje
rudnin, se štejejo kot pridobljene pravice do izkoriščanja
naravnih dobrin v smislu določb 111.a in 111.b člena zakona o varstvu okolja.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija ustavnost 21. in 22. člena zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO). Navedeni določbi
naj bi bili v nasprotju z določbami 67., 74. in 70. člena
ustave. Izvajanje 21. člena ZVO naj bi onemogočalo svobodno gospodarsko pobudo pri pridobivanju pravice do izkoriščanja gramoza, ker naj bi se za to zahtevala pridobitev
koncesije, česar pa da še veljavni zakon o rudarstvu (v
nadaljevanju: ZRud) ne predvideva. Zaradi tega naj bi bila
gospodarskim subjektom onemogočena pridobitev lokacijskega dovoljenja, kar da je pogoj za pridobitev dovoljenja za
izkoriščanje rudnin po ZRud. Ker tudi ni bil sprejet nov
zakon po 70. členu ustave, naj bi bilo onemogočeno vsakr-
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šno izkoriščanje gramoza kot naravne dobrine. Člen 22
ZVO pa je po mnenju pobudnika premalo jasen, saj bi moral
vsebovati pooblastilo pristojnemu ministru za gospodarske
dejavnosti, da lahko sam odloča v skladu z navedenim členom in z veljavnim ZRud.
2. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) preizkusilo pobudo in pridobilo potrebna pojasnila od predstavnikov Ministrstva za
gospodarske dejavnosti in Ministrstva za okolje in prostor
tako, da je dne 27. 10. 1997 opravilo razgovor s predstavniki teh ministrstev in s pobudnikom. Na narok je bil povabljen tudi Državni zbor kot nasprotni udeleženec, vendar se
njegov predstavnik naroka ni udeležil.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na
izpolnjenost pogojev iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Iz listin, ki jih je priložil pobudi, izhaja, da je pobudnik skušal pridobiti potrebna dovoljenja za izkoriščanje gramoza na parcelah, ki jih ima v lasti na območju Občine
Ormož, pa takšnih dovoljenj ni dobil, ker bi moral za izdajo
lokacijskega dovoljenja po stališču Ministrstva za okolje in
prostor (v nadaljevanju: MOP) priložiti tudi koncesijsko pogodbo za izkoriščanje gramoza, Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti (v nadaljevanju: MGD) pa ne podeljuje koncesij
in tudi ne kakšnega drugega akta, ki bi pobudniku dajal
pravico do izkoriščanja gramoza, češ da za to ni pravne
podlage. Tudi iz pojasnil, ki so jih dali predstavniki obeh
ministrstev na naroku pri tem sodišču dne 27. 10. 1997,
izhaja, da niti pobudnik niti drugi interesenti za izkoriščanje
rudnin po uveljavitvi ZVO ne morejo pridobiti pravice za
njihovo izkoriščanje, ker po mnenju obeh ministrstev manjkajo ustrezne pravne podlage za to. MGD ni pripravilo koncesijskega akta, na podlagi katerega bi bilo mogoče podeljevati koncesije na tem področju; dokler tak akt ne bo
sprejet – po mnenju MGD pa bi ga v skladu z (novim) ZVO
moralo pripraviti MOP – izdaja MGD le dovoljenja za izkoriščanje rudnin po (starem) ZRud, za to pa mora med drugim investitor predložiti lokacijsko dovoljenje. MGD je še
opozorilo, da je MOP, kljub temu, da še ni bil sprejet koncesijski akt za področje izkoriščanja rudnin, že podelilo nekaj
koncesij na tem področju. Po stališču MOP zainteresirani
subjekt potrebuje za pridobitev pravice za izkoriščanje naravne dobrine, ki je v lasti države, lokacijsko dovoljenje. Za
pridobitev lokacijskega dovoljenja pa mora takšen subjekt
po mnenju MOP predložiti med drugim tudi dokaz o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje naravnega vira. Po stališču
MOP tudi ni nobenih ovir za to, da bi MGD ne moglo že
pred sprejetjem novega zakona o rudarstvu pripravljati aktov, potrebnih za podelitev koncesij na tem področju. Na ta
način naj bi bila vlada sprejela že 43 koncesijskih aktov za
izkoriščanje voda, čeprav še ni novega zakona, ki bo urejal
vode.
5. Tudi iz odgovora vlade na poslansko vprašanje poslanca Vilija Trofenika (Poročevalec DZ RS, št. 34/98) izhaja, da upravičeni subjekti še naprej lahko izkoriščajo mineralne surovine, če so za to (pred uveljavitvijo ZVO) pridobili
dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin po določbah ZRud. Nadalje iz navedenega odgovora izhaja, da bo
