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VLADA
4117.

Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno
središče Republike Slovenije, Koper

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91), 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97), 20. člena zakona o SAZU (Uradni list RS, št.
48/94), 22. člena statuta Občine Izola, 27. člena statuta
Mestne občine Koper ter 17. člena statuta Občine Piran,
sprejmejo Vlada Republike Slovenije, Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Občina Izola, Mestna občina Koper in
Občina Piran

SKLEP
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno
središče Republike Slovenije, Koper
1. člen
Tretji odstavek 1. člena sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper (Uradni list RS, št. 76/94) se spremeni tako, da glasi:
“Soustanoviteljice ZRS, Koper so SAZU, Občina Izola,
Mestna občina Koper in Občina Piran.”
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se nadomesti z novima odstavkoma, ki glasita:
“Dejavnost ZRS, Koper v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
DE/22.15 Drugo založništvo,
G/52.471 Dejavnost knjigarn,
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije,
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na pdročju družboslovja,
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K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike,
K/73.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
K/73.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.422 Drugo izobraževanje,
O/92.511 Dejavnost knjižnic.
ZRS, Koper kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru programa dela ZRS, Koper izvaja kot javno službo raziskovalne
programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen
še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako
pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in
aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”
3. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na ZRS, Koper oblikujejo
programske skupine.”
4. člen
“ZRS, Koper opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela
ZRS, Koper, ki je usklajen s programom dela ZRS, Koper.”
5. člen
Druga alinea 7. člena se spremeni tako, da glasi:
“– enega člana Občina Izola, Mestna občina Koper in
Občina Piran”.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor ZRS, Koper obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– program dela ZRS, Koper,
– letna poročila o izvajanju programa dela ZRS, Koper,
– petletno poročilo o izvajanju programa dela ZRS,
Koper,
– letni program dela ZRS, Koper,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih
sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
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Upravni odbor ZRS, Koper s soglasjem Vlade RS sprejema program dela ZRS, Koper ter imenuje in razrešuje
direktorja.
Upravni odbor ZRS, Koper sprejema statut s soglasjem
Vlade RS, Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine
Izola.”

11. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije
Vlada RS. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za
trg, Vlada RS ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odločajo ustanovitelji na predlog upravnega odbora.”

7. člen
Zadnji stavek, drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat dirktorja je pet let.”

12. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vlada RS prevzame odgovornost za obveznosti ZRS,
Koper iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba,
do višine vrednosti premoženja s katerim ZRS, Koper upravlja. Za obveznosti iz lastne dejavnosti jamči ZRS, Koper s
prihodki iz lastne dejavnosti.”

8. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela ZRS, Koper se oblikuje znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo programa dela Inštituta,
– opravlja izvolitev raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan
znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji
znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec,
vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta
in način imenovanja članov.”
9. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, ZRS,
Koper pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”
10. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
ZRS, Koper pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka
na podlagi programa dela ZRS, Koper h kateremu je dala
soglasje Vlada RS. Program je pripravljen za obdobje petih
let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg;
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje in instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela ZRS, Koper pripravi direktor na predlog
vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za
znanost in tehnologijo. Upravni odbor ZRS, Koper po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme program dela
ZRS, Koper.”

13. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
14. člen
ZRS, Koper mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega
sklepa uskladiti statut.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 691-20/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Vlade Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Ljubljana, dne 13. avgusta 1999.
Predsednik
Slovenske akademije znanosti
in umetnosti
akad. prof. dr. France Bernik l. r.
Izola, dne 10. oktobra 1999.
Županja
Občine Izola
Breda Pečan l. r.
Koper, dne 4. oktobra 1999.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Koper
Lojze Peric l. r.
Piran, dne 4. oktobra 1999.
Županja
Občine Piran
Vojka Štular l. r.
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MINISTRSTVA
4118.

Odredba o enotni prometni ureditvi v času
izvajanja mobilizacije

Na podlagi drugega odstavka 70. člena zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98
– odl. US), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 ter 29/95) ter 37. in 38. člena uredbe o
obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 15/96, 41/99)
izdaja minister za promet in zveze

ODREDBO
o enotni prometni ureditvi v času izvajanja
mobilizacije
1. člen
S to odredbo se ureja prometna ureditev v času mobilizacije na javnih cestah, vzdrževanje javnih cest, opravljanje
storitev v železniškem prometu, uporaba pristanišč in javnih
letališč za potrebe Slovenske vojske, policije, Vlade RS,
štabov Civilne zaščite, ministrstev in enot za zveze.
2. člen
Prednosti pri prevozih po javnih cestah, železnici, teritorialnem morju, notranjih vodah in zračnem prostoru RS ter
pri uporabi pristanišč in letališč v času izvajanja mobilizacije
določa Ministrstvo za promet in zveze.
3. člen
Na javnih cestah se v času mobilizacije uvaja naslednja
prometna ureditev:
– promet brez omejitev,
– načrtovan promet ter
– promet z omejitvami.
4. člen
Pri prometu brez omejitev uporabljajo izvajalci mobilizacije javne ceste enakopravno z drugimi udeleženci v prometu.
Pri načrtovanem prometu se omeji uporaba javnih cest
za druge uporabnike v skladu z načrtom uporabe teh cest za
prednostne namene.
Pri prometu z omejitvami se za določen čas omeji uporaba javne ceste za druge uporabnike.
5. člen
Na predlog Slovenske vojske, policije, Vlade RS, štabov Civilne zaščite, ministrstev in enot za zveze, Ministrstvo
za promet in zveze določi prometno ureditev na javnih cestah v času izvajanja mobilizacije.
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8. člen
O omejitvah in preusmeritvah prometa Ministrstvo za
promet in zveze obvešča druge uporabnike javnih cest.
9. člen
Izvajalci rednega vzdrževanja javnih cest, ki jih določi
Ministrstvo za promet in zveze, so dolžni izdelati obrambne
dokumente za izvedbo nalog, ki izhajajo iz te odredbe.
10. člen
V času mobilizacije se redno vzdrževanje javnih cest
opravlja prednostno za potrebe izvajanja mobilizacije.
Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora na zahtevo Ministrstva za promet in zveze, s prerazporeditvijo svojih delavcev in opreme zagotoviti potrebno število ustrezno
opremljenih ekip za označitev prometne ureditve ter preusmerjanje prometa.
Izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest mora, na zahtevo Ministrstva za promet in zveze prerazporediti preostale
zmogljivosti tudi izven prostorsko zaokroženega območja
cest, ki jih redno vzdržuje.
11. člen
V času izvajanja mobilizacije potniški vlaki vozijo po
rednem voznem redu.
Po predhodni prijavi se večji prevozi organizirajo s posebnimi vlaki. Prijava za večji prevoz je hkrati tudi naročilo za
zagotovitev ustreznih vagonov. Rok prijave prevozov je do
12 ur pred začetkom prevoza.
Za prevoz specialnih vojaških tovorov (goseničnih vozil, težkih predmetov in podobno) se uporabljajo vagoni
SMMPS/SPS. Nakladalno razkladalne klančine in industrijske tire zagotovijo Slovenske železnice prednostno za potrebe Slovenske vojske.
Pri prevozih po železnici za potrebe mobilizacije Slovenske železnice omogočajo izvajanje posebnih varnostnih
ukrepov Slovenski vojski, katera jih izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
12. člen
Pri vplovitvi in izplovitvi v teritorialno morje in pri opravljanju luških operacij imajo prednost plovila, ki prevažajo
osebe ali tovor za potrebe izvajanja mobilizacije. Izvajalci
pristaniških ali z njimi povezanih dejavnosti morajo za potrebe izvajanja mobilizacije zagotoviti prednost pri vkrcevanju in
izkrcevanju blaga, vstopanju in izstopanju potnikov, skladiščenju, oskrbi ladij in prevoznih sredstev ter njihovih posadk in potnikov, pristaniški pilotaži in vleki ladij.

6. člen
Omejitve prometa na javnih cestah z načrtovanim ali
omejenim prometom in preusmeritve prometa označi z
ustrezno signalizacijo in, po potrebi, s fizičnimi ovirami izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest, na zahtevo Ministrstva
za promet in zveze.

13. člen
Ministrstvo za promet in zveze prednostno odobrava
lete letal, ki prevažajo potnike in tovor za potrebe izvajanja
mobilizacije.
Letala, ki jim je bil odobren prednostni let, imajo tudi
prednost pri vzletu in pristanku, obravnavi letala na letališču,
uporabi zračnega prostora in skladiščenju tovora na letališčih.

7. člen
Na javnih cestah, ki se uporabljajo za potrebe izvajanja
mobilizacije, nadzorujeta promet policija in vojaška policija v
skladu z opredeljenimi pristojnostmi.
Preusmerjanje prometa lahko opravljajo tudi usposobljeni delavci izvajalca rednega vzdrževanja javnih cest, ki
morajo pri tem nositi oranžne površnike z odsevnimi trakovi
in napisom “CESTNA SLUŽBA”.

14. člen
Na podlagi izkazanih potreb Slovenske vojske, policije,
Vlade RS, štabov Civilne zaščite, ministrstev in enot za zveze, ki zajemajo najpomembnejše prometnice, predviden čas
njihove uporabe in prometno ureditev na njih, nadzor nad
prometom in potrebe po njihovem vzdrževanju, Ministrstvo
za promet in zveze izdela dokumente enotne prometne ureditve v času izvajanja mobilizacije.
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Dokumenti enotne prometne ureditve vsebujejo:
– načine in postopke komuniciranja med Ministrstvom
za promet in zveze in uporabniki, njihovimi organizacijskimi
enotami in izvajalci rednega vzdrževanja javnih cest,
– prednostno uporabo javnih cest, najpomembnejše
obvoznice, način zagotavljanja prednosti ter ureditev prometa na njih,
– sistem vzdrževanje javnih cest s pregledom izvajalcev rednega vzdrževanja javnih cest,
– karte, sezname in preglede.

Uradni list Republike Slovenije

4120.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94 in 23/96) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

15. člen
Ta odredba se od dneva uveljavitve uporablja za izvajanje priprav ter izdelavo obrambnih načrtov in obrambnih
dokumentov.

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 172,07 SIT.

16. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 79/99).

Št. 832-1/99
Ljubljana, dne 11. oktobra 1999.
Minister
za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

4119.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
dodatnih pogojih uvoza živih klavnih živali,
surovin živalskega izvora in dodatkov krmi
živalskega izvora ter živil živalskega izvora

4121.
Na podlagi štiriindvajsete točke 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
- odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o dodatnih
pogojih uvoza živih klavnih živali, surovin
živalskega izvora in dodatkov krmi živalskega
izvora ter živil živalskega izvora
1. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o dodatnih pogojih uvoza živih klavnih živali, surovin živalskega izvora in dodatkov krmi živalskega izvora ter živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 78/99).
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-145/99-1
Ljubljana, dne 18. oktobra 1999.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega
načrta

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance

ODREDBO
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega
načrta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se določajo vrste ter priznavanje in izkazovanje prihodkov in odhodkov v računovodskih izkazih pravnih oseb javnega prava.
2. člen
Pravne osebe javnega prava izkazujejo v poslovnih knjigah prihodke in odhodke v skladu z določbami te odredbe
ter enotnim kontnim načrtom iz 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99).
3. člen
Prihodki in odhodki se priznavajo po načelu denarnega
toka. To načelo pomeni, da se prihodek oziroma odhodek
prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:
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– poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje
prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter
– je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov, določen v drugi alinei prejšnjega odstavka, izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega
člena se za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se
nanašajo na prihodke oziroma odhodke, priznajo prihodki
oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu denarja.
II. VRSTE PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki
4. člen
Prihodki se razčlenjujejo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.
Z davčnimi prihodki so mišljena vsa vplačila dajatev,
določenih z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na
podlagi zakona, razen taks in pristojbin.
Z nedavčnimi prihodki so mišljeni prihodki iz opravljanja dejavnosti, prihodki od financiranja, prihodki od taks in
pristojbin ter vsi drugi prihodki, ki niso v tem členu posebej
opredeljeni.
Kapitalski prihodki so prihodki iz prodaje materialnega
in nematerialnega premoženja.
Prejete donacije so prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev.
Transferni prihodki so prihodki, doseženi s prenosom
denarnih sredstev od drugih javnofinančnih institucij.
Odhodki
5. člen
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferjev, investicijske odhodke in odhodke
investicijskih transferov.
Tekoči odhodki so odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov
za blago in storitve ter sredstva, izločena v rezerve.
Odhodki tekočih transferov so plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh
sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave
in ne kapitalske.
Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi
ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb
in drugih pomembnih naprav.
Odhodki investicijskih transferov so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo
njihovih osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr.
Kot investicijski transfer se štejejo tudi prenesena denarna sredstva za namene iz prejšnjega odstavka, ki so bila dana
v upravljanje in za katera se pri prejemniku teh sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev prejetih v upravljanje.

Št.