vlada lahko izdajala ustrezne uredbe o koncesiji za dodatna
pridobivalna območja, ki se nahajajo ob teh območjih. Za
nova pridobivalna območja torej od uveljavitve ZVO 2. 7.
1993 do sprejetja novega zakona o rudarstvu in uredbe o
koncesijah za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin pobudnik in drugi zainteresirani subjekti ne morejo pri-
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dobiti novih pravic do gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin.
6. Stanje, ko predpisa, ki ureja pogoje za pridobitev
pravice do gospodarskega izkoriščanja naravnih virov, že
pet let in pol ni mogoče izvajati, ker še niso bili sprejeti
spremljajoči izvedbeni predpisi, ni v skladu z ustavo. Drugi
odstavek 70. člena ustave predvideva, da bo zakon določil pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. Poleg tega je sam ZVO v tretjem odstavku 17.
člena napovedal sprejetje zakona, ki bo določil vrste naravnih virov, naravne vire, ki se štejejo za naravno bogastvo, varstvo in pogoje gospodarskega izkoriščanja naravnih virov. Takšnega posebnega zakona glede
izkoriščanja mineralnih surovin zakonodajalec doslej ni
sprejel, kar je eden od razlogov za to, da zainteresirani
subjekti ne morejo pridobiti pravic za njihovo gospodarsko
izkoriščanje v skladu z novim sistemom podeljevanja koncesij. Ustavno sodišče je že v zadevi št. U-I-17/94 (OdlUS
III,
113)
in
nato
še
v
zadevi
št.
U-I-114/95 (OdlUS IV, 120) odločilo, da zakonodajalčeva
opustitev ureditve določenega vprašanja z zakonom – kadar je sam napovedal, da bo vprašanje uredil – pomeni
kršitev načela varstva zaupanja v pravo kot enega od načel
pravne države (2. člen ustave). Od uveljavitve navedenega
zakona do odločitve ustavnega sodišča je v navedenem
primeru poteklo le dobrih devet mesecev, od uveljavitve
ZVO pa je poteklo že skoraj pet let in pol. Nesprejetje
takšnega zakona, ki bi ga po ustavi zakonodajalec moral
sprejeti, na področju izkoriščanja rudnin oziroma mineralnih surovin preprečuje možnost izkoriščanja naravnih bogastev, kar je v nasprotju z jasno izraženim smislom določbe drugega odstavka 70. člena ustave, poleg tega pa na
tem področju ovira izvrševanje svobodne gospodarske pobude, ki je zagotovljena po prvem odstavku 74. člena
ustave, in v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena ustave omejuje konkurenco, saj izrazito privilegira subjekte, ki
so po stari zakonodaji pridobili pravico do brezplačnega
gospodarskega izkoriščanja naravnih virov. Podaljševanje
stanja, ko lahko nekateri subjekti brezplačno na podlagi
pravic, ki so jih pridobili po stari pravni ureditvi, gospodarsko izkoriščajo naravne vire v lasti države, niso pa sprejeti
predpisi, ki bi omogočali, da država v skladu z novo ureditvijo zaračunava izkoriščanje teh virov, je tudi v nasprotju z
določbo 2. člena ustave, da je Slovenija socialna država,
saj brez utemeljenega razloga poklanja privilegiranim subjektom državna sredstva.
7. Takšno stanje je sicer res povzročila ureditev po
21. členu ZVO, ki je za gospodarsko izkoriščanje naravnih
virov predvidel podelitev odplačne koncesije. Vendar takšna ureditev sama po sebi ni v nasprotju z ustavo in ji tudi
pobudnik ne nasprotuje. Nasprotuje le takšnemu izvajanju
te ureditve, ki onemogoča podeljevanje pravic gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, dokler niso sprejeti
ustrezni izvedbeni predpisi. Podobno velja za 22. člen ZVO,
ki ga pobudnik tudi izpodbija. Pobudnik tej določbi v bistvu
očita nejasnost oziroma pomanjkljivost, ki naj bi bila v tem,
da bi morala vsebovati tudi pooblastilo ministru, da odloča v
skladu z veljavnim ZRud. Določba 22. člena ZVO je jasna,
ureja pa primere izkoriščanja naravne dobrine, ki niso urejeni v četrtem, petem in šestem odstavku 21. člena ZVO. Gre
za primere, ko vsebine uporabe in izkoriščanja naravne dobrine ne predstavlja niti pravica upravljanja ali pravica posebne rabe naravnega javnega dobra, ne pravica do gospodarskega izkoriščanja naravnega vira in tudi ne pravica do
upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne vrednote. Na pobudnikov položaj, ki bi rad gospodarsko izkoriščal gramoz,
ki je po določbi 17. člena ZVO naravni vir, se določba