86 / 22. 10. 1999 / Stran 13161

III. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRI VREDNOTENJU POSAMEZNIH BILANČNIH POSTAVK
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
dolgoročna sredstva
6. člen
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana.
Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane
za dajatve in druge stroške, neposredno povezane z usposobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva za delo oziroma s pridobitvijo neopredmetenega dolgoročnega sredstva.
Za znesek izvirne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev oziroma neopredmetenih dolgoročnih sredstev
se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za obračunano
vrednost popravkov nabavne vrednosti ter neodpisano nabavno vrednost prodanih ali odtujenih osnovnih sredstev.
Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva se priznajo kot odhodki v obdobju, ko so
bili plačani.
Finančne naložbe in terjatve
7. člen
Dolgoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo
po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna ali
drugačna sredstva, dolgoročne terjatve pa z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin.
Terjatve iz prejetih vrednostnih papirjev se popravijo za
zneske obresti oziroma donose, ki so izkazani v vrednostnem papirju in se nanašajo na bodoče obdobje.
Obračunane realne obresti in drugi donosi dolgoročnih
finančnih naložb in terjatev, ki povečujejo vrednost teh terjatev in finančnih naložb, se obravnavajo kot samostojna terjatev. Donosi dolgoročnih finančnih naložb in terjatev se priznajo kot prihodki ob vnovčenju. Prevrednotenje (revalorizacija) dolgoročnih finančnih naložb in terjatev povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh terjatev in finančnih naložb ter
stanje obveznosti do njihovih virov.
Obračunane realne obresti in drugi donosi kratkoročnih finančnih naložb in terjatev se priznajo kot prihodki ob
njihovem vnovčenju. Kot obrestovanje se obravnava tudi
prevrednotenje (revalorizacija) kratkoročnih finančnih naložb in terjatev. Prihodki oziroma odhodki se priznajo ob
vnovčenju.
Popravek oziroma odpis terjatev, ki so bile priznane kot
prihodki oziroma prejemki tekočega leta, zmanjšuje prihodke in
prejemke tekočega leta. Popravek oziroma odpis drugih terjatev in naložb zmanjšuje ustrezno obveznost do virov teh
sredstev.
Zaloge
8. člen
Stroški nabave materiala in blaga se priznajo kot odhodki v obdobju, ko so bili plačani.
Količinska enota zaloge materiala in blaga se izvirno
vrednoti po nabavni ceni, ki sestoji iz nakupne cene, povečane za dajatve in druge neposredne stroške ter zmanjšane
za dobljene popuste. Za znesek izvirne nabavne vrednosti
zaloge materiala in blaga se ob nabavi oblikuje vir sredstev,
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ki se zmanjšuje za obračunano vrednost porabe materiala
oziroma prodanega ali odtujenega materiala in blaga.
Zaloge nedokončane proizvodnje in končnih izdelkov
se ocenjujejo po izbrani metodi v skladu z računovodskimi
standardi. Za znesek vrednosti zalog nedokončane proizvodnje oziroma storitev ter končnih izdelkov se oblikuje vir
sredstev, ki se zmanjšuje za obračunano vrednost prodanih
ali odtujenih izdelkov ali storitev.
Neposredni in posredni stroški materiala, storitev in
dela ter drugi stroški, ki so povezani s proizvodnjo izdelkov
ali opravljanjem storitev, se priznajo kot odhodki v obdobju,
ko so bili plačani.
Prihodki od prodaje zalog materiala, blaga oziroma izdelkov in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, ko so
plačani.
Ugotovljeni presežki in primanjkljaji zalog povečujejo
oziroma zmanjšujejo vire sredstev. Za zneske primanjkljajev,
ki bremene odgovorno osebo, se priznajo prihodki v obračunskem obdobju, ko je znesek plačan.
Denarna sredstva in plemenite kovine
9. člen
Devizna sredstva se izkazujejo v tolarski protivrednosti,
obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije. Uskladitev
zaradi spremembe tečajev se opravi ob vsaki spremembi
stanja ter na bilančni dan. Za razliko, nastalo zaradi uskladitve, se povečajo oziroma zmanjšajo viri.
Plemenite kovine se vrednotijo po nabavnih cenah.
Usklajevanje vrednosti se opravi ob vsaki spremembi stanja
ter na bilančni dan na podlagi cen, ki jih objavlja Ljubljanska
borza. Za razliko, nastalo zaradi usklajevanje cen se povečajo oziroma zmanjšajo viri.
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IV. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PRAVNIH
OSEB, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE NA TRGU
11. člen
Pravne osebe iz četrtega odstavka 15. člena zakona o
računovodstvu ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za
nepridobitne organizacije. Pri razčlenjevanju in izkazovanju
prihodkov in odhodkov upoštevajo tudi določbe pravilnika o
enotnem kontnem načrtu.
Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov ugotavljajo in razčlenjujejo pravne osebe iz prejšnjega odstavka svoje prihodke in odhodke tudi na način, ki
je s to odredbo določen za druge uporabnike enotnega
kontnega načrta. Podatke o tako ugotovljenih prihodkih in
odhodkih izkazujejo v svojih poslovnih knjigah v skladu z
določbami pravilnika o enotnem kontnem načrtu. Na podlagi teh evidenc sestavijo poročilo v skladu s predpisom, ki ga
izda minister za finance.
Med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena štejejo vsi uporabniki enotnega kontnega načrta iz 13. člena
zakona o računovodstvu razen državnega in občinskih proračunov, državnih in občinskih organov ter organizacij, ožjih
delov lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javnih skladov, ki so jih ustanovile občine ali
država.
V. EVIDENTIRANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV
REŽIJSKIH OBRATOV
12. člen
Režijski obrati iz 17. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) evidenčno ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke
na način, ki je določen za pravne osebe iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu.

Obveznosti
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo
iz ustreznih listin.
Obveznosti iz danih vrednostnih papirjev se popravijo
za zneske obresti, ki se nanašajo na bodoče obdobje.
Obračunane realne obresti in druga povečanja dolgoročnih obveznosti, ki povečujejo obveznost pravne osebe,
razen povečanja iz naslova prevrednotenja (revalorizacije),
se obravnavajo kot samostojna obveznost. Ta povečanja
se priznajo kot odhodki ob vnovčenju. Prevrednotenje (revalorizacija) dolgoročnih obveznosti povečuje oziroma
zmanjšuje vrednost teh obveznosti ter stanje lastnih virov
sredstev.
Obračunane realne obresti in druga povečanja kratkoročnih obveznosti se priznajo kot prihodki ob njihovem vnovčenju. Kot obrestovanje se obravnava tudi prevrednotenje
(revalorizacija) kratkoročnih obveznosti.
Obresti, zaračunane na podlagi prejetih blagovnih kreditov, ter zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasnega plačila poslovnih obveznosti, se štejejo kot strošek
nabave blaga oziroma storitev, na katere se nanašajo.
Popravek obveznosti, ki so bile že plačane in so bile
priznane kot odhodki tekočega leta, zmanjšuje odhodke
tekočega leta. Odpis obveznosti, ki so že vplivale na zmanjšanje lastnih virov sredstev, povečuje stanje lastnih virov
sredstev.

13. člen
Ta odredba prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 402-15/99
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

4122.

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št.23/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister pristojen za finance

PRAVILNIK
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Proračuni, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)
evidentirajo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge
prejemke ter odhodke in druge izdatke, sredstva in obveznosti do virov sredstev v skladu z določbami zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.23/99, v nadaljevanju: zakon),
odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta, izdane na podlagi drugega odstavka 15.člena zakona (v nadaljevanju:
odredba) in določbami tega pravilnika na posameznih kontih
predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je sestavni del
tega pravilnika (priloga I).
Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z
vsebino kontov, ki je predpisana s tem pravilnikom.
V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev kontov:
– razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
– skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
– podskupine, ki so oštevilčene s tromestno številko,
– konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
– podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljno členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.
2. člen
Izrazi v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe
iz 1.člena tega pravilnika imajo naslednji pomen:
– Uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1.člena tega pravilnika.
– Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so
pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15.člena
zakona.
– Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1.člena tega pravilnika razen
pravnih oseb javnega prava iz prejšnje alinee tega člena.
II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN
Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
3. člen
Konti skupine 00 – neopredmetena dolgoročna sredstva
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno vračunljivi stroški, materialne pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v
neopredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazano vrednost
povečajo splošni sklad.
4. člen
Konti skupine 01 – popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti
dolgoročno vračunljivih stroškov, materialnih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za izkazano vrednost popravka zmanjšajo splošni sklad.

Št.

86 / 22. 10. 1999 / Stran 13163

5. člen
Konti skupine 02 – nepremičnine
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost zemljišč,
gozdnih zemljišč, gradbenih objektov, terjatev za predujme
za nepremičnine. Ločeno se izkazujejo nepremičnine, ki se
pridobivajo. V vrednost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne mase.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazano vrednost
povečajo splošni sklad.
6. člen
Konti skupine 03 – popravek vrednosti nepremičnin
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti
gradbenih objektov.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za izkazano vrednost popravka zmanjšajo splošni sklad.
7. člen
Konti skupine 04 – oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme,
drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev,
večletnih nasadov, osnovne črede, drugih opredmetenih
osnovnih sredstev, terjatev za predujme za opremo in druga
opredmetena osnovna sredstva, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo ter nadomestnih delov.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazani znesek povečajo splošni sklad.
8. člen
Konti skupine 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti
opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 mesecev, večletnih nasadov, osnovne črede in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za izkazano vrednost popravka zmanjšajo splošni sklad.
9. člen
Konti skupine 06 – dolgoročne kapitalske naložbe
Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in
deleže ter druge kapitalske naložbe, ter se členijo na tiste v
državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti
teh naložb.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih kapitalskih naložb uporabnikom enotnega kontnega načrta, za
katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma
občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za izkazani znesek povečajo splošni sklad, za zneske zmanjšanja naložbe pa se splošni sklad zmanjša.
10. člen
Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti
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Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujino dana na podlagi posojilnih pogodb, z
odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga
dolgoročno dana posojila in dani depoziti.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročno
danih posojil in depozitov.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročno danih posojil in depozitov danih uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca
države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za znesek danega posojila
oziroma depozita povečajo splošni sklad, za znesek odplačila revalorizirane glavnice pa se splošni sklad zmanjša.
11. člen
Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja
Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročne terjatve
iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve
iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V
tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz naslova
vnovčenih poroštev in dolgoročna blagovna posojila dana v
državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti
dolgoročnih terjatev iz poslovanja.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v breme na kontih te skupine za znesek dolgoročne
terjatve povečajo splošni sklad, za znesek odplačila dolgoročne terjatve pa se splošni sklad zmanjša.
12. člen
Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva,
ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom
enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.
Sredstva dana v upravljanje se ob prenosu sredstev v
upravljanje preknjižijo na ustrezen konto skupine 09 in se
izkazujejo kot terjatev v vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje.
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, se usklajujejo
z vrednostjo teh sredstev pri upravljalcu.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v primerih
iz drugega odstavka 43. člena tega pravilnika za izkazano
vrednost terjatve povečajo splošni sklad.
Razred 1: kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne
časovne razmejitve
13. člen
Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni
Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci
in kovanci) in čeki. Domača in devizna denarna sredstva v
blagajni se izkazujejo ločeno.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
prejemkov v blagajni odobrijo prihodke oziroma drug konto,
ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov iz blagajne pa
se obremenijo odhodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti
izdatka.
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14. člen
Konti skupine 11 – denarna sredstva na računih
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah,
izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni
računi, devizni akreditivi, tolarski depozitni računi ter druga
denarna sredstva. Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
prejemkov priznajo prihodke oziroma se vzpostavi obveznost, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se
vzpostavi terjatev.
15. člen
Konti skupine 12 – kratkoročne terjatve do kupcev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v
državi in v tujini.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih
terjatev do kupcev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki, odobrijo ustrezni
konto skupine 28.
16. člen
Konti skupine 13 – dani predujmi in varščine
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za
obratna sredstva in kratkoročno dane varščine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru
pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.
17. člen
Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne
terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere
se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne
glede na podlago nastanka terjatev.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje
terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev če se
le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske terjatev v skladu z navodili za posamezno vrsto teh terjatev.
18. člen
Konti skupine 15 – kratkoročne finančne naložbe
Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana
posojila in naložbe v vrednostne papirje. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih finančnih naložb.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo
zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb
v okviru skupine 44 ob hkratni spremembi splošnega sklada.
19. člen
Konti skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja
Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova
obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku
ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih
terjatev iz financiranja.
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Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo
ustrezni konto skupine 28 oziroma ustrezen drug konto.
20. člen
Konti skupine 17 – druge kratkoročne terjatve
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz prejetih čekov
in menic ter drugih vrednostnih papirjev ter terjatve za vstopni davek na dodano vrednost.
Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki
odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma ustrezen drug
konto.
21. člen
Konti skupine 18 – neplačani odhodki
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki, ki še niso
bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi
izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki in bremeni ustrezni
konto razreda 4.
Podatkov v okviru te skupine podatkov ne izkazujejo
določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
22. člen
Konti skupine 19 – aktivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 19 uporabniki enotnega kontnega
načrta izkazujejo vrednotnice po nabavni vrednosti in druge
aktivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek
vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v
okviru skupine 29, ki se ob porabi vrednotnic zmanjšuje.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi zneske predhodno nezaračunanih prihodkov za prejete predujme in vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej
skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej plačane
stroške oziroma odhodke ter prihodke, ki niso mogli biti
zaračunani v obračunski dobi na katero se nanašajo.
Razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve
23. člen
Konti skupine 20 – kratkoročne obveznosti za prejete
predujme in varščine
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila
in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov za obratna sredstva.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
izkazane obveznosti za predujme obremenijo tudi ustrezni
konto skupine 19 z odobritvijo ustreznega konta razreda 7.
24. člen
Konti skupine 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delov-
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nega razmerja. Če se od prejemka obračunajo dajatve po
odbitku, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
25. člen
Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V
tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti,
prejeti doma ali v tujini.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
izkazane obveznosti obremenijo ustrezni konto skupine 18.
26. člen
Konti skupine 23 – druge krakoročne obveznosti iz
poslovanja
Na kontih skupine 23 se izkazujejo druge kratkoročne
obveznosti v zvezi z odhodki poslovanja, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov, menic in drugih plačilnih
instrumentov, druge kratkoročne obveznosti in obveznosti
za davek na dodano vrednost.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki,
obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma ustrezen
drug konto.
27. člen
Konti skupine 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne
obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za
katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma
občine ne glede na podlago nastanka obveznosti.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti
do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja,
če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega
kontnega načrta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo zneske obveznosti v skladu z navodili za posamezno vrsto teh
obveznosti.
28. člen
Konti skupine 25 – kratkoročno prejeta posojila
Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta
posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih
kratkoročnih vrednostnih papirjev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo
zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih posojil
v okviru razreda 5 ob hkratni spremembi splošnega sklada.
29. člen
Konti skupine 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja
Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske
obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali
drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18 oziroma
ustrezen drug konto.
30. člen
Konti skupine 28 – neplačani prihodki
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso
bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob
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poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve
zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni
konto razreda 7.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo določeni
uporabniki enotnega kontnega načrta.

nega inventarja in embalaže ter revalorizacije zalog drobnega inventarja in embalaže. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je poseben konto odmikov od stalnih cen.

31. člen
Konti skupine 29 – pasivne časovne razmejitve
Na kontih skupine 29 uporabniki enotnega kontnega
načrta izkazujejo druge pasivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini
izkazujejo zneske plačil za obratna sredstva, ki so bili že
priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za obračunani znesek porabe obratnih
sredstev bremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih
te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja
proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za
dane predujme.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej
skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke ter kratkoročno odložene prihodke, ki niso mogli biti opravljeni v obračunski dobi na
katero se nanašajo.

ritve

Razred 3: zaloge
32. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek
vrednosti nabavljenih surovin in materiala, drobnega inventarja, embalaže in blaga ter za znesek ovrednotenja vrednosti nedokončane proizvodnje in storitev ter proizvodov oblikujejo ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog in
za ugotovljene primanjkljaje se vir sredstev zmanjša, za ugotovljene presežke pa poveča.
33. člen
Konti skupine 30 – obračun nabave surovin in materiala
Na kontih skupine 30 se izkazuje oblikovanje nabavne
vrednosti kupljenih surovin in materiala. V njej se izkazujejo
tudi odvisni stroški nabave materiala.Kadar se uporabljajo
konti te skupine, se preko posebnega konta obračuna nabave opravi prenos na zaloge surovin in materiala.
34. člen
Konti skupine 31 – zaloge surovin in materiala
Na kontih skupine 31 se izkazujejo vrednosti zalog
surovin in osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi, režijskega materiala (pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega materiala, odpadnega materiala v skladu z izbrano
metodo vrednotenja. Surovine in material v obdelavi, dodelavi, manipulaciji in na poti se izkazujejo posebej. V tej
skupini se izkazujejo tudi popravki vrednosti zastarelih surovin in materiala. Pri vodenju zalog po stalnih cenah se vodijo
odmiki od stalnih cen na posebnih kontih odmikov.
35. člen
Konti skupine 32 – zaloge drobnega inventarja in embalaže
Na kontih skupine 32 se izkazuje samo tisti drobni
inventar in embalaža, pri katerih je ocenjen rok uporabe
največ leto dni. Razčleni se na konte drobnega inventarja in
embalaže v skladišču in v uporabi, popravka vrednosti drob-

36. člen
Konti skupine 33 – nedokončana proizvodnja in stoNa kontih skupine 33 se izkazujejo nedokončana proizvodnja in storitve, polizdelki, ustavljena nedokončana proizvodnja, proizvodnja v dodelavi, predelavi , obdelavi in manipulaciji, popravek vrednosti zastarele proizvodnje, revalorizacija zalog nedokončane proizvodnje in odmiki od cen
proizvodnje.
37. člen
Konti skupine 34 – proizvodi
Na kontih skupine 34 se izkazujejo proizvodi v lastnem
skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, proizvodi v
dodelavi, obdelavi oziroma manipulaciji, popravek vrednosti
zastarelih proizvodov, revalorizacija zalog proizvodov in odmiki od cen proizvodov.
38. člen
Konti skupine 35 – obračun nabave blaga
Na kontih skupine 35 se izkazuje vrednost blaga po
obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.
39. člen
Konti skupine 36 – zaloge blaga
Na kontih skupine 36 se izkazuje blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, popravek vrednosti
zastarelega blaga, revalorizacija zalog blaga in razlika v ceni
zalog blaga.
Razred 4: odhodki in drugi izdatki
40. člen
Konti skupine 40 – tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo
plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in
drugih izdatkov za blago in storitve, vsi investicijski odhodki
namenjeni za vojsko in policijo, plačilo obresti za servisiranje
domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena v rezerve.
Vračila preveč izplačanih odhodkov državnega proračuna in proračuna občine se izkazujejo v dobro posamezne
vrste odhodka.
41. člen
Konti skupine 41 – tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna
plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo
ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma
prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika sredstev.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni
odhodki konsolidirajo, to je pobotajo s transfernimi prihodki,
to je tistimi prihodki, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov,
pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.

Uradni list Republike Slovenije
42. člen
Konti skupine 42 – investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena
pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila
za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Zajema tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko
vzdrževanje in obnove zgradb in obnove osnovnih sredstev.
Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke za naložbe
v povečanje in ohranjanje realnega premoženja države, občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta in
povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja.
Investicijski odhodki so tudi plačila za namene iz prejšnjega odstavka, za katera se pri prejemniku sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v upravljanje.
43. člen
Konti skupine 43 – investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup
ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi so lahko tudi plačila za namene iz
prvega odstavka tega člena, za katera se pri prejemniku
sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v
upravljanje.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti investicijski
transferni odhodki, razen odhodkov iz prejšnjega odstavka konsolidirajo, to je pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi
prihodki, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
44. člen
Konti skupine 44 – dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju lastnih in izposojenih sredstev ter
plačila za nakup kapitalskih vložkov države. Ta plačila imajo
za rezultat nastanek finančne terjatve do prejemnika teh
sredstev ali pa vzpostavitev kapitalskega deleža v lastniški
strukturi prejemnika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo
tudi plačila poroštev podjetjem in finančnim institucijam in
drugim in pomenijo vzpostavitev terjatev uporabnikov enotnega kontnega načrta do prejemnikov teh sredstev. Prav
tako se v okviru te skupine izkazuje tudi poraba sredstev
kupnin, pridobljenih iz naslova privatizacije podjetij na podlagi posebnega zakona.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ne evidentirajo danih posojil in povečanja kapitalskih deležev na
kontih te skupine.
45. člen
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 46 se izkazujejo vsi stroški in odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Spremljanje stroškov mora biti urejeno tako, da je iz
evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za
posamezno dejavnost javnih služb.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih
in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta
med letom evidenčno izkazujejo odhodke tudi na ustreznih
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kontih skupine 40, 41, 42 in 43 z odobritvijo konta 499 –
evidenčni promet odhodkov in drugih izdatkov določenih
uporabnikov enotnega kontnega načrta.
V okviru skupine 46 se evidenčno knjižijo tudi zneski
stroškov in odhodkov režijskih obratov iz 12.člena odredbe,
z odobritvijo ustrezne podskupine 497 – evidenčni promet
stroškov in odhodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo stroški in
odhodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 460 – stroški materiala; v tej podskupini se izkazujejo stroški surovin, materiala, kupljenih
polizdelkov, vgrajenih delov, pomožnega materiala, energije, nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za
vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja
in lastne embalaže z življenjsko dobo do 12 mesecev, stroški kala in loma, pisarniški material in strokovna literatura,
revalorizacija porabljenega materiala, drobnega inventarja in
embalaže ter presežki in primankljaji surovin, materiala in
drobnega inventarja z življenjsko dobo do enega leta.
– konti podskupine 461 – stroški storitev; v tej podskupini se izkazujejo stroški storitev pri izdelavi proizvodov,
prevoznih storitev in storitev, povezanih z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa, bančnih storitev, intelektualnih in osebnih storitev, svetovalnih, odvetniških in zdravstvenih storitev, zavarovalne premije, stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentance ter drugi stroški storitev.
– konti podskupine 462 – amortizacija; v tej podskupini se izkazuje amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev,
amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev, amortizacija drobnega inventarja in embalaže z življenjsko dobo
nad 12 mesecev. Posebej se izkazuje amortizacija sredstev
v upravljanju, drugih sredstev za upravljanje dejavnosti javnih
služb, sredstev pridobljenih iz donacij in sredstev za opravljanje dejavnosti prodaje na trgu.
– konti podskupine 463 – rezervacije; v tej podskupini
se izkazujejo rezervacije za investicijsko vzdrževanje, za tveganja iz garancij in za druge obveznosti, ki se nanašajo na
sedanje učinke.
– konti podskupine 464 – stroški dela; v tej podskupini se izkazujejo plače zaposlenih, dajatve na plače in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih, izplačila po pogodbah
o delu in po avtorskih pogodbah ter drugi stroški dela (stroški prevoza na delo in z njega, malic in neobveznega zavarovanja ter nagrade, darila in podobna izplačila), ki niso neposredno povezani s poslovnim procesom.
– konti podskupine 465 – drugi stroški; v tej podskupini se izkazujejo dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida,
izdatki za varstvo človekovega okolja, štipendije dijakom in
študentom ter drugi podobni stroški.
– konti podskupine 466 – stroški prodanih zalog; v tej
podskupini se izkazujejo stroški prodanih zalog ter ugotovljeni presežki in primanjkljaji ločeno po vrstah zalog.
– konti podskupine 467 – odhodki financiranja; v tej
podskupini se izkazujejo stroški obresti, negativne tečajne
razlike, popravki in odpisi dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb ter drugi odhodki financiranja. V razmerah
inflacije na domačem trgu se med odhodki financiranja izkazujejo tudi revalorizacija in negativne tečajne razlike pri kratkoročnih in dolgoročnih obveznostih, razen pri obveznostih,
ki se nanašajo na sredstva v upravljanju.
– konti podskupine 468 – izredni odhodki; v tej podskupini se izkazujejo odhodki iz prejšnjih obdobij, izguba pri
prodaji (izločitvi) osnovnih sredstev, denarne kazni, odškodnine, primanjkljaji osnovnih sredstev in drugi izredni odhodki. V
tej skupini se izkazujejo tudi popravki obratnih sredstev.
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46. člen
Konti skupine 49 – prenos izdatkov
Na kontih podskupine 490 in 491 se evidentira prenos
odhodkov in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračunskega obdobja.
Na kontih podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov se izkazujejo stroški in
odhodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 46.
Na kontih podskupine 498 – evidenčni promet odhodkov v breme rezervnega sklada, se med letom izkazujejo
odhodki, ki se evidentirajo na kontih odhodkov razreda 4,
glede na vrsto odhodka.
Na kontih podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov
določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se med
letom izkazujejo odhodki, ki jih določeni uporabniki enotnega
kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 40, 41, 42 in 43.
Ob zaključku leta se konti podskupin 498 in 499 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 40, 41, 42 in 43,
podskupine 497 pa v dobro ustreznih kontov skupine 46.
Razred 5: račun financiranja
47. člen
Konti skupine 50 – zadolževanje
Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev,
pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in
sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v
tujini, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90. V tej
skupini se evidenčno izkazuje kratkoročno zadolževanje in
odplačila kratkoročnega zadolževanja iz tekočega leta.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
Stanje kratkoročne zadolženosti se izkazuje tudi na
ustreznih kontih stanja.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta zadolževanja ne evidentirajo na kontih te skupine.
48. člen
Konti skupine 55 – odplačila dolga
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnic od
domačega dolga in od zunanjega dolga na osnovi najetih
kreditov ali z izdajo vrednostnih papirjev z odobritvijo ustreznega konta skupine 90.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta odplačil dolga ne evidentirajo na kontih te skupine.
49. člen
Konti skupine 59 – ugotovljena razlika
Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek, izkazan na kontih skupine 50, odobri ustrezen konto skupine
59, za znesek, izkazan na kontih skupine 55, pa obremeni.
Razlika se prenese na kontih podskupine 800.
Razred 7: prihodki in drugi prejemki
50. člen
Konti skupine 70 – davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih
uvrščamo med tekoče prihodke državnega ali občinskega
proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davek na dodano vrednost, davke na dohodek: dohodnino,
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davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo,
davek na premoženje, domače davke na blago in storitve,
davke na mednarodno trgovino in transakcije. V to skupino
vključujemo tudi vse obvezne prispevke zaposlenih, delodajalcev, samozaposlenih, ki se vplačujejo v proračun, Zavodu
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov
državnega proračuna in proračuna občine se izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
51. člen
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi tekoči prihodki,
ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino
uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni
ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in
storitev na trgu ter prihodke od obresti rezervnega sklada.
52. člen
Konti skupine 72 – kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb in
prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih
znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
53. člen
Konti skupine 73 – prejete donacije
Na kontih skupine 73 se izkazujejo tiste vrste tekočih in
kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter
prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih
družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih
institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in
njihovih institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti
od upravljanja s temi sredstvi. V to skupino prihodkov spadajo
prejete donacije ter prejeta denarna darila. Prejete donacije
so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo
in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva
črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila pa so nepovratna
sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb
na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb. V to skupino prihodkov pa ne spadajo prihodki iz naslova prejetih sredstev od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega
proračuna, lokalnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v okvir transfernih
prihodkov in so zajeti v posebni skupini prihodkov 74.
54. člen
Konti skupine 74 – transferni prihodki
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega
zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti
prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to
niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in
storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna
države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega
financiranja.
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Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni prihodki konsolidirajo, to je pobotajo s transfernimi odhodki
(tekoči transferi in investicijski transferi), to je tistimi vrstami
odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le
transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
Uporabniki enotnega kontnega načrta sredstev prejetih
investicijskih transferov, za katere izkaže prejemnik teh sredstev obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, niso prihodki in se ne izkazujejo v tej skupini.
55. člen
Konti skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim
ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam,
posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam.
Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje
kapitalskih deležev države oziroma občin v finančnih institucijah ali podjetjih in prejeta vračila v tekočem letu vnovčenih
poroštev iz preteklih let. V to skupino so zajeta tudi sredstva,
pridobljena na podlagi posebnega zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij in obresti od upravljanja
s temi sredstvi ter druge prejete obresti od kupnin.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ne evidentirajo prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih
deležev na kontih te skupine.
56. člen
Konti skupine 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe je treba izkazovati
ločeno od ostalih prihodkov.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih
in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta
med letom evidenčno izkazujejo prihodke na ustreznih kontih
skupin 71, 72, 73 in 74 z odobritvijo konta 799 – evidenčni
promet prihodkov in drugih prejemkov določenih uporabnikov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
V okviru te skupine se evidenčno izkazujejo tudi zneski
prihodkov režijskih obratov iz 12. člena odredbe z obremenitvijo podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo prihodki po
posameznih vrstah:
– konti podskupine 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od
prodaje proizvodov in storitev na domačem in na tujem trgu
ter od subvencij, kompenzacij,dotacij in donacij, doseženih
na podlagi prodaje proizvodov in storitev in na podlagi uporabe proizvodov in storitev za lastne potrebe.
– konti podskupine 761 – prihodki od prodaje blaga in
materiala; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje
blaga in materiala, za opravljene storitve v prometu blaga in
materiala na domačem in tujem trgu ter od subvencij, kompenzacij, dotacij in donacij, doseženih na podlagi prodaje
blaga in na podlagi uporabe blaga in materiala za lastne
potrebe.
– konti podskupine 762 – prihodki od financiranja; v
tej podskupini se izkazujejo realne obresti, dividende in
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drugi deleži iz dobička drugih podjetij, pozitivne tečajne
razlike v razmerah, ko na domačem trgu ni inflacije in drugi
prihodki v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi naložbami.
V razmerah inflacije na domačem trgu se med prihodki od
financiranja izkazujejo tudi revalorizacija in pozitivne tečajne
razlike pri kratkoročnih in dolgoročnih terjatvah, razen pri
terjatvah, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju.
– konti podskupine 763 – izredni prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prihodki iz prejšnjih let, dobiček od
prodaje (izločitve) osnovnih sredstev, odpisi obveznosti iz
prejšnjih let, prejete kazni in odškodnine, popisni presežki,
izterjane odpisane terjatve iz prejšnjih let, odprave rezervacij, razen tistih, ki so kot sklad za določene namene oblikovane iz presežka prihodkov, zmanjšanje obveznosti, ki se
nanašajo na sredstva v upravljanju, presežki osnovnih sredstev in drugi izredni prihodki.
57. člen
Konti skupine 79 – prenos prejemkov
Na kontih podskupine 790 se evidentira prenos prihodkov in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračunskega obdobja na ustrezni konto skupine 80.
Na kontih podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov se izkazujejo prihodki, ki jih režijski
obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih
skupine 76.
Na kontih podskupine 799 – evidenčni promet prihodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se
izkazujejo prihodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v
okviru skupine 71, 72, 73 in 74.
Razred 8: rezultati poslovanja
58. člen
Konti skupine 80 – rezultati poslovanja
Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih
odhodkov in drugih izdatkov, izkazanih na kontih razreda 4
ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov, izkazanih na
kontih razreda 7, in zneski prejemkov in izdatkov iz kontov
razreda 5, razen zneska prejetih obresti na sredstva rezerv,
ki neposredno povečujejo rezervni sklad.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta prenesejo
presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in
drugimi izdatki oziroma presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki na ustrezni konto skupine 90.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta in režijski obrati na konte skupine 80 prenesejo presežek zaračunanih prihodkov nad zaračunanimi odhodki ali presežek zaračunanih odhodkov nad zaračunanimi prihodki. Saldo se prenese v dobro oziroma breme ustreznega konta skupine 95.
Razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti
59. člen
Konti skupine 90 – splošni sklad
Na kontih skupine 90 se ločeno izkazuje sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za vnovčena
poroštva in sklad za drugo.
Splošni sklad povečuje nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, terjatve za sredstva, dana v upravljanje, za katere so bili
izkazani odhodki in njihove revalorizacije. Sklad povečujejo
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odplačila glavnic dolgoročnih posojil, ki so bila vključena v
račun financiranja, odplačila prevzetih dolgoročnih obveznosti in zneski neodplačanih danih kratkoročnih posojil na
zadnji dan obračunskega obdobja. Sklad povečuje tudi presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi
izdatki ter drugi zneski v skladu s predpisi.
Sklad zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in sredstev, danih v upravljanje, ter zneski najetih
posojil, izkazanih v računu financiranja, in zneski prevzetih
dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti ter zneski neodplačanih prejetih kratkoročnih posojil na zadnji dan obračunskega
obdobja in odpisi terjatev, ki takrat, ko so nastale, niso bile
vključene v prihodke. Kot zmanjšanje sklada se izkaže tudi
ugotovljeni presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki ter drugi zneski v skladu s predpisi.
V okviru splošnega sklada se ločeno izkazuje znesek
neporabljenih namenskih sredstev (na primer: donacije, prihodki od prodaje premoženja in drugo), ki so bila vključena
v prihodke določenega obračunskega obdobja.
Te skupine ne uporabljajo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
60. člen
Konti skupine 91 – rezervni sklad
Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega
rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v skupini 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov
bremeni konto rezervnega sklada 91 s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.
To skupino uporabljajo državni proračun in proračuni
občin ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
61. člen
Konti skupine 92 – dolgoročno razmejeni prihodki
Na kontih skupine 92 izkazujejo drugi uporabniki prihodke, ki še niso bili plačani in za katere je vzpostavljena
terjatev v okviru skupine 08.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine zneske prihodkov, ki se v skladu z
računovodskimi standardi še ne vštevajo v prihodke.
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64. člen
Konti skupine 96 – dolgoročno prejeta posojila
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih posojil. Na konte te skupine se knjižijo tudi zneski revalorizacije posojil.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejeta posojila od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca
države oziroma občine.
65. člen
Konti skupine 97 – druge dolgoročne obveznosti
Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja, med njimi tudi obveznosti za dana poroštva. Obveznosti se izkažejo ob nastanku.
Znesek izkazane obveznosti se izkaže v breme ustreznega
konta sredstev ali v breme ustreznega konta skupine 90.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma
občine.
66. člen
Konti skupine 98 – obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje
Na kontih skupine 98 se izkazujejo obveznosti tistih
pravnih oseb, ki so prejele od državne ali občine sredstva v
upravljanje.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca
države oziroma občine.
67. člen
Konti skupine 99 – izvenbilančna evidenca
Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni konti
izvenbilančne evidence. Izkazujejo se dana poroštva, hipoteke
in drugi podatki o možnih obveznostih, ki pa še ne vplivajo na
spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

62. člen
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije
Na kontih skupine 93 se izkazujejo dolgoročne rezervacije iz naslova prejetih transferov, razen kot transferov, ki se
izkazujejo kot obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, in
donacij za osnovna sredstva, namensko dobljena sredstva za
pokrivanje določenih stroškov, ko le ti nastanejo.
To skupino kontov uporabljajo samo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
63. člen
Konti skupine 95 – ugotovljeni poslovni izid
Na kontih te skupine se izkazuje presežek prihodkov
poslovnega leta, ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov,
ali presežek odhodkov poslovnega leta, ugotovljen v izkazu
prihodkov in odhodkov posrednih uporabnikov enotnega
kontnega načrta.
Presežek izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ločeno po namenih porabe v skladu z odločitvijo pristojnega organa.

68. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o
evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in
obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99,
16/99, 48/99, 72/99, 74/99 in 79/99), uporablja pa se
še do 29. februarja 2000.
69. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 402- 15/99
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
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PRILOGA I

ENOTNI KONTNI NAČRT
RAZRED DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
00
000
001
003
005
006
007
009

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
DOBRO IME
DOLGOROČNI VRAČUNLJIVI STROŠKI
MATERIALNE PRAVICE
DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ V NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO
REVALORIZACIJA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV MED LETOM

01
010
019

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV MED LETOM

02
020
021
022
023
029

NEPREMIČNINE
ZEMLJIŠČA
GRADBENI OBJEKTI
TERJATVE ZA PREDUJME ZA NEPREMIČNINE
NEPREMIČNINE, KI SE PRIDOBIVAJO
REVALORIZACIJA NEPREMIČNIN MED LETOM

03
031
039

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV
REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV MED LETOM

04
040
041
043
044
045
046
047
048
049

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OPREMA
DROBNI INVENTAR
VEČLETNI NASADI
OSNOVNA ČREDA
DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO
NADOMESTNI DELI
REVALORIZACIJA OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV MED LETOM

05
050
051
053
054
055
059

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA
POPRAVEK VREDNOSTI VEČLETNIH NASADOV
POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNE ČREDE
POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
REVALORIZACIJA POPRAVKA VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
MED LETOM

06
060
061
062
063
064
065
069

DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE
NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI
NALOŽBE V DELNICE V TUJINI
NALOŽBE V DELEŽE V DRŽAVI
NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI
DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI
DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V TUJINI
POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB

07
070
071
072
073
074

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
DOLGOROČNO DANA POSOJILA NA PODLAGI POSOJILNIH POGODB V DRŽAVI
DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA V TUJINO
DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM DOMAČIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
DOLGOROČNO DANA POSOJILA Z ODKUPOM TUJIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
DOLGOROČNO DANI DEPOZITI
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075
079

DRUGA DOLGOROČNO DANA POSOJILA
POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNO DANIH POSOJIL

08
080
081
084
085
086
089

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA , DANA V DRŽAVI
DOLGOROČNA BLAGOVNA POSOJILA, DANA V TUJINI
DOLGOROČNE TERJATVE ZA VNOVČENA POROŠTVA
DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
DOLGOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA FINANČNEGA NAJEMA
POPRAVEK VREDNOSTI DOLGOROČNIH TERJATEV IZ POSLOVANJA

09
090
091
092

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE NEPOSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM UPORABNIKOM PRORAČUNA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM UPORABNIKOM ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

RAZRED KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
10
100
101

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
TOLARSKA SREDSTVA V BLAGAJNI
DEVIZNA SREDSTVA V BLAGAJNI

11
110
111
112
113
114
115

DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
IZLOČENA DENARNA SREDSTVA IN AKREDITIVI
DEVIZNI DEPOZITNI RAČUNI
DEVIZNI AKREDITIVI
DRUGA DENARNA SREDSTVA
TOLARSKI DEPOZITNI RAČUNI

12
120
121
129

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V TUJINI
POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH TERJATEV DO KUPCEV

13
130
131

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNO DANI PREDUJMI
KRATKOROČNO DANE VARŠČINE

14
140
141
142
143
144

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE
KRATKOROČNE TERJATVE DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE
KRATKOROČNE TERJATVE DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO ZZZS IN ZPIZ

15
150
151
152
159

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE
KRATKOROČNO DANA POSOJILA
DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
POPRAVEK KRATKOROČNIH FINANČNIH NALOŽB

16
160
161
162
163
169

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA OBRESTI
KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DIVIDEND
KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA DELEŽEV V DOBIČKU
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
POPRAVEK KRATKOROČNIH TERJATEV IZ FINANCIRANJA

17
170
171
172
173
174

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ
KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH ČEKOV
KRATKOROČNE TERJATVE IZ PREJETIH MENIC
KRATKOROČNE TERJATVE IZ DRUGIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
TERJATVE ZA VSTOPNI DAVEK NA DODANO VREDNOST
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175
179

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
POPRAVEK DRUGIH KRATKOROČNIH TERJATEV

18
180
181
189

NEPLAČANI ODHODKI
TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI
DRUGI NEPLAČANI ODHODKI

19
190
191
192
193
194
195
199

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

RAZRED KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
20
200

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

21
210
211
212
213
214
215

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE
OBVEZNOSTI ZA ČISTA NADOMESTILA PLAČ
OBVEZNOSTI ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ
OBVEZNOSTI ZA DAVKE IZ PLAČ IN DRUGIH IZDATKOV ZAPOSLENIM
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
OBVEZNOSTI IZ NASLOVA VRAČUNANIH IN NEOBRAČUNANIH PLAČ

22
220
221
222
223
224

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA NEZARAČUNANO BLAGO IN STORITVE
KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI
KRATKOROČNI BLAGOVNI KREDITI, PREJETI V TUJINI

23
230
231
233
234

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI NA PODLAGI IZDANIH ČEKOV, MENIC IN DRUGIH PLAČILNIH
INSTRUMENTOV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

24
240
241
242
243
244

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA DRŽAVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO POSREDNIH UPORAB. PRORAČUNA OBČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZZZS IN ZPIZ

25
250
251
252

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

26
260

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

28
280
281
282
283
284
285

NEPLAČANI PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI
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29
290
291
292
293
294
299
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PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI
VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI ZA OBRATNA SREDSTVA
KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
VRAČUNANI ODHODKI ZARADI PODALJŠANJA PRORAČUNSKEGA LETA
PREHODNO OBRAČUNANI ODHODKI ZA DANE PREDUJME
DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

RAZRED ZALOGE
30
300
301
302
309

OBRAČUN NABAVE SUROVIN IN MATERIALA
VREDNOST MATERIALA PO OBRAČUNIH DOBAVITELJEV
ODVISNI STROŠKI NABAVE MATERIALA
DRUGI STROŠKI NABAVE MATERIALA
OBRAČUN NABAVE MATERIALA

31
310
311
319

ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA
SUROVINE IN MATERIAL V SKLADIŠČU
SUROVINE IN MATERIAL V OBDELAVI ,DODELAVI, MANIPULACIJI IN NA POTI
ODMIKI OD CEN ZALOG SUROVIN IN MATERIALA

32
320
329

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE V SKLADIŠČU
ODMIKI OD CEN DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

33
330
331
332
333
334
339

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA
NEDOKONČANE STORITVE
POLIZDELKI
USTAVLJENA NEDOKONČANA PROIZVODNJA
PROIZVODNJA V DODELAVI, OBDELAVI IN MANIPULACIJI
ODMIKI OD CEN PROIZVODNJE

34
340
341
342
343
344
349

PROIZVODI
PROIZVODI V LASTNEM SKLADIŠČU
PROIZVODI V TUJEM SKLADIŠČU
PROIZVODI V LASTNI PRODAJALNI
VRAČUNANI DAVKI OD PROIZVODOV V PRODAJALNI
PROIZVODI V DODELAVI, OBDELAVI IN MANIPULACIJI
ODMIKI OD CEN PROIZVODOV

35
350
351
359

OBRAČUN NABAVE BLAGA
VREDNOST BLAGA PO OBRAČUNIH DOBAVITELJEV
ODVISNI STROŠKI NABAVE BLAGA
OBRAČUN NABAVE BLAGA

36
360
361
363
364
369

ZALOGE BLAGA
BLAGO V LASTNEM SKLADIŠČU
BLAGO V TUJEM SKLADIŠČU
BLAGO V PRODAJALNI
VRAČUNANI DAVEK V ZALOGAH BLAGA
RAZLIKA V CENAH ZALOG BLAGA

RAZRED ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40

TEKOČI ODHODKI

400
4000
400000
400001
400002
4001
400100
4002

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Osnovne plače
Splošni dodatki
Dodatki za delo v posebnih pogojih
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
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400200
400201
400202
400203
4003
400300
4004
400400
4005
400500
4009
400900
400901
400902
400999

Dodatki za ločeno življenje
Terenski dodatek
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za delovno uspešnost
Nadurno delo
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo po pogodbi
Plače za delo po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
Jubilejne nagrade
Odpravnine
Solidarnostne pomoči
Drugi izdatki zaposlenim

401
4010
401001
4011
401100
401101
4012
401200
4013
401300

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniško varstvo
Prispevek za porodniško varstvo

402
4020
402000
402001
402002
402003
402004
402005
402006
402007
402008
402009
402010
402099
4021
402100
402101
402102
402103
402104
402105
402106
402107
402108
402109
402199
4022
402200
402201
402202
402203
402204
402205
402206
402299
4023
402300
402301
402302
402303

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Založniške in tiskarske storitve
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Stroški prevajalskih storitev
Stroški oglaševalskih storitev
Računalniške storitve
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
Izdatki za reprezentanco
Hrana, storitve menz in restavracij
Drugi splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Uniforme in službena obleka
Knjige
Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
Kmetijski vložki
Material in oprema za vojsko
Material in specialna oprema za policijo
Material za kazensko poboljševalne domove
Laboratorijski materiali
Drobno orodje in naprave
Zaračunljive tiskovine
Drugi posebni materiali in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Električna energija
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Poraba druge energije
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Druge storitve komunikacij in komunale
Prevozni stroški in storitve
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Vzdrževanje in popravila vozil
Nadomestni deli za vozila
Najem vozil in selitveni stroški
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402304
402305
402399
4024
402400
402401
402402
402403
402404
402405
402499
4025
402500
402501
402502
402503
402504
402510
402511
402512
402599
4026
402600
402601
402602
402603
402604
402605
402606
402699
4027
402700
402701
402702
402799
4029
402900
402901
402902
402903
402904
402905
402906
402907
402908
402909
402910
402911
402912
402920
402921
402922
402923
402930
402931
402932
402934
402935
402936
402999

Pristojbine za registracijo vozil
Zavarovalne premije za motorna vozila
Drugi prevozni in transportni stroški
Izdatki za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja v državi
Hotelske in restavracijske storitve v državi
Stroški prevoza v državi
Dnevnice za službena potovanja v tujini
Hotelske in restavracijske storitve v tujini
Stroški prevoza v tujini
Drugi izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
Tekoče vzdrževanje druge opreme
Zavarovalne premije za opremo
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte
Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore
Najemnine in zakupnine za druge objekte
Najem računalniške in programske opreme
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Druga nadomestila za uporabo zemljišča
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Kazni in odškodnine
Kazni zaradi sodnih postopkov
Odškodnine neupravičeno obsojenim
Odškodnine zaradi sodnih postopkov
Druge odškodnine in kazni
Drugi operativni odhodki
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Plačila avtorskih honorarjev
Plačila po pogodbah o delu
Plačila za delo preko študentskega servisa
Nadomestila članom posebnih komisij
Sejnine udeležencem odborov
Stroški izpitnih komisij
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Dodatki poslancem in državnim svetnikom
Stroški sodnih postopkov
Plačila za delo zaprtih oseb
Davek na izplačane plače
Posebni davek na določene prejemke
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, in drugo
Članarine v mednarodnih organizacijah
Članarine v domačih neprofitnih institucijah
Druge članarine
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
Plačila bančnih storitev
Stroški, povezani z zadolževanjem
Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije
Stroški plačilnega agenta
Plačilo stroškov kotacije na borzi
Drugi operativni odhodki

403
4030
403000
4031
403100
4032

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije
Plačila obresti od kreditov – Banki Slovenije
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam
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403200
4033
403300
403301
403302
403303
403304
4034
403400
403401
403402
403403
403404
403405

Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
Plačila obresti od kreditov – drugim ravnem države
Plačila obresti od kreditov – skladom socialnega zavarovanja
Plačila obresti od kreditov – drugim javnim skladom
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
Plačila obresti od kreditov – državnemu proračunu
Plačila obresti od vrednostnih papirjev
Plačila obresti od vrednostnih papirjev – Banki Slovenije
Plačila obresti od vrednostnih papirjev – poslovnim bankam
Plačila obresti od vrednostnih papirjev – drugim finančnim institucijam
Plačila obresti od vrednostnih papirjev – skladom socialnega zavarovanja
Plačila obresti od vrednostnih papirjev – drugim javnim skladom
Plačila obresti od vrednostnih papirjev – drugim domačim kreditodajalcem

404
4040
404000
4041
404100
4042
404200
4043
404300

PLAČILO OBRESTI V TUJINO
Plačila obresti – mednarodnim finančnim institucijam
Plačila obresti – mednarodnijm finančnim institucijam
Plačila obresti – tujim vladam
Plačila obresti – tujim vladam
Plačila obresti – tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
Plačila obresti – tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam
Plačila obresti – drugim tujim kreditodajalcem
Plačila obresti – drugim tujim kreditodajalcem

409
4090
409000
4091
409100

REZERVE
Rezerva za naravne nesreče
Rezerva za naravne nesreče
Druge rezerve
Druge rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410
4100
410000
410001
410002
410003
410004
410005
410006
410007
410015
410099
4101
410101
410104
410199
4102
410200
410201
410202
410203
410204
410205
410206
410207
410208
410209
410210
410211
410212
410213
410214
410215
410216