22. člena ZVO torej izrecno sploh ne nanaša.
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8. Protiustavno stanje, opisano v 6. točki je torej nastalo zaradi praznine v zakonu, zato je ustavno sodišče skladno
z določbo 48. člena ZUstS lahko le ugotovilo protiustavnost
in naložilo zakonodajalcu, da jo odpravi. Na pristojnih državnih organih pa je odgovornost za to, da že skoraj šest let po
sprejetju ZVO nekateri gospodarski subjekti lahko brezplačno izkoriščajo naravna bogastva, ki so last države, drugi
subjekti pa jih ne morejo začeti izkoriščati, četudi so pripravljeni plačati za to. To je tudi razlog, da je ustavno sodišče določilo zakonodajalcu razmeroma kratek rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti. Pobudnik pravno praznino
smiselno očita zakonu o varstvu okolja. Tako kot za vsako
pravno praznino tudi za to velja, da ni mogoče reči, da bi
moral vprašanje urediti ravno ta zakon ali celo točno določeni členi v tem zakonu. Protiustavni položaj, ko že več kot pet
let ni mogoče pridobiti novih pravic za gospodarsko izkoriščanje naravnih virov, pa je nastal potem, ko je ZVO predpisal nove pravne podlage za izkoriščanje teh virov, ni pa
bila sprejeta oziroma ustrezno usklajena spremljajoča zakonodaja – v tem primeru ZRud, ki je urejal pogoje in postopke za izkoriščanje rudnin na drugačnih pravnih izhodiščih.
Zakonodajalec bo lahko izpolnil svojo obveznost iz 2. točke
izreka te odločbe z ustrezno zakonsko zapolnitvijo pravne
praznine, pri tem pa bo sam izbiral, v katerem zakonu bo
uredil posamezna doslej neurejena vprašanja, ki onemogočajo izvajanje določb ZVO.
9. Dokler zakonodajalec ugotovljene protiustavnosti ne
odpravi, se predpis, ki je bil predmet ustavnosodne presoje, uporablja. Glede na to tudi po objavi te odločbe, vse
dokler Državni zbor ne bo izpolnil obveznosti, naložene s to
odločbo, v skladu z veljavnimi predpisi ne bi bilo mogoče
izdajati aktov, na podlagi katerih bi zainteresirani subjekti
pridobili pravico do gospodarskega izkoriščanja mineralnih
surovin na dodatnih pridobivalnih območjih. Da bi bilo tudi v
tem času omogočeno podeljevanje pravic do gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, je ustavno sodišče na
podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS odločilo, da se
do ustrezne zakonske ureditve v skladu s sistemom koncesij, te pravice podeljujejo s smiselno uporabo ZRud. Takšna
ureditev sicer podaljšuje možnost podeljevanja pravic za
izkoriščanje naravnih dobrin, ki so na podlagi ZVO prešli v
last države, v zasebnolastniške gospodarske namene na
podlagi predpisov, ki so temeljili na sistemu družbene lastnine, vendar bi nadaljevanje protiustavnega stanja postavljalo
gospodarske subjekte, ki so že pridobili pravice po stari
ureditvi, v izrazito privilegiran položaj v primerjavi s tistimi, ki
se za takšne pravice šele potegujejo.
10. Smiselna uporaba določb ZRud med drugim pomeni, da morajo interesenti za raziskovanje in izkoriščanje
rudnin zahtevi priložiti lokacijsko dovoljenje (četrta točka
27. člena ZRud). Iz tega pa izhaja, da MOP za izdajo lokacijskega dovoljenja do morebitne drugačne zakonske ureditve
neutemeljeno zahteva tudi predložitev koncesijske pogodbe
– takšno stališče MOP namreč izhaja iz “Pojasnila v zvezi z
uporabo določb zakona o varstvu okolja, ki se nanašajo na
rabo in izkoriščanje naravnih dobrin“ z dne 18. 5. 1994.
Ravno takšno stališče MOP je eden od razlogov, da se
interesenti za izkoriščanje mineralnih surovin že od uveljavitve ZVO vrtijo v začaranem krogu: koncesije ne morejo
pridobiti, ker posebni pogoji za mineralne surovine niso
urejeni v ZRud in tudi koncesijski akt še ni izdan, dovoljenj
po obstoječem ZRud ne morejo pridobiti med drugim zato,
ker ne morejo predložiti lokacijskega dovoljenja, lokacijskega dovoljenja pa jim MOP ne da, ker ne morejo predložiti
dokazila o pravici do gospodarskega izkoriščanja mineralnih
surovin.
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C)
11. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, dr. Mirjam
Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Št. U-I-173/97
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
415.