Subvencije
Subvencije javnim podjetjem
Subvencioniranje cen javnim podjetjem
Subvencioniranje obresti javnim podjetjem
Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost javnim podjetjem
Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev v javnih podjetjih
Pokrivanje izgub javnim podjetjem
Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodnje v javnih podjetjih
Sredstva za zapiranje proizvodnje v javnih podjetjih
Subvencioniranje glavnic dolga javnih podjetij
Sredstva za izvajanje ekoloških programov v javnih podjetjih
Druge subvencije javnim podjetjem
Subvencije finančnim institucijam
Subvencioniranje obresti finančnim institucijam
Pokrivanje izgub finančnim institucijam
Druge subvencije finančnim institucijam
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost privatnim podjetjem
Sredstva za preusposabljanje presežnih delavcev privatnim podjetjem
Pokrivanje izgub privatnim podjetjem
Sredstva za prestrukturiranje in prenovo proizvodnje v privatnih podjetjih
Sredstva za zapiranje proizvodnje v privatnih podjetjih
Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih podjetjih
Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privatnih podjetjih
Sredstva za preusposabljanje zaposlenih v privatnih podjetjih
Sredstva za zaposlovanje invalidnih oseb v privatnih podjetjih
Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih
Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih
Sredstva za spodbujanje izvoznih aktivnosti v privatnih podjetjih
Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih
Sredstva za izvajanje ekoloških programov v privatnih podjetjih
Subvencioniranje glavnic dolga privatnim podjetjem
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410217
410299

Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411
4110
411000
411001
411002
411099
4111
411100
411101
411102
411103
411104
411105
411106
411107
411108
411199

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

4112
411200
411201
411202
411203
411204
411205
411206
411207
411208
411209
411210
411211
411212
411299
4113
411300
411301
411302
411303
411304
411305
411399
4114
411400
411401
411402
411403
411404
411405
411406
411407
411408
411499
4115
411500
411501
411502
411503
411599
4116
411600
411699
4117
411700
411701

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Denarni dodatek
Denarne pomoči kot edini vir
Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih
Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira
Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih
Varstvo družin vojakov
Varstveni dodatki k starostnim pokojninam
Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam
Varstveni dodatki k družinskim pokojninam
Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah SFRJ
Dodatek za pomoč in postrežbo
Preživnine
Nadomestilo za telesno okvaro
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
Varstvo vojnih invalidov
Varstvo vojnih veteranov
Varstvo žrtev vojnega nasilja
Republiške priznavalnine
Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje
Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja
Drugi transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
Pokojnine
Starostne pokojnine
Invalidske pokojnine
Družinske pokojnine
Kmečke pokojnine
Vojaške pokojnine
Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ
Pokojnine, nakazane v druge republike bivše SFRJ
Pokojnine, nakazane v tujino
Dodatek za rekreacijo upokojencem
Druge pokojnine
Nadomestila plač
Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom
Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu
Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na drugo delovno mesto
Nadomestilo plač za čakanje na poklicno rehabilitacijo
Druga nadomestila plač
Boleznine
Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Druge boleznine
Štipendije
Republiške štipendije
Kadrovske štipendije
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411799
4119
411900
411901
411902
411903
411904
411905
411906
411907
411908
411909
411910
411911
411912
411920
411999

Druge štipendije
Drugi transferi posameznikom
Regresiranje prevozov v šolo
Regresiranje potovanj mladine
Doplačila za šolo v naravi
Regresiranje prehrane učencev in dijakov
Regresiranje študentske prehrane
Regresiranje obrestne mere za kreditiranje študentov
Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov
Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalcev
Denarne nagrade in priznanja
Regresiranje oskrbe v domovih
Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v zvezi z zdravljenjem
Plačilo pogrebnin
Plačilo posmrtnin
Subvencioniranje stanarin
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

412
4120
412000

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

413
4130
413000
413001
413002
413003
413004
413005
413099
4131
413100
413101
413102
413103
413104
413105
413199
4132
413200
4133
413300
413301
413302
413303
413304
413305

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

414
4140
414000
4141
414100
4142
414200
414201
414299
4143
414399

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

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420
4200
420000
420001

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup poslovnih stavb
Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
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420002
420099
4201
420100
420101
420102
420103
420104
420105
420106
420199
4202
420200
420201
420202
420203
420204
420220
420221
420222
420223
420224
420225
420226
420227
420228
420229
420230
420231
420232
420233
420234
420235
420236
420237
420238
420239
420240
420241
420242
420243
420244
420245
420246
420247
420299
4203
420300
4204
420400
420401
420402
4205
420500
420501
4206
420600
420601
420603
420604
420605
420699
4207
420700
420701
420702
420799

Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo
Nakup drugih zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup motornih koles in motorjev
Nakup avtomobilov
Nakup avtobusov in minibusov
Nakup tovornjakov in kombijev
Nakup reševalnih vozil
Nakup helikopterjev in letal
Nakup ladij in čolnov
Nakup drugih prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup pisarniškega pohištva
Nakup pisarniške opreme
Nakup računalnikov in programske opreme
Nakup stanovanjskega pohištva
Nakup drugega pohištva
Nakup opreme za menze
Nakup laboratorijske opreme
Nakup velike specializirane računalniške napeljave
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Nakup pristaniške opreme in napeljav
Nakup letališke opreme in instalacij
Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije
Nakup rudniške opreme in mehanizacije
Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima
Nakup konstrukcijske opreme
Nakup gasilske opreme
Nakup opreme za proizvodnjo energije
Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest
Nakup policijske opreme
Nakup opreme za varovanje
Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav
Nakupo audiovizualne opreme
Nakup medicinske opreme in napeljav
Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
Nakup geodetske opreme
Nakup hidrometeorološke opreme
Nakup opreme za učilnice
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
Nakup opreme za knjižnice
Nakup opreme za socialne zavode
Nakup druge opreme in napeljav
Nakup drugih osnovnih sredstev
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Priprava zemljišča
Novogradnje
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup zemijišč
Nakup gozdov
Pridobivanje mineralov
Pridobitev pravic raziskovanja
Pridobitev pravic do ribolova
Druge pravice do naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Pridobitev patentov
Pridobitev pravice tiskanja in razmnoževanja
Pridobitev blagovnih znamk
Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev
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4208
420800
420801
420802
420804
420805
420899
4209
420900
420901
420902
420903
420904
420999

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Študija o izvedljivosti projekta
Investicijski nadzor
Investicijski inženiring
Načrti in druga projektna dokumentacija
Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
Nakup mesa
Nakup sladkorja
Nakup žitaric
Nakup goriva
Nakup zdravil, sanitetnega materiala in veterinarskih sredstev
Nakup drugih blagovnih rezerv

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

430
4300
430000
430001
4301
430100
4302
430200
4303
430300
4304
430400
4305
430500
4306
430600
4307
430700
4308
430800

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440
4400
440000
440001
4401
440100
440101
4402
440200
440201
4403
440300
440301
4404
440400
440401
4405
440500
440501
4406
440600
440601
4407
440700
440701

DANA POSOJILA
Dana posojila posameznikom
Dana posojila posameznikom – kratkoročna posojila
Dana posojila posameznikom – dolgoročna posojila
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim skladom – kratkoročna posojila
Dana posojila javnim skladom – dolgoročna posojila
Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila javnim podjetjem – kratkoročna posojila
Dana posojila javnim podjetjem – dolgoročna posojila
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila finančnim institucijam – kratkoročna posojila
Dana posojila finančnim institucijam – dolgoročna posojila
Dana posojila privatnim podjetjem
Dana posojila privatnim podjetjem – kratkoročna posojila
Dana posojila privatnim podjetjem – dolgoročna posojila
Dana posojila drugim ravnem države
Dana posojila drugim ravnem države – kratkoročna posojila
Dana posojila drugim ravnem države – dolgoročna posojila
Dana posojila v tujino
Dana posojila v tujino – kratkoročna posojila
Dana posojila v tujino – dolgoročna posojila
Dana posojila državnemu proračunu
Dana posojila državnemu proračunu – kratkoročna posojila
Dana posojila državnemu proračunu – dolgoročna posojila
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441
4410
441000
4411
441100
4412
441200
4413
441300
4414
441400
4415
441500

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Skupna vlaganja (joint ventures)
Skupna vlaganja
Povečanje kapitalskih deležev v tujino
Povečanje kapitalskih deležev v tujino
Povečanje drugih finančnih naložb
Povečanje drugih finančnih naložb

442
4420
442000
442001
442002
442003
442004
442005
4421
442100
442101
4422
442200
442201

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
Dana posojila iz sredstev kupnin
Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin – kratkoročna posojila
Dana posojila posameznikom iz sredstev kupnin – dolgoročna posojila
Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin – kratkoročna posojila
Dana posojila javnim podjetjem iz sredstev kupnin – dolgoročna posojila
Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz sredstev kupnin – kratkoročna posojila
Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom iz sredstev kupnin – dolgoročna posojila
Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije – kratkoročna
Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije – dolgoročna
Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin
Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin v javnih podjetjih – dolgoročno
Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin v privatnih podjetjih – dolgoročno

46
460
461
462
463
464
465
466
467
468

ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
AMORTIZACIJA
REZERVACIJE
STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI
STROŠKI PRODANIH ZALOG
ODHODKI FINANCIRANJA
IZREDNI ODHODKI

49
490
491
497
498
499

PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV
PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV
PRENOS STROŠKOV NA ZALOGE
EVIDENČNI PROMET STROŠKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV
EVIDENČNI PROMET ODHODKOV V BREME REZERVNEGA SKLADA
EVIDENČNI PROMET ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

RAZRED RAČUN FINANCIRANJA
50

ZADOLŽEVANJE

500
5000
500000
5001
500100
500101
5002
500200
500201
5003
500300
500301
500302
500303
500304

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri Banki Slovenije – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri poslovnih bankah – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri poslovnih bankah – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Najeti krediti pri drugih ravneh države – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri drugih ravneh države – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri drugih javnih skladih – kratkoročni krediti
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500305
500306
500307
500308
500309
5004
500400
500401
500402
500403
500404
500405
500406
500407
500408
500409
500410

Najeti krediti pri drugih javnih skladih – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri državnem proračunu – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih – dolgoročni krediti
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
Izdani vrednostni papirji – Banki Slovenije – kratkoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – poslovnim bankam – kratkoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – poslovnim bankam – dolgoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim institucijam – kratkoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – drugim finančnim institucijam – dolgoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – skladom socialnega zavarovanja – kratkoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – skladom socialnega zavarovanja – dolgoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – drugim javnim skladom – kratkoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – drugim javnim skladom – dolgoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – drugim domačim kreditodajalcem – kratkoročni papirji
Izdani vrednostni papirji – drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni papirji

501
5010
501000
501001
5011
501100
501101
5012
501200
501201
5013
501300
501301
5014
501400
501401
501402
501403

ZADOLŽEVANJE V TUJINI
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri tujih vladah
Najeti krediti pri tujih vladah – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri tujih vladah – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah – dolgoročni krediti
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih – kratkoročni krediti
Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih – dolgoročni krediti
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini
Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in finančnim institucijah – kratkoročni krediti
Izdani vrednostni papirji – tujim bankam in finančnim institucijah – dolgoročni krediti
Izdani vrednostni papirji – drugim tujim kreditodajalcem – kratkoročni krediti
Izdani vrednostni papirji – drugim tujim kreditodajalcem – dolgoročni krediti

55

ODPLAČILA DOLGA

550
5500
550000
5501
550100
550101
5502
550200
550201
5503
550300
550301
550302
550303
550304
550305
550306
550307
550308
550309
5504
550400
550401
550402
550403
550404
550405
550406

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov Banki Slovenije
Odplačila kreditov Banki Slovenije – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov poslovnim bankam – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam – dolgoročni krediti
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila kreditov drugim ravnem države – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov drugim ravnem države – dolgoročni krediti
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja – dolgoročni krediti
Odplačila kreditov drugim javnim skladom – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov drugim javnim skladom – dolgoročni krediti
Odplačila kreditov državnemu proračunu – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov državnemu proračunu – dolgoročni krediti
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem – kratkoročni krediti
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni krediti
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – Banki Slovenije – kratkoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – poslovnim bankam – kratkoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – poslovnim bankam – dolgoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – drugim finančnim inštitucijam – kratkoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – drugim finančnim inštitucijam – dolgoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – skladom socialnega zavarovanja – kratkoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – skladom socialnega zavarovanja – dolgoročni papirji
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550407
550408
550409
550410

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – drugim javnim skladom – kratkoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – drugim javnim skladom – dolgoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – drugim domačim kreditodajalcem – kratkoročni papirji
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev – drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni papirji

551
5510
551000
551001
5511
551100
551101
5512
551200
551201
5513
551300
551301

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam – kratkoročni krediti
Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam – dolgoročni krediti
Odplačila dolga tujim vladam
Odplačila dolga tujim vladam – kratkoročni krediti
Odplačila dolga tujim vladam – dolgoročni krediti
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim instititucijam
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim instititucijam – kratkoročni krediti
Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim instititucijam – dolgoročni krediti
Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem – kratkoročni krediti
Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem – dolgoročni krediti

59

UGOTOVLJENA RAZLIKA

590

UGOTOVLJENA RAZLIKA

RAZRED PROST
RAZRED PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
70

DAVČNI PRIHODKI

700
7000
700001
700002
700003
700004
700005
700006

700017
7001
700100
700101
7002
700299

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

701
7010
701000
701001
701002
701003
701004

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevki zaposlenih
Prispevek za zaposlovanje – od zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevki za zaposlovanje – od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za porodniško varstvo – od zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevek za porodniško varstvo – od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – od zaposlenih pri pravnih osebah

700007
700008
700009
700010
700011
700012
700013
700014
700015
700016
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701006
701007
701008
7011
701100
701101
701102
701103
701104
701105
701106
701107
701108

Št.

86 / 22. 10. 1999 / Stran 13185

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

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od zaposlenih pri pravnih osebah
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – od zaposlenih pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevki za zdravstveno zavarovanje – od zaposlenih pri tujem delodajalcu
Prispevki delodajalcev
Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri pravnih osebah
Prispevek za zaposlovanje – za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za porodniško varstvo – za zaposlene pri pravnih osebah
Prispevek za porodniško varstvo – za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za zaposlene pri pravnih osebah
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za učence, ki so v učnem razmerju
Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za zavarovalno dobo s povečanjem za zaposlene
pri pravnih osebah
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – za zaposlene pri pravnih osebah
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni – za zavarovance
Prispevki samozaposlenih
Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – od zavarovalne osnove
Prispevek za zaposlovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – od zavarovalne osnove
Prispevek za porodniško varstvo – od fizičnih oseb,ki opravljajo dejavnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – od zavarovalne
osnove
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – iz zavarovalne
osnove
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov – lastnikov kmetijskih zemljišč
Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki
opravljajo dejavnost in pri njih zaposlenih
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – kmetov in članov njihovih gospodinjstev in drugih oseb, ki plačujejo
prispevek od katastrskega dohodka
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – kmetov, ki plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki plačujejo prispevek v pavšalu
Prispevek za zdravstveno zavarovanje – oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicna obolenja kmetov
Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost
Ostali prispevki za socialno varnost
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zaposlovanje
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za porodniško varstvo
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje
Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost
Pozneje vplačani ukinjeni prispevki za socialno varnost

702
7020
702000
702001
7021
702100
702101

DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
Davek na izplačane plače
Davek na izplačane plače
Zamudne obresti od davka na izplačane plače
Posebni davek na določene prejemke
Posebni davek na določene prejemke (na pogodbeno delo)
Zamudne obresti od posebnega davka na določene prejemke

703
7030
703000
703001
703002
703003
703004
703005
703006
703007
703008
703009
7031
703100

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
Zamudne obresti od davkov ne nepremičnine
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Davek od premoženja od stavb – od pravnih oseb
Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov
Davek od premoženja od stavbnih zemljišč
Drugi davki od premoženja od nepremičnim
Davki na premičnine
Davek od premoženja – na posest plovnih objektov

701109
701110
7012
701200
701201
701202
701203
701204
701205
701206
701207
701208
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703101
703102
703103
7032
703200
703201
7033
703300
703301
703302
703303
703304
703305
704
7040
704000
704001
704002
704003
704010
704011
704012
704013
704014
704015
704016
704017
704018
704019
704020
704021
704022
704023
704024
704025
704026
704027
704028
704029
704030
704031
704032
7041
704100
704101
704102
704103
704104
704105
704106
704107
7042
704200
704201
704202
704203
704299
7043
704399
7044
704400
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Zamudne obresti od davkov na premičnine
Davek od premoženja – na posest motornih vozil
Drugi davki od premoženja od premičnim
Davki na dediščine in darila
Davek na dediščine in darila
Zamudne obresti od davka na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb
Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb
Davek na promet nepremičnin – od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji
Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
Davek na bilančno vsoto bank
Zamudne obresti za davek na bilančno vsoto bank
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost
Davek na dodano vrednost po obračunu
Davek na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev
Zamudne obresti od davka na dodano vrednost po obračunu
Zamudne obresti od davka na dodano vrednost od uvoženega blaga in storitev
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 1 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 2 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 3 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa proizvodov iz tarifne št. 4 tarife davka od prometa proizvodov
Davek od prometa mot. benc. MB 86 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa mot. benc. MB 98 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa mot. benc. NMB 91 in NMB 95 iz 1. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa plinskega olja – dieselsk. goriva D-1 in D-3 iz 2. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa plinskega olja – dieselskega goriva D-2 z 2. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega specialnega kurilnega olja (LS) iz 3. točke
tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa kurilnega olja – mazuta iz 4. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa reaktivnega goriva in letalskega bencina iz 5. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet
proizvodov
Davek od prometa utekočinjenega naftnega plina iz 7. točke tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa drugih naftnih derivatov iz tarifne št. 5 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa tobačnih izdelkov iz tarifne št. 6 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa alkoholnih pijač iz tarifne št. 7 tarife davka na promet proizvodov
Davek od prometa proizvodov, zaračunan pri uvozu proizvodov
Zamudne obresti od davka od prometa proizvodov
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 1 tarife davka od prometa storitev
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 2 tarife davka od prometa storitev
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 3 tarife davka od prometa storitev
Davek od prometa storitev iz tarifne št. 4 tarife davka od prometa storitev
Zamudne obresti od davka na promet storitev
Drudi davki na blago in storitve
Posebni prometni davek od cigaret
Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od cigaret
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač
Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od tekočih goriv
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od plinastih goriv
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 – od trdih goriv
Zamudne obresti od takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
Trošarine (akcize)
Trošarina od mineralnih olj in plina
Trošarina od alkohola in alkoholnih pijač
Trošarina od tobačnih izdelkov
Zamudne obresti od trošarin
Trošarine (akcize)
Dobički fiskalnih monopolov
Dobički fiskalnih monopolov
Davki na posebne storitve
Posebni prometni davek od posebnih iger na srečo
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704401
704402
704403
704404
704405
704406
704407
704408
704409
704410
704411
7045
704599
7046
704600
704601
704602
704603
704604
7047
704700
704701
704702
704703
704704
704706
704707
704708
704709
704710
704711
704712
704713
704714
704715
704716
7048
704800
704801
704802
704803

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo
Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo
Davek na dobitke od iger na srečo
Posebna taksa na igralne avtomate
Zamudne obresti od davka na dobiček od iger na srečo
Davek od klasičnih iger na srečo
Zamudne obresti od klasičnih iger na srečo
Davek od posebnih iger na srečo
Zamudne obresti od davka od posebnih iger na srečo
Davek od prometa zavarovalnih poslov
Zamudne obresti od davka od prometa zavarovalnih poslov
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
Pristojbine za motorna vozila
Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in letal – od pravnih oseb
Pristojbine za registracijo motornih vozil, plovil in letal – od fizičnih oseb
Pristojbine za tuja motorna vozila
Pristojbine od registracijskih tablic po posebnem naročilu
Pristojbine za registracijo kmetijskih traktorjev
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Taksa za obremenjevanje vode
Zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode
Vodna povračila
Zamudne obresti od vodnih povračil
Turistična taksa
Komunalne takse za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb
Komunalne takse za taksam zavezane predmete – od fizičnih oseb in zasebnikov
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
Druge komunalne takse
Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda
Zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda
Cestnine na avtocestah
Požarna taksa
Odškodnine od izkopanih rudnin
Priključne takse
Ekološke takse
Davki na motorna vozila
Davek od novih motornih vozil
Zamudne obresti od davka od novih motornih vozil
Davek na promet rabljenih motornih vozil
Zamudne obresti od davka na promet rabljenih motornih vozil

705
7050
705000
705001
705002
7051
705100
705101
705102
7052
705299
7053
705399
7054
705499
7055
705599
7056
705699

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE
Carine
Carina od pravnih oseb
Carina od fizičnih oseb in zasebnikov
Zamudne obresti od carin
Druge uvozne dajatve
Posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
Zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
Pozneje plačane ukinjene uvozne dajatve
Izvozne dajatve
Izvozne dajatve
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
Dobički od menjave tujih valut
Dobički od menjave tujih valut
Davki na menjavo tujih valut
Davki na menjavo tujih valut
Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije
Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije

706
7060
706000
706001
706002
706099

DRUGI DAVKI
Drugi davki
Pozneje plačani odloženi davki in prispevki, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov
Pozneje vplačani ukinjeni davki in prispevki
Prisilne izterjave davkov in prispevkov
Drugi davki
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71

NEDAVČNI PRIHODKI

710
7100
710000
710001
710002
7101
710100
710101
7102
710200
710201
710202
710203
710204
710205
710206
710207
710208
710209
710210
710211
710212
710213
710214
710215
710216
7103
710300
710301
710302
710303
710304
710305
710306
710307
710309
710310
710399

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij
Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih finančnih institucij
Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki Banke Slovenije
Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij
Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja
Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v finančne institucije
Prihodki od obresti
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev
Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz stalne rezerve – redna sredstva
Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz stalne rezerve – druga sredstva
Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz sredstev DARS
Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz ostalih namenskih sredstev
Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz nenamenskih sredstev
Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz ostalih namenskih sredstev
Prihodki od obresti od danih posojil – javnim podjetjem
Prihodki od obresti od danih posojil – finančnim institucijam
Prihodki od obresti od danih posojil – privatnim podjetjem in zasebnikom
Prihodki od obresti od danih posojil – občanom
Prihodki od obresti od danih posojil – drugim javnim skladom in agencijam
Prihodki od obresti od danih posojil – drugim ravnem države
Prihodki od obresti od od danih posojil v tujino
Drugi prihodki od obresti
Prihodki od obresti od danih posojil – državnemu proračunu
Prihodki od premoženja
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove
Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Prihodki od najemnin za stanovanja
Prihodki od najemnin za opremo
Prihodki od drugih najemnin
Prihodki od zakupnin
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo
Drugi prihodki od premoženja

711
7110
711000
7111
711100
711102
711103
711104
711105
711106
711107
711108
711109
711110
711111
711112
711113
711114
711115
711116
711117
711118
711119

TAKSE IN PRISTOJBINE
Sodne takse
Sodne takse
Upravne takse
Upravne takse
Carinske takse – od pravnih oseb, fizičnih oseb in zasebnikov
Konzularne takse
Pristojbina za varstvo industrijske lastnine
Tarifa za varnost plovbe
Pristojbina za pregled zrakoplova
Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin v notranjem prometu
Pristojbine od zdravstvenih pregledov rastlin pri izvozu
Pristojbine za izdajo zdravstvenih spričeval živali
Pristojbine za zdravstveno varstvo živali
Pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede na meji
Pristojbine za zdravstvena spričevala za fitokarantenske preglede na meji
Pristojbine za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja
Pristojbina za homologizacijo vozil
Pristojbine za pridobitev in vzdrževanje akreditacije
Pristojbina od zavarovalnih premij in drugih zavarovalnih poslov
Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc
Pristojbina za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje žlahtniteljske pravice rastlin
Pristojbine za preskuse odobritve tipov meril, overovitve etanolov in meril ter preskušanje in žigosanje
predmetov iz plemenitih kovin
Druge pristojbine

711199
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712
7120
712000
712001
712003
712004
712005
712007
712008
712009
712010
713099

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

713
7130
713000
713001
713002
713003
713004
713005
713006
713008
713099

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

714
7140
714000
714001
714002
714003
714004
714005
714006
714099
7141
714100
714101
714102
714103
714104
714105
714106
714107
714108
714109
714110
714199

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

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720
7200
720000
720001
720099
7201
720100
720101
720102
720199
7202
720200
720201
720299
7203
720399

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil
Prihodki od prodaje helikopterjev in letal
Prihodki od prodaje ladij in čolnov
Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje pisarniške opreme
Prihodki od prodaje računalnške opreme
Prihodki od prodaje druge opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
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721
7210
721000
7211
721199

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

722
7220
722000
722001
7221
722100
7222
722200

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

73

PREJETE DONACIJE

730
7300
730000
730001
730002
7301
730100
730101
730102

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za tekočo porabo
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb za tekočo porabo
Prejete obresti od donacij iz domačih virov za tekočo porabo
Prejete donacije iz domačih virov za investicije
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za investicije
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb za investicije
Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz sredstev donacij za investicije

731
7310
731000
731001
731003
731004
731005
731006
7311
731100
731102
731103
731104
731105
731106

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo
Prejete donacije od mednarodnih nevladnih organizacij za tekočo porabo
Prejete donacije od tujih vlad in vladnih instititucij za tekočo porabo
Prejete donacije od tujih pravnih oseb za tekočo porabo
Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za tekočo porabo
Prejete obresti od donacij iz tujine za tekočo porabo
Prejete donacije iz tujine za investicije
Prejete donacije od mednarodnih institucij za investicije
Prejete donacije od mednarodnih nevladnih organizacij za investicije
Prejete donacije od tujih vlad in vladnih institucij za investicije
Prejete donacije od tujih pravnih oseb za investicije
Prejete donacije od tujih fizičnih oseb za investicije
Prejete obresti od donacij iz tujine za investicije

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740
7400
740000
740001
740002
740003

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova dodatnih obveznosti do ZPIZ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje določenih
oseb
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačuje
Zavod za zaposlovanja RS
Prejeta sredstva iz državnega proračuna namenjena nadaljnemu transferu
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti iz naslova plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje
določenih oseb
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za investicije

740004
740005
740006
7401
740100
740101
740102
7402
740200
740201
740202
7403
740300
740301
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75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750
7500
750000
750001
7501
750100
750101
7502
750200
750201
7503
750300
750301
7504
750400
750401
7505
750500
750501
7506
750600
750601

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov in neprofitnih institucij – kratkoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov in neprofitnih institucij – dolgorčna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij – kratkoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij – dolgoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij
Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij – kratkoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij – dolgoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podjetij in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podjetij in zasebnikov – kratkoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podjetij in zasebnikov – dolgoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni države
Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni države – kratkoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – od drugih ravni države – dolgoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – iz tujine
Prejeta vračila danih posojil – iz tujine- kratkoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil – iz tujine- dolgoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu
Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu – kratkoročna posojila
Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu – dolgoročna posojila

751
7510
751000
7511
751100
7512
751200

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

752
7520
752000
752001
752002

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij
Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov iz sredstev kupnin
Druge prejete obresti iz sredstev kupnin

76
760
761
762
763

ZARAČUNANI PRIHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
PRIHODKI OD FINANCIRANJA
IZREDNI PRIHODKI

79
790
797
799

PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV
PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV
EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV
EVIDENČNI PROMET PRIHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

RAZRED UGOTOVITEV REZULTATA
80
800
801
802

UGOTOVITEV REZULTATA
Ugotovitev rezultata
Presežek prihodkov in prenos
Presežek odhodkov in prenos

RAZRED LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
90
900
900000
900100
900200
900300

SPLOŠNI SKLAD
SPLOŠNI SKLAD
Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Splošni sklad za finančne naložbe
Splošni sklad za vnovčena poroštva
Sklad za drugo
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91
910

REZERVNI SKLAD
REZERVNI SKLAD

92
920

DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI

93
930

DOLGOROČNE REZERVACIJE
DOLGOROČNE REZERVACIJE

95
950
951

UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

96
960
961

DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA
DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI
DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V TUJINI

97
970
971

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

98
980

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE
OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE

99
990
999

IZVENBILANČNA EVIDENCA
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

4123.

Navodilo o načinu vpisovanja podatkov,
potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna,
v plačilne naloge

Na podlagi 89. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance

NAVODILO
o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih
za spremljanje izvrševanja proračuna,
v plačilne naloge
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem navodilom se predpisuje enotni način vpisovanja
podatkov v plačilne naloge za vsa brezgotovinska in gotovinska vplačila in izplačila denarnih sredstev proračunskih uporabnikov, nosilcev proračunskih postavk v proračunu.
2. člen
Splošna pravila za vpisovanje podatkov v plačilne naloge so določena v navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (prečiščeno besedilo - Uradni
list RS, št. 72/98).
II. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE SKLICEVANJE
NA ŠTEVILKO OBREMENITVE OZIROMA V POLJE
NAMEN NAKAZILA
3. člen
Proračunski uporabniki v plačilne naloge za plačila v
breme računa državnega proračuna oziroma v breme raču-

nov proračunskih uporabnikov vpišejo podatke, določene s
tem navodilom.
oznaka šifra pror.
modela uporabnika
2 mesti 4 mesta
+ kontrolna št.
P1

– proračunska – oznaka leta
postavka
4 mesta
+ podkonto
– 10 mest (4+6)
+ kontrolna št. –
P2
P3

predpolje polje sklicevanja na številko obremenitve
V predpolje sklicevanja na številko obremenitve
– za porabo proračunskih sredstev se vpiše oznaka
modela 48,
– za porabo lastnih sredstev se vpiše oznaka modela
38.
V polje sklicevanje na številko obremenitve za porabo
proračunskih sredstev oziroma lastnih sredstev se vpišejo
podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), proračunska
postavka in podkonto (P2) in oznaka leta (P3). Med podatkoma P1 in P2 ter P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz
šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 111 (4+1 številčni znak).
Proračunsko postavko in podkonto (P2) sestavljajo oznaka proračunske postavke iz proračuna Republike Slovenije, šifra odhodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih
prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil, zadolževanja in odplačil dolga ter kontrolna številka, izračunana po
modulu 11 (4+6+1 številčni znak).
Oznaka leta (P3) je leto, na katero se nanaša izplačilo
(4 številčni znak).
1
Načini izračuna kontrolne številke po modelu 11 je pojasnjen v
prilogi 2 navodila iz druge točke tega navodila.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Proračunski uporabniki lahko v plačilne naloge na prvih
sedem mest polja namen nakazila vpišejo dodatne podatke,
ki jih potrebujejo za spremljanje plačilnih transakcij.
4. člen
Proračunski uporabniki v plačilne naloge za izplačila
plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varstvo, v breme računa državnega proračuna oziroma v breme računov proračunskih uporabnikov,
vpišejo podatke, določene s tem navodilom.
V predpolje sklicevanja na številko obremenitve se vpiše oznaka modela
oznaka – šifra pror. up.
modela 4 mesta +
40
kontrolna številka
P1