Pravila fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96) in
13. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji –
OdFIHO (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na seji
dne 27. 7. 1998 sprejel

PRAVILA
fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ime fundacije je Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Skrajšano ime fundacije je Fundacija za invalidske in
humanitarne organizacije (FIHO).
Sedež fundacije je v Ljubljani, Trubarjeva 77.
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije.
Sestavljen je iz dveh črk F, ki sta obrnjeni druga proti drugi.
Ob znaku je zapisano polno ime fundacije.
II. DELOVANJE FUNDACIJE
2. člen
Trajne in splošno koristne dejavnosti, ki jih financira
oziroma sofinancira fundacija, so tisti programi in storitve, ki
so v neposredno korist posameznikov, prispevajo k izboljšanju njihovega socialnega položaja oziroma preprečujejo poslabšanje, in k ustvarjanju možnosti za čimbolj neodvisno in
samostojno življenje.
3. člen
Programi in storitve obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih
organizacij s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka
državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov
in skupin,
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– naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje in
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
4. člen
Invalidske organizacije so:
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in njihovi zakoniti zastopniki, zaradi uveljavljanja
posebnih potreb in interesov invalidov in izvajalke posebnih
socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnosti
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.
Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi
posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči.
Humanitarne organizacije so:
– organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo posamezniki, predvsem neposredno prizadeti za zagotavljanje
posebnih potreb za čimbolj enakopravno vključevanje v življenje,
– dobrodelne organizacije, ki jih ustanovijo človekoljubi zato, da bi prispevali k reševanju socialnih stisk in težav
drugih oseb oziroma da bi pomagale ljudem, katerih življenje
je ogroženo.
5. člen
S pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije se določijo načela za financiranje, pogoji in merila,
razmerje med sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in
humanitarne organizacije, druga razmerja in kriterije za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene.
Za pridobitev sredstev fundacije invalidske in humanitarne organizacije izdelajo finančno ovrednotene letne delovne programe, pri čemer upoštevajo planirana sredstva
fundacije in določila pravilnika.
6. člen
Finančni načrt za naslednje koledarsko leto sprejme
svet najkasneje do 1. novembra, letno razporeditev sredstev
fundacije pa najkasneje do 31. decembra.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA ORGANOV FUNDACIJE
7. člen
Organi fundacije so: svet fundacije, direktor, komisije
in nadzorni odbor.
8. člen
Svet fundacije
Fundacijo upravlja svet fundacije. Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) opravlja naslednje naloge:
– izvoli predsednika in namestnika predsednika sveta,
– sprejema pravila, pravilnik o merilih in pogojih za
uporabo sredstev fundacije, poslovnik o delu fundacije in
druge splošne akte fundacije,
– sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun,
– enkrat letno sprejme razporeditev sredstev fundacije,
– določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene,
– odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike,
– upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije,
– upravlja s premoženjem fundacije,
– odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja,
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– obravnava in sprejema poročila organov, ki jih je
imenoval,
– imenuje direktorja fundacije,
– daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in
mnjenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje člane stalnih in občasnih komisij ter nadzornega odbora,
– imenuje predstavnike v skupščino in nadzorni svet
Loterije Slovenije d.d.,
– opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni, OdFIHO in drugimi splošnimi akti fundacije.
9. člen
Predsednik sveta
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe za
mandat, ki velja za člane sveta na redni seji, ki se opravi
najkasneje v roku 30 dni od imenovanja članov sveta. Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino z glasov vseh
članov.
Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta.
Če je za predsednika sveta predlaganih več kandidatov, se
o vseh kandidatih glasuje javno ali tajno. Če v prvem glasovanju nihče od kandidatov ne dobi večine glasov, se ponovno glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem glasovanju
prejela največ glasov. Če noben od kandidatov v drugem
krogu glasovanja ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je
za predsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ
glasov navzočih članov sveta.
10. člen
Razrešitev predsednika lahko predlaga najmanj deset
članov sveta. Predlog za razrešitev mora biti pisno obrazložen. Predsednik sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina vseh članov sveta.
11. člen
Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo.
Za svoje delo je odgovoren svetu fundacije.
Predsednik sveta:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov fundacije,
– obvešča javnost o delu sveta,
– opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta.
12. člen
Namestnik predsednika sveta
Svet izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika
sveta po enakem postopku in za isto mandatno obdobje kot
velja za predsednika.
Namestnik predsednika sveta se razreši po postopku iz
10. člena teh pravil.
13. člen
Namestnik predsednika sveta nadomešča predsednika sveta v njegovi odsotnosti ali po pooblastilu predsednika
sveta.
14. člen
Seje sveta
Svet dela na sejah in deluje na rednih, izrednih in
korespondenčnih sejah.
Predsednik sveta skliče redne seje sveta in pošlje predlog dnevnega reda članom sveta 10 dni, gradivo za seje pa
najmanj 8 dni pred dnevom, določenim za sejo.
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Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik
sveta v sodelovanju z direktorjem fundacije, v skladu s programom dela fundacije, s sklepi fundacije oziroma s predlogi članov sveta. Predsednik in člani sveta lahko izjemoma
predlagajo posamezne točke dnevnega reda redne in izredne seje tudi na sami seji.
Predsednik je dolžan sklicati sejo najmanj dvakrat letno. O seji sveta se sestavi zapisnik.
Podrobnejša pravila za seje se določijo v poslovniku o
delu fundacije.
15. člen
Izredno sejo lahko skliče predsednik sveta na svojo
pobudo, mora pa jo sklicati na pisno zahtevo najmanj desetih članov sveta oziroma direktorja. V tem primeru mora
predsednik sveta sklicati izredno sejo sveta, najkasneje
15 dni po prejeti zahtevi, na dnevnem redu seje pa so
točke, ki obravnavajo zahtevano problematiko.
16. člen
V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje sveta,
lahko svet odloča na korespondenčni seji s pisnim glasovanjem. Razloge za sklic korespondenčne seje ureja poslovnik o delu fundacije.
Predsednik sveta pošlje gradivo za korespondenčno
sejo članom sveta, ter navede, komu in kdaj naj sporočijo
svoja stališča in pripombe. Rok za sporočanje pisnih stališč
in pripomb ne sme biti krajši od 48 ur. Če več kot polovica
članov sveta pisno sporoči, da nima pripomb in da se strinja
s predloženim sklepom, je gradivo oziroma sklep sprejet.
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki se obravnava na prvi naslednji redni seji.
17. člen
Odločanje
Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov.
Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
18. člen
Direktor
Direktor je poslovodni organ fundacije. Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi poslovanje fundacije,
– predstavlja in zastopa fundacijo,
– odgovoren je za zakonitost njenega dela,
– poroča svetu fundacije o svojem delu,
– predstavlja letno poročilo o delu in finančnem poslovanju fundacije državnemu zboru,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.
19. člen
Direktorja imenujejo člani sveta za mandatno dobo petih let na redni seji sveta na podlagi opravljenega javnega
razpisa. Če javni rapis ni bil uspešen, se ponovi.
Če je za direktorja prijavljenih več kandidatov in v prvem glasovanju nobeden ne dobi potrebne večine glasov,
se ponovno glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu
glasovanja dobila največ glasov. Člani sveta imenujejo direktorja z večino glasov vseh članov sveta. Če nobeden od
kandidatov ne dobi večine glasov vseh članov sveta, se
razpis za imenovanje direktorja ponovi.
K imenovanju direktorja daje soglasje Državni zbor.
20. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
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– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ni član sveta,
– je državljan Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne
izkušnje na področju vodenja,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izkušnje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.
21. člen
Kadar zaradi neuspešnega razpisa ali zaradi razrešitve
direktorja ni mogoče pravočasno imenovati direktorja, svet
imenuje v.d. direktorja. Kandidata predlagajo člani sveta.
Za v.d. direktorja je lahko predlagan kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 20. člena teh pravil. Kandidat je imenovan z
večino glasov vseh članov sveta do imenovanja direktorja,
vendar največ za dobo enega leta.
V.d. direktorja ima enaka pooblastila kot direktor in se
ga lahko razreši po enakem postopku in pogojih kot direktorja.
22. člen
Direktor se mora udeleževati sej sveta.
Direktor lahko predlaga predsedniku ali namestniku
sveta sklic redne ali izredne seje in predlaga obravnavanje
določenih gradiv.
23. člen
Direktor lahko s sredstvi fundacije upravlja samo za
namen in v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.
Če sklep sveta ni v skladu z zakoni, podzakonskimi
akti, OdFIHO in splošnimi akti fundacije, direktor o tem tudi
pisno obvesti svet. Če svet vztraja pri izvršitvi takšnega sklepa, direktor o tem pisno obvesti Državni zbor.
24. člen
Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z OdFIHO in
temi pravili, ga svet lahko predčasno razreši. Razrešitev
direktorja lahko predlaga najmanj deset članov sveta.
Predlog za razrešitev mora biti pisno obrazložen. Direktor je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina vseh
članov sveta in če k njegovi razrešitvi da soglasje Državni
zbor.
25. člen
Komisije
Komisije so stalne ali občasne. Komisije pripravljajo
predloge gradiv za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem,
predsednikom in namestnikom predsednika sveta. Pri svetu
delujejo naslednje stalne komisije:
– komisija za pripravo pravil fundacije, za pripravo pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in
drugih splošnih aktov fundacije,
– komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij,
– komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organizacij.
Fundacija ima lahko tudi občasne komisije.
26. člen
Komisije imajo sedem članov, ki jih izmed članov sveta
imenuje in razreši svet. Mandatna doba članov poteče s
potekom mandata sveta, ki jih je imenoval.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika z večino glasov.
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27. člen
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru
z direktorjem.
Člani komisije so za svoje delo odgovorni svetu.
28. člen
Nadzorni odbor
Fundacija ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo trije
člani sveta.
Nadzorni odbor nadzira uresničevanje sklepov sveta in
komisij, nadzira porabo sredstev, ki so namenjena za delo
fundacije.
Nadzorni odbor o svojem delu poroča svetu.
Za člane nadzornega odbora veljajo odločbe 26. in
27. člena teh pravil.
IV. MERILA IN POGOJI ZA IZPLAČEVANJE SEJNIN,
POVRAČIL STROŠKOV TER DRUGIH IZPLAČIL
29. člen
Člani sveta so za udeležbo na rednih in izrednih sejah
sveta, komisij in nadzornega odbora, upravičeni do sejnine
in povračila potnih stroškov.
Sejnine za udeležbo na sejah sveta, komisij in nadzornega odbora znašajo 12 odstotkov minimalne bruto plače v
Republiki Sloveniji.
Predsednik sveta oziroma namestnik predsednika sveta, kadar ta vodi sejo sveta, sta upravičena do sejnine, ki za
50 odstotkov presega sejnino članov sveta.
Predsedniki komisij in predsedniki nadzornega odbora
so upravičeni do sejnine, ki za 20 odstotkov presega sejnino članov sveta fundacije.
30. člen
Direktor opravlja delo nepoklicno. Za svoje delo prejema mesečno nagrado, ki jo določi svet, vendar ne sme
presegati treh minimalnih bruto plač v Republiki Sloveniji.
31. člen
Za povračilo potnih stroškov ter izplačilo dnevnic za
službena potovanja se uporabljajo zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki
jih določi ministrstvo, pristojno za upravo.
32. člen
Za opravljanje strokovnih in tehnično administrativnih
opravil se za potrebe fundacije lahko zaposli ustrezno število
strokovnih in administrativnih delavcev. Sistemizacijo nalog
in pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za zaposlitev in
višino plače, določi na predlog direktorja svet.
33. člen
Svet na predlog direktorja lahko sprejme sklep, da se
za nekatera strokovna, tehnična in administrativna dela s
podjetjem ali posamezniki sklene pogodba. Podrobnejše
pogoje in merila za sklepanje pogodb določi svet.
V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELOVANJE
FUNDACIJE
34. člen
Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40%
navadnih imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Urad-
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ni list RS, št. 44/96 in 47/97) Loterija Slovenije p.o. po
preoblikovanju v delniško družbo prenese v last in posest
fundacije.
Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 7. člena zakona o Iastninskem preoblikovanju
Loterije Slovenije.
35. člen
Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem tako, da se njegova vrednost ne zmanjša razen če tako zaradi
izjemnega položaja odloči svet in k tej odločitvi da soglasje
Državni zbor.
36. člen
Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobi s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah zakona
o igrah na srečo, (Uradni list RS, št.27/95) in sicer:
– s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in sicer 80% sredstev, doseženih s
plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne
loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota ter 20%
sredstev doseženih s plačilom koncesijske dajatve za trajno
prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz
loterije,
– s plačili koncesijskih dajatev v višini 2% za prirejanje
posebnih iger na srečo
– s plačili dajatev za občasno prirejanje iger na srečo,
– od dobička – dividend d.d. Loterije Slovenije,
– od sredstev, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi
prihodki.
37. člen
Fundacija mora voditi poslovne knijge ter izdelati letno
poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih
knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
Enkrat letno, do konca marca, je fundacija dolžna predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem
koledarskem letu Državnemu zboru, ministrstvu, pristojnemu za področje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij in Uradu Vlade Republike Slovenije za invalide.
Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja
Računsko sodišče.
Finančno poslovanje poteka preko žiro računa fundacije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena fundacije in v drugih primerih,
ko ustanovitelj ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj
fundacije. O prenehanju fundacije odloči Državni zbor.
39. člen
Iz sredstev fundacije se začasno, do sprejetja nove
zakonodaje, ki bo uredila delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, financirajo tiste invalidske in humanitarne
organizacije, ki so bile financirane iz loterijskih sredstev na
dan konstituiranja fundacije to je 9.3.1998.
40. člen
Določbe 19. člena teh pravil v zvezi z javnim razpisom
ne veljajo za prvo imenovanega direktorja, če kandidat izpolnjuje predpisane pogoje iz 18. člena teh pravil.
41. člen
Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta
in začnejo veljati, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
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Št. 100/9-3/1/98
Ljubljana, dne 27. julija 1998.
Predsednik
sveta FIHO
Janko Kušar l. r.