– št. obračuna, – oznaka leta
10 mest +
4 mesta
kontrolna številka
P2
P3

predpolje polje sklicevanja na številko obremenitve
V polje sklicevanje na številko obremenitve se za porabo proračunskih sredstev za izplačila plač in drugih izdatkov
zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost
vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), številka obračuna (P2) in oznaka leta (P3).
Med podatkoma P1 in P2 ter podatkoma P2 in P3 sta
vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz
šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4 + 1 številčni znak).
Številko obračuna (P2) sestavljajo zaporedna številka
obračuna, oznaka obračuna, in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (2+2+2+1 številčni znak).
Oznaka leta (P3) je proračunsko leto, na katero se
nanaša izplačilo (4 številčni znak).
Proračunski uporabniki morajo Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet hkrati s plačilnim nalogom predložiti
tudi individualne podatke iz obračuna, razčlenjene po posameznih proračunskih postavkah in šifrah odhodkov.
III. VPISOVANJE PODATKOV V POLJE SKLICEVANJE
NA ŠTEVILKO ODOBRITVE
5. člen
V plačilne naloge za plačila v dobro računa državnega
proračuna oziroma v dobro računov proračunskih uporabnikov se vpišejo podatki, določeni s tem navodilom.
V plačilne naloge za plačila v dobro računa državnega
proračuna oziroma v dobro računov proračunskih uporabnikov se vpišejo podatki, določeni s tem navodilom.
oznaka
modela
2 mesti

šifra pror.
uporabnika
– podkonto
4 mesta
– 6 mest
+ kontrolna št. + kontrolna št.

skim uporabnikom se vpišejo podatki po naslednjem zaporedju:
– šifra proračunskega uporabnika (P1), podkonto (P2)
ter številka računa in oznaka leta (P3). Med podatkoma P1
in P2 ter podatkoma P2 in P3 sta vezaja.
Šifro proračunskega uporabnika (P1) sestavljata šifra iz
šifranta proračunskih uporabnikov in kontrolna številka, izračunana po modulu 11 (4+1 številčni znak).
Podkonto (P2) sestavljata šifra prihodka iz ekonomske
klasifikacije javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in
vrnjenih posojil, zadolževanja in odplačil dolga ter kontrolna
številka, izračunana po modulu 11 (6+1 številčni znak).
Številko računa in oznako leta (P3) sestavljata številka
računa, ki jo določi prejemnik sredstev, in leto (6+2 številčna znaka).
IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Z enim plačilnim nalogom se lahko opravi vplačilo oziroma izplačilo le za eno šifro prihodka oziroma šifro odhodka iz ekonomske klasifikacije javnofinančnih prihodkov in
odhodkov, danih in vrnjenih posojil, razen za izplačila iz 3.a
člena tega navodila.
7. člen
Za zagotovitev sredstev na prehodnih računih za vračila
preveč vplačanih ali napačno vplačanih javnofinančnih prihodkov se v plačilne naloge vpiše podatke za model 48, pri
čemer se za podatek P2 v polje sklicevanje na številko
obremenitve vpiše proračunsko postavko in podkonto prihodkov.
Proračunski uporabniki v plačilne naloge za vračila preveč izplačanih ali napačno izplačanih sredstev iz proračuna
vpišejo podatke za model 18, pri čemer za podatek P2 v
polje sklicevanje na številko obremenitve vpišejo podkonto
odhodkov.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge (Uradni list
RS, št. 2/99).
9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, razen 4. člena tega navodila, ki se uporablja od 1. januarja 2000.
Št. 401-56/99
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

štev. računa
– oznaka leta
– 8 mest
(6+2)

V predpolje sklicevanja na številko odobritve
– za nakazila proračunskih sredstev proračunskim uporabnikom se vpiše oznaka modela 18,
– za nakazila lastnih sredstev proračunskim uporabnikom se vpiše oznaka modela 28.
V polje sklicevanja na številko odobritve za nakazila
proračunskih sredstev oziroma lastnih sredstev proračun-
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Navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

Na podlagi drugega odstavka 42. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za
finance
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NAVODILO
o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev

1. člen
Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava redno odpisujejo oziroma obračunavajo amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, kot je to določeno s tem navodilom.
Z rednim odpisom je mišljena izvedba popravka vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v poslovnih knjigah, za znesek amortizacije, obračunan po letnem obračunu.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se redni odpis
ne opravlja za naslednja osnovna sredstva:
– zemljišča in gozdove kot naravna bogatstva, ki se ne
izrabijo,
– vlaganja v pridobivanje nematerialnih in materialnih
naložb od začetka uporabe (izkoriščanja) oziroma do roka,
določenega z investicijskim naačrtom za začetek uporabe,
– gradbene objekte in stvari, ki so v skladu z zakonom
razglašeni za kulturne in zgodovinske spomenike oziroma
so muzejska vrednost ali likovno, kiparsko, filmsko in drugo
umetniško delo,
– lokalne zemljate ali makadamske ceste ter objekte,
ki so njihov sestavni del,
– gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih
hiš) in opremo slovenske vojske ter gradbene objekte (razen
stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo, ki so na podlagi
posebnih predpisov rezerva za obrambo oziroma za opravljanje funkcij javne in državne varnosti,
– spodnji ustroj železniških in drugih prog, cest, letališč, ulic, trgov, parkov in drugih zazidanih javnih površin.
3. člen
Izredni odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja
osnovnega sredstva, trajne izločitve osnovnega sredstva iz
uporabe, znižanja tržnih cen za istovrstna osnovna sredstva
ter v primeru skrajšanja predvidene življenjske dobe osnovnega sredstva, ki je bila upoštevana za izračun amortizacijske stopnje.
4. člen
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva se redno odpisujejo posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se mora dosledno uporabljati
iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje.
5. člen
Z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi, za katere je
obvezen reden odpis oziroma obračunavanje amortizacije,
so mišljeni: naložbe v raziskave in razvoj, patenti, licence,
vzorci, modeli, zaščitni znaki, naložbe za nakup in izdelavo
tehnično-tehnološke dokumentacije, naložbe iz naslova leasinga, sredstva za inovacije in druge trajnejše izboljšave
delovnih in proizvodnih pogojev.
6. člen
Z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, za katere je obvezen reden odpis, so mišljeni: zgradbe in drugi gradbeni
objekti, oprema, večletni nasadi in osnovna čreda.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami
rednega odpisa iz priloge I, ki je sestavni del tega navodila.
Redni odpis oziroma amortizacija se obračunava od
prvega dne naslednjega meseca potem, ko se je osnovno
sredstvo začelo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
8. člen
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava dokler se v
celoti ne nadomesti vrednost, ki tvori osnovo za obračunavanje amortizacije oziroma redni odpis.
Ko se nadomesti vrednost, ki je osnova za obračunavanje amortizacije, se amortizacije ne obračunava več, četudi
se sredstva še naprej uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
9. člen
Začasno se preneha amortiziranje in z njim povezano
obračunavanje popravkov vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se
poškodujejo zaradi višje sile (potresi, poplave, požari ipd.) in
jih zato ni mogoče uporabljati. Prenehanje traja za čas, ki je
potreben za odstranitev škode.
10. člen
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana.
11. člen
Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, povečane
za dajatve in druge stroške, ki so neposredno povezani z
usposodobitvijo opredmetenih osnovnih sredstev za delo
oziroma s pridobitvijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati
uredba o načinu obračunavanja amortizacije oziroma odpisa
vrednosti nematerialnih in materialnih naložb (Uradni list
SFRJ, št. 49/89 in 5/90) in uredba o nomenklaturi sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami
(Uradni list SFRJ, št. 21/89 in 5/90) in sicer za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
13. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2000.

Št. 402-15/99
Ljubljana, dne 15. oktobra 1999.

Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
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PRILOGA I

STOPNJE REDNEGA ODPISA NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Zap.
št.

Naziv sredstva

I.
1.
A)
–
–
–
B)

GRADBENI OBJEKTI
ZGRADBE:
upravne in poslovne stavbe (tudi stanovanjske hiše)
iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)
iz kovin
iz lesa in drugega materiala
hoteli, moteli, restavracije, kavarne, okrepčevalnice, počitniške hišice ter drugi objekti za opravljanje
gostinske in turistične dejavnosti:
iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)
iz kovin
iz lesa
iz drugega materiala
tovarniške hale ter drugi gradbeni objekti za opravljanje dejavnosti s področja industrije in gradbeništva:
iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)
iz kovin
iz lesa in drugega materiala
zgradbe in drugi gradbeni objekti za opravljanje dejavnosti s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva
in gojitve divjadi:
hlevi, krmilne in napajalne naprave:
iz trdega materiala
iz kovin
iz lesa in drugega materiala
za predelavo sadja in zelenjave:
steklenjaki
plastenjaki
za skladiščenje, sušenje, sortiranje in pakiranje kmetijskih in gozdnih proizvodov:
iz trdega materiala
iz kovin
iz lesa in drugega materiala
za proizvodnjo in gojitev:
ribjega zaroda (drstišča)
za gojitev rib
drugo
za gojitev divjadi:
iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)
iz kovin
iz lesa in drugega materiala
druge zgradbe in objekti za telesno kulturo, šport in rekreacijo:
nogometni stadioni in igrišča za male športe:
iz trdega materiala (betona, kamna in opeke)
drugi
proge za bob, sankanje in drsanje:
iz betona
iz drugega materiala
skakalnice in druge zgrajene površine za smučanje:
iz betona in kovin
iz plastike
druge
drugi objekti za telesno kulturo, šport in rekreacijo:
iz betona
drugi
OSTALI GRADBENI OBJEKTI
objekti za pridobivanje premoga in rud:
vodnjaki in druge eksploatacijske vrtine za pridobivanje slane vode
objekti za transport slane vode
eksploatacijski stolpi in drugi objekti za pridobivanje soli
objekti za oplemenitenje in predelavo premoga
drugi (neomenjeni) objekti za opravljanje dejavnosti rudnikov

–
–
–
–
C)
–
–
–
D)
a)
–
–
–
b)
–
–
c)
–
–
–
d)
–
–
–
e)
–
–
–
E)
a)
–
–
b)
–
–
c)
–
–
–
d)
–
–
2.
A)
–
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

1,3
3
4
1,8
3,5
10
5
2,5
3
4

2,5
3,5
5
7
12,5
2
3,5
5
3
4
5
2
3,5
5
1,5
2,5
1
2
1
2,5
2
1,5
2
20
5
10
7
6
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Zap.
št.

Naziv sredstva

B)
–

objekti za pridobivanje in prenos nafte in plina:
objekti za zbiranje in prenos nafte in plina na naftnih in plinskih poljih (kotlovnice, objekti za gašenje požara,
črpalnice, priročna skladišča ipd.)
naftovodi in plinovodi za transport nafte in plina ter derivatov
naftovodi in plinovodi v morju
neomenjeni objekti za pridobivanje ali prenos nafte in plina
elektrogospodarski objekti, objekti vodnega gospodarstva ter objekti vodovoda in kanalizacije
jezovi in nasipi:
zemeljski
betonski in visoki betonski
črpalne postaje:
betonske in zidane
montažne
premične
kanali (dovodni, odvodni, razdelilni) s stranskimi objekti na njih (predori, akvadukti in priključni drsni objekti):
zemeljski in zemeljsko stabilizirani
betonski
obloženi z betonom ali kamnom
obloženi s plastiko ali drugim materialom
cevovodi (tlačni in drugi):
betonski
jekleni
plastični
aluminijski
azbestno-cementni, litoželezni in keramični
drugi
ladijske prevodnice in in betonski kolektorji (gravitacijski in drugi)
pragi, betonske zapornice, betonski bazeni in usedalniki
zajeze in paralelni gradbeni objekti
kaskade in hudourniške pregrade
prepusti:
betonski in zidani
drugi
objekti za izkoriščanje in pripravo vode:
vodoravne cevne drenaže
navpične cevne drenaže (vodnjaki)
kaptažni gradbeni objekti
objekti za pripravljanje, filtriranje, mehčanje in demineraliziranje vode
drugi objekti vodnega gospodarstva
objekti za prenos električne energije:
daljnovodi (betonski in jekleni)
stavbe transformatorskih postaj ter drugih razdelilnih postrojev in dispečerskih centrov
objekti za distribucijo električne energije:
nadzemni vodi z napetostjo 110 kV in višjimi napetostmi, z betonskimi in železnimi stebri in kabelski
vodi z napetostjo 110 kV in višjimi napetostmi
nadzemni vodi srednjenapetostnega in nizkonapetostnega omrežja na betonskih in železnih stebrih,
objekti omrežja javne razsvetljave, transformatorske postaje na železnih stebrih in transformatorske
postaje v zaprtih gradbenih objektih
nadzemni vodi srednje napetosti z lesenimi stebri in transformatorske postaje na lesenih stebrih
kabelski vodi srednje in nizke napetosti in signalno-komandni kabelski vodi
nizkonapetostno omrežje in omrežje za javno razsvetljavo na lesenih stebrih ter strešni in zidni nosilci
drugi objekti za distribucijo električne energije
objekti dovodnega in razdelilnega vodovodnega omrežja:
betonski
azbestno-cementni, litoželezni in keramični
jekleni in drugi
objekti kanalizacije in objekti za prečiščevanje odplak:
betonski
azbestno-cementni in keramični
iz drugega materiala
stavbe in drugi gradbeni objekti za pridobivanje ter za prenos toplotne energije:
iz betona
iz drugega materiala
zgornji ustroj cest (vštevši ulice in trge) in druge zgrajene cestne površine ter objekti na cestah
avtomobilske ceste

–
–
–
C)
a)
–
–
b)
–
–
–
c)
–
–
–
–
d)
–
–
–
–
–
–
e)
f)
g)
h)
i)
–
–
j)
–
–
–
k)
l)
m)
–
–
n)
–
–
–
–
–
–
o)
–
–
–
p)
–
–
–
r)
–
–
D)
a)

Letna stopnja (%)

10
5
10
8
1
1,5
1,5
2,5
5
1,5
2
2,5
3,3
2
3,5
8
7
2,5
3,3
1,5
1,3
1,7
2,5
2
3,3
5
10
2
4
2,5
3
2
3
5
6,7
4
8,3
2
2
2,5
3,3
2
2,5
3,3
4
5
7
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Zap.
št.