416.

Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo Hitra srečka, številka pogodbe 471-9/97 z dne
29. 12. 1998, delniška družba Športna loterija in igre na
srečo, d.d., objavlja

DODATEK
k pravilom igre Hitra srečka
1. Prodaja srečk 7. serije igre Hitra srečka se začne
15. 2. 1999.
2. Zadnji dan prodaje srečk 7. serije igre Hitra srečka
je 15. 2. 2000.
3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 7. serije srečk Hitra
srečka je 15. 5. 2000.
Št. 229/99
Ljubljana, dne 9. februarja 1999.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

417.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar
1999

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s
4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1999
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih, januarja 1999 v primerjavi z decembrom
1998 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih januarja 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je 0,024.
3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
januarja 1999 v primerjavi z decembrom 1998 je bil 0,010.
4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja
1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnejga leta je bil
0,061.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 5. februarja 1999.
Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.
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VLADA
418.

Sklep o povišanju rejnin

Na podlagi 98. in 129. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ter 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 96. seji
dne 11. februarja 1999 sprejela

SKLEP
o povišanju rejnin
1
Rejnine se s 1. januarjem 1999 povišajo za 5,5 odstotka, tako da znašajo:
1. Materialni stroški za rejenca
Mesečna višina materialnih
stroškov v tolarjih

Starost otroka

– do 12 mesecev
– od 1 do 7 let (predšolski)
– od 7 do 14 let (šoloobvezen)
– nad 14 let

30.484
23.449
28.139
35.174

2. Plačilo za delo rejnice za otroka znaša od 1. januarja
1999 13.679 tolarjev mesečno.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 533-01/98-2
Ljubljana, dne 11. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
po pooblastilu predsednika

OBČINE
DOBREPOLJE
419.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje

Na podlagi prvega odstavka 5. člena odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje in 16. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), ter
2. člena sklepa o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 9/98) je Občinski svet občine Dobrepolje na 3. seji z dne 2. 2. 1999
sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobrepolje
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine
Dobrepolje znaša na dan 31. 12. 1998 555.255 SIT.
2. člen
Izhodiščna cena je spremenjena na podlagi indeksa
podražitev GZS Združenja za gradbeništvo in IGM.
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3. člen
Pri legalizaciji črne gradnje se izhodiščna cena poveča
za 30%

2
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last
Občine Ig.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 38001-1/99
Dobrepolje, dne 2. februarja 1999.

Št. 95
Ig, dne 3. februarja 1999.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

420.

Ljubljana

Sklep o določitvi cene programa vzgojnovarstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti
Ringaraja

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)
in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 3. seji dne
2. 2. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programa vzgojno-varstvenih
storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja
1. člen
Cena programa priprave otrok na vstop v osnovno
šolo v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja znaša mesečno
14.874 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 38005-1/98
Dobrepolje, dne 2. februarja 1999.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

IG
421.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 39. redni seji dne
16. 12. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1
S tem sklepom zemljišče parc. št. 2797/14, ki je
vpisana v seznam III, k. o. Ig, preneha biti javno dobro in se
vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.

Popravek
V poročilu o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v
Mestni svet mestne občine Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82-4200/98 z dne 4. 12. 1998, se
besedilo V. poglavja pod 1. točko spremeni, tako da glasi:
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 16 mandatov
izvoljeni so:
1. Viktorija Potočnik, rojena 3. 1. 1957, Jeranova 1E,
Ljubljana,
2. Borut Veselko, rojen 27. 10. 1959, Linhartova 36,
Ljubljana,
3. Dunja Piškur-Kosmač, rojena 23. 11. 1941, Rimska 16, Ljubljana,
4. mag. Janez Kopač, rojen 28. 7. 1961, Kotnikova
22, Ljubljana,
5. Evita Leskovšek, rojena 14. 3. 1963, Ul. 28. maja
3, Ljubljana,
6. Janez Sodržnik, rojen 15. 5. 1964, Žaucerjeva 22,
Ljubljana,
7. Marjeta Vesel-Valentinčič, rojena 31. 10. 1951, Karlovška 24, Ljubljana,
8. Jože Kastelic, rojen 28. 2. 1936, Ul. bratov Učakar
50, Ljubljana,
9. Slavko Slak, rojen 8. 2. 1962, Ob žici 13, Ljubljana,
10. Peter Božič, rojen 30. 12. 1932, Verovškova 43,
Ljubljana,
11. Miha Koprivšek, rojen 21. 5. 1975, Gotska 3,
Ljubljana,
12. Janko Möderndorfer, rojen 30. 10. 1965, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
13. Branislava Lovrečič, rojena 9. 1. 1951, Gerbičeva
36/A, Ljubljana,
14. Roman Jakič, rojen 1. 5. 1967, Neubergerjeva
25, Ljubljana,
15. dr. Darko Štrajn, rojen 18. 9. 1949, Rožna dolina
cesta XV/8, Ljubljana,
16. Brigita Bukovec, rojena 21. 5. 1970, Štihova 15,
Ljubljana.
v točki V, pod
6. SLS Slovenska ljudska stranka – 2 mandata, kandidat pod št. 2, pravilno glasi:
2. Janez Žagar, rojen 7. 4. 1959, Besnica 23/A, Ljubljana.
Predsednik
Mestne volilne komisije
mestne občine Ljubljana
Borut Potrata, dipl. prav. l. r.
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Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta deponije odpadkov Kovor (Tržič)

Popravek
V sklepu o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
deponije odpadkov Kovor (Tržič), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 92-4808/98 z dne 31. 12. 1998, se besedilo
2. točke glasi:
Osnutek bo javno razgrnjen na hodniku pred Uradom
za urejanje prostora v prvem nadstropju Občine Tržič, Trg
svobode 18, Tržič in preddverju bifeja v Gasilskem domu v
Kovorju od 5. februarja 1999 do 6. marca 1999.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VSEBINA
Stran
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za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred
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5.2. točki obrazca za oceno stanovanjskih razmer ter v 5.2. pojasnil za izpolnjevanje obrazca
za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga
sestavni del pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
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MAPE ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS
Doslej že preko 4000 zadovoljnih uporabnikov!
STANDARDNI KOMPLET MAP ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS 1998 – prilagojen
številu uradnih listov v letu 1998. Vsaka mapa je posebej označena z zajetimi številkami uradnih listov.
UNIVERZALNE MAPE ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS 1999 – za sprotno shranjevanje
uradnih listov v letu 1999. Mape imajo na hrbtu prozorno okence z zamenljivo etiketo, na katero se
vpišejo številke uradnih listov.
PREDNOSTI KOMPLETA MAP:
– enostavna uporaba v primerjavi z vezavo
– sprotno vlaganje za uporabnike univerzalnih map
– posamezni izvod lahko enostavno vzamemo iz mape (lažje fotokopiranje)
– praktičen in estetski način shranjevanja
– ekonomičnost: mapa je bistveno cenejša od vezave
Standardni komplet za shranjevanje Uradnega lista RS letnika 1998 obsega:
– uredbeni del 8 map = 7.990 SIT
– razglasni del 6 map = 5.990 SIT
– doplačilo za barvo (razen črne) = 1.000 SIT
Univerzalna mapa = 1.190 SIT
Za prednaročila s predplačilom nudimo 15% popust.
Ponudbo z naročilnico ste naročniki Uradnega lista RS dobili tudi po pošti.
Vse potrebne informacije v zvezi z naročilom dobite na tel. 061/483-311 ali pismeno na naslovu:
PERITUS, d.o.o., p.p. 5183, 1260 Ljubljana.

ISSN 1318-0576

9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – V. d. direktorja Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1999 je 18.270 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek –
Naročnina za tujino je 55.000 SIT – 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, računovodstvo 200 18 62, 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)