Naziv sredstva

b)
–
–
–
c)
–
–
–
–
d)
–
–
e)
–
–
–
f)
–
–
g)
h)
E)
a)
–
–
–

ceste za javni promet (ulice in trgi v naseljih):
z betonskim voziščem
z asfaltnim voziščem
druge
ceste, ki niso kategorizirane:
z betonskim voziščem
z asfaltnim voziščem
s tlakovanim voziščem
druge
cestne steze in druge zgrajene cestne površine:
betonske, asfaltne in tlakovane
druge
mostovi in viadukti (nadvozi in podvozi ter predori in galerije na cestah):
betonski in kamniti
kovinski
drugi
objekti za varstvo in urejanje prometa na cestah, ulicah, stezah in drugih cestnih površinah:
betonski in kamniti
drugi
objekti za promet naftnih derivatov na cestah in drugih krajih (bencinske črpalke)
drugi (neomenjeni) objekti na cestah
objekti železniškega prometa in drugega tirnega prometa
zgornji ustroj železniških prog in objekti na železniških progah:
podložni del na nasipni trup žel. proge
tiri in druge zgrajene površine zgornjega ustroja žel. prog
mostovi in viadukti (nadvozi, podvozi), predori in galerije na žel. progah - betonski in kamniti
ter drugi
objekti za električno vleko vlakov:
za kontaktno omrežje na žel. progah
za elektroenergetske postroje električne vleke
za daljinsko upravljanje elektrovlečnih vmesnih postaj in postrojev za sekcioniranje
objekti za signalno-varnostne postroje:
za postajne in progovne relejne signalno-varnostne naprave s kabelskimi postroji
za mehanične in elektromehanične signalno-varnostne naprave
za telekomandne postroje, za ranžirne postaje in druge signalno-varnostne naprave z elektroniko
za zunanje signalno-varnostne postroje (kretnične postavljalne priprave, signalne naprave
avtomatskega progovnega bloka in naprave za cestne prehode čez žel. progo)
objekti za telekomunikacijske postroje v železniškem prometu:
za progovne signalno-komunikacijske kable
za postavitev in delovanje železniških telefonskih in telegrafskih postaj, dispečerskih progovnih
telefonskih naprav, registrafonov, interfonov in urnih ter ozvočevalnih naprav
za radijske naprave (radijske dispečerske naprave KV in UHF)
za prenosne in premične radijske naprave
drugi (neomenjeni) objekti za železniški promet in drugi tirni promet
objekti za pomorski, rečni in jezerski promet:
stavbe pristanišč in luk, valolomi kot zaščitni pas luk in pristanišč, steze, kanali in bazeni v lukah
in pristaniščih
zgrajene operativne površine za nakladanje, razkladanje in spravljanje materiala v pristaniščih in lukah
skladišča, rezervoarji in drugi neomenjeni objekti v lukah in pristaniščih:
iz trdega materiala (beton, kamen, opeka)
jekleni
plastični in iz drugega materiala
objekti za zračni promet
vzletne in pristajalne steze, steze za vožnjo letal (rulne steze) in spojnice, letališke ploščadi ter drugi
objekti za pristajanje in vzletanje letal ter helikopterjev
objekti za spravljanje, hrambo in prodajo blaga in drugih proizvodov ter drugi objekti za opravljanje
trgovske dejavnosti:
iz betona
iz trdega materiala (beton in kovine, kamen, opeka)
iz kovin
iz lesa in drugega materiala
DRUGI GRADBENI OBJEKTI:
montažne hiše in drugi objekti iz montažnih elementov, ki se uporabljajo za opravljanje gospodarskih
in družbenih dejavnosti:
iz betonskih elementov

b)
–
–
–
c)
–
–
–
–
d)
–
–
–
e)
F)
a)
b)
c)
–
–
–
G)
a)
H)
–
–
–
–
I)
a)
–

Letna stopnja (%)

3
4
6
2
3
4
5
5
4
1,5
2,5
10
5
8
7
3
1
4
1,5
2
4
5
6
6
4
10
6,3
6
8,3
7
10
4
2
3,3
1,5
2,5
4
2,5
1,5
1,8
3
6

2
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–
–
–
b)
–
–
–
c)
–
–
–
d)
e)

iz kovin
iz lesa
iz drugega materiala
barake in drugi objekti za začasno nastanitev na gradbiščih in drugih deloviščih:
iz betonskih elementov
iz lesa
iz drugega materiala
žičnice in vzpenjače:
za prevoz proizvodov in materiala
za prevoz potnikov
za prevoz v premogovnikih in rudnikih kovin in nekovin
vlečnice in sedežnice
marine

II.
1.
A)
B)
–
–
–
2.
–
–
3.
–
–
–
–
4.
A)
B)
–
–
–
C)
–
–
–
5.
–
–
–
–
–

OPREMA ZA OPRAVLJANJE DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OPREMA ZA ŠOLE, FAKULTETE IN DRUGE ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJO:
pohištvo (leseno, kovinsko)
šolska učila:
elektronska
mehanična
druga
OPREMA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO - RAZVOJNO DELO:
v laboratoriju
drugo
OPREMA ZA DEJAVNOSTI KULTURE IN UMETNOSTI:
pohištvo
instrumenti in pribor
oprema za dejavnosti
druga oprema
OPREMA ZA TELESNO KULTURO IN ŠPORT TER ZA REKREACIJO IN RAZVEDRILO
stroji in naprave
aparati in inštrumenti:
elektronski
mehanski
drugi
športni pribor, naprave in rekviziti:
kovinski
leseni
drugi
OPREMA ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
elektronske medicinske naprave, instrumenti, pribor in aparati
mehanske in druge medicinske naprave, instrumenti, pribor in aparati
pohištvo
kuhinjska in servirna posoda
drugo

III.
1.
2.
3.
–
–
4.
5.
–
–
–
6.
–
–
–
7.
–
–
–

OPREMA ZA PROMET IN ZVEZE
AVTOBUSI
TOVORNJAKI
OSEBNI AVTOMOBILI:
vozila prve pomoči
drugi avtomobili
TERENSKA VOZILA IN KOMBI VOZILA
PRIKOLICE:
kamionske
od osebnih avtomobilov
traktorske in druge
DRUGA VOZILA V CESTNEM PROMETU:
motorna kolesa in mopedi
kolesa
drugo
VOZILA IN DRUGA OPREMA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET:
lokomotive (električne in dieselske)
električni in motorni vlaki
potniški vlaki

Letna stopnja (%)

4
10
8
7
15
12,5
6
4
5
4
3,3

12
25
14
12
20
12
12
12
12
11
12
25
14
12
13
14
12
20
14
12
15
12
15
14
20
14
25
14
10
12
14
12
11
10
8
5
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–
–
–
8.
A)
–
–
B)
–
–
C)
D)
–
–
–
E)
–
–
F)
–
–
–
G)
–
–
–
–
H)
–
–
–
–
–
I)
–
–
–
J)
9.
–
–
–
–

tovorni vlaki
kontejnerji za prevoz tovora po železnici
druga oprema za železniški (ali tramvajski) promet
VOZILA IN DRUGA OPREMA ZA PREVOZ V POMORSKEM, REČNEM IN JEZERSKEM PROMETU:
potniške morske ladje:
za prevoz potnikov in vozil v mednarodni in obalni plovbi
hidrobusi in hidrokrilne ladje
tovorne morske ladje:
za dolgo linijsko plovbo, dolgo prosto plovbo in tankersko plovbo
za malo obalno plovbo
morsko-rečne ladje
druge ladje za pomorsko plovbo:
remorkerji, oskrbovalne ladje, transporterji, reševalne ladje
za morska raziskovanja
plavajoče dvigalne naprave
potniške ladje za rečno in jezersko plovbo:
hidrokrilci in hidrobusi
drugi
tovorne ladje (z lastnim pogonom) za rečno in jezersko plovbo:
potiskovalci
vlačilci, tovorne ladje za suhe tovore in tovorne ladje za petrokemične izdelke
tovorne ladje za tekoče tovore
vlečena in potiskana plovila za rečno in jezersko plovbo:
odkrita vlečena plovila in vlečena plovila za petrokemične izdelke
pokrita vlečena plovila in potiskana plovila za tekoče tovore
vlečena plovila za tekoče tovore
odkrita potiskana plovila
plavajoče priprave in druga plovna sredstva v rečni in jezerski plovbi:
bagri in elevatorji
doki in pristajališča
stanovanjske ladje
leseni motorni čolni in leseni splavi
drugi čolni in druge plavajoče priprave
oprema in naprave luk, pristanišč in terminalov v pomorskem, rečnem in jezerskem prometu:
kontejnerji
kontejnerska dvigala in izkrcevalni mostovi
oprema za varnost v pomorski in notranji plovbi
druga oprema za pomorski, rečni in jezerski promet
OPREMA ZA ZRAČNI PROMET
letala za prevoz potnikov in tovora
helikopterji (potniški in tovorni)
kmetijska in športna letala ter priprave, postroji in aparati za kontrolo letov v zračnem prometu
letalski mostovi in transportni sistemi ter oprema v sestavi poslopij in drugih gradbenih objektov
na letališčih
specialna delavniška oprema za vzdrževanje in preizkušanje letal; dvigalne ploščadi, starterji
za letala, oprema za vkrcavanje in izkrcanje potnikov in tovora, stroji za čiščenje letaliških površin
za sprejem, pregled in odpravo potnikov in prtljage, za carinsko in drugo kontrolo potnikov na letališčih,
za vzdrževanje in urejanje letaliških površin in druga (neomenjena) oprema za letališ. dejavnost
OPREMA ZA PTT PROMET
telefonske in telegrafske centrale in pripadajoče naprave, aparati in pribor (tudi interne telefonske
in telegrafske centrale)
telefonske garniture, aparati, razdelilne in priključne omarice
koncentratorji
teleprinterji:
elektronski in telefaxi
mehanični
visokofrekvenčne naprave:
s cevno tehniko
s polprevodniško tehniko
radiorelejne naprave:
s cevno tehniko
s polprevodniško tehniko
antene, valovni prevodniki s priborom in pasivni reflektorji
oprema satelitskih postaj (nizkošumni sprejemniki, predojačevalci, ojačevalci, nizkočrpni sprejemniki
za termoelektrično hlajenje in spaid naprave ter antenski sistemi

–
–
10.
A)
B)
C)
D)
–
–
E)
–
–
F)
–
–
G)
H)

Letna stopnja (%)

5
10
11
5
10
6
5
6
6
12
5
13
7
4
5
3
4
3
3
5
6
3
5
10
7
20
8
10
12
10
9
12
8
14
12
10
10
8
10
12
10
8
10
8
10
10
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I)

naprave in avtomati za prodajo poštnih znamk in drugih poštnih vrednotnic, za žigosanje in notranji
transport poštnih pošiljk ter drugih ptt storitev
OPREMA ZA RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PROMET
radijski frekvenčnomodulacijski oddajniki in radijski sprejemniki ter interfonske centrale s pripadajočimi
aparati, nosilci za mikrofon, instalirani in akustični zasloni
televizorji (portable, monitor in drugi), avtomobili za radijske zveze in ventilatorji napetosti
reporterski avto-radii z zvočniki, telefonske miksele in punkti, mikrofoni, režiserske mize za prenose,
magnetofoni, velike eho plošče, agregati za fotokopiranje, oprema elektrostudiov in tehnične režije,
radijski VHF in televizijski pretvorniki (VHF/UHF, UHF/UHF)
OPREMA ZA NAKLADANJE, PREKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA IN MATERIALA ZA TRANSPORT
V DELOVNEM PROCESU
nakladalniki, dvigalne naprave, premični trakovi in druga mehanizacija za nakladanje in razkladanje
ter prenos materiala, delov, polizdelkov in gotovih izdelkov v delovnem procesu, v dejavnosti s
področja industrije, obrti in komunalnih storitev
nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija za nakladanje, razkladanje in prenos materiala
in proizvodov v dejavnostih s področja vodnega gospodarstva, kmetijstva in ribištva
nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija za nakladanje, razkladanje in prekladanje
v dejavnostih s področja cestnega, rečnega, jezerskega, pomorskega, železniškega in zračnega prometa
nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija za nakladanje, razkladanje in prevoz blaga
v skladiščih, magazinih in drugih objektih za opravljanje dejavnosti s področja trgovine, gostinstva in turizma
nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija za nakladanje in razkladanje žaganega lesa
in drugega materiala v dejavnostih s področja gozdarstva
nakladalniki, dvigalne naprave in druga mehanizacija za nakladanje, razkladanje in prenos materiala
in proizvodov v drugih (neomenjenih) dejavnostih

11.
–
–
–
12.
–
–
–
–
–
–
IV.
1.
–
–
–
–
2.
–
–
3.
–
–
–
–
–
V.
1.
–
–
–
–
2.
A)
–
–
–
B)
–
–
–
–
C)
D)
E)
F)
G)

Letna stopnja (%)

SPECIALNO IN UNIVERZALNO ORODJE IN OPREMA
SPECIALNO IN UNIVERZALNO ORODJE:
elektronsko
električno
mehanično
drugo
RAČUNALNIKI in druga oprema za krmiljenje posameznih delovnih procesov:
v dejavnostih s področja prometa in v elektrogospodarstvu
za opravljanje drugih dejavnosti
OPREMA ZA servisiranje in vzdrževanje strojev, naprav in postrojev, razen stvari, ki tvorijo specialno
in univerzalno orodje:
za servisiranje, vzdrževanje in popravilo industrijskih, rudarskih in gradbenih strojev, naprav in postrojev
za servisiranje, vzdrževanje in popravilo prometnih sredstev in sredstev za zveze
za servisiranje, vzdrževanje in popravilo letal in drugih zrakoplovov ter za servisiranje, vzdrževanje
in popravilo ladij in drugih plovil
za servisiranje, vzdrževanje in popravilo gospodinjskih aparatov in opreme za opravljanje družbenih dejavnosti
druga oprema za servisiranje, vzdrževanje in popravilo strojev, naprav, postrojev ali druge opreme
OPREMA ZA UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN IN DRUGIH PROSTOROV, ZA OPRAVLJANJE
PISARNIŠKIH DEL TER TEHNIČNIH, POSLOVNIH IN FINANČNIH STORITEV
OPREMA ZA OGREVANJE, VENTILACIJO IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV:
klimatske naprave in druga oprema za ventilacijo
naprave in druga oprema za čiščenje in vzdrževanje prostorov
peči (na trda goriva), termoakumulacijske, naftne, idr. ter druga oprema za ogrevanje prostorov
preproge, čilimi in druge stvari za okrasitev prostorov
PISARNIŠKO, OBRATOVALNO TER DRUGO POHIŠTVO IN DRUGA OPREMA ZA PISARNIŠKO DELO:
pohištvo:
leseno
kovinsko
iz drugega materiala
pisalni in računski stroji:
električni pisalni stroji
mehanični pisalni stroji
električni računski stroji
drugi računski stroji
elektronski računalniki in druga oprema za obdelavo podatkov (tudi tiskalniki)
oprema za snemanje in razmnoževanje pisarniškega materiala
oprema za sprejem, hrambo in ravnanje z denarjem in vrednostnimi papirji ter za druge finančne storitve
magnetofoni in diktafoni, kasetni magnetofoni, glasbeni instrumenti in aparati, televizisjki in radijski sprejemniki
druga neomenjena oprema

7
10
20
20

12
14
13
16
18
12

25
14
12
11
25
25
12
14
16
12
11

20
20
12
12
12
10
11
15
12
16
14
25
20
14
12
11
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3.
–
–
–
4.
–
–
–

GASILSKA OPREMA IN DRUGA OPREMA ZA ZAŠČITO
gasilska vozila
priprave, aparati, pribor in druga oprema za protipožarno varstvo
druga gasilska oprema
MERILNE IN KONTROLNE NAPRAVE, INSTRUMENTI PRIBOR IN APARATI:
elektronski
mehanični
drugi

VI.
A)
–
–
–
–
–
–
B)
C)
D)

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN DRUGA VLAGANJA
vlaganja za pridobitev materialnih pravic:
za patente in licence
za vzorce in modele
za uporabo opreme v leasingu
za uporabo sredstev drugih uporabnikov
tehnično-tehnološka dokumentacija
drugo
sredstva za inovacije in druge trajnejše izboljšave delovnih in proizvodnih pogojev
vlaganje za večletni zakup in vlaganja za pospeševanje kmetijske proizvodnje
izdatki, izkazani kot ustanoviteljska vlaganja in drugi izdatki, izkazani kot nematerialne naložbe

VII.

OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI RUDNIKOV TER ZA RAZISKOVANJE, PRIDOBIVANJE
IN PRENOS NAFTE IN PLINA
OPREMA ZA PRIDOBIVANJE PREMOGA IN ZA PROIZVODNJO KOKSA
oprema za pridobivane premoga:
za pripravo in pridobivanje v jamskih kopih
15
za pripravo in pridobivanje premoga na površinskih kopih
12,5
vrtalne garniture in kompresorji v premogovnikih
10
za separacijo in drugo čiščenje premoga, za sušenje premoga in njegovo predelavo v premogovnikih
8,5
za navpični transport premoga in drugega materiala v premogovnikih, razen transporta z žičnicami
5
za vodoravni in poševni transport v premogovnikih, razen transporta z žičnicami
11
za prezračevanje in varstvo
16,6
oprema za proizvodnjo koksa:
za pripravljanje premoga in proizvodnjo koksa
8
za proizvodnjo stranskih produktov v koksarnah
10
druga oprema za delo koksarn
8
druga (neomenjena) oprema za pridobivanje premoga ali za proizvajanje koksa
11
OPREMA ZA RAZISKOVANJE, PRIDOBIVANJE IN PRENOS NAFTE IN PLINA
za seizmološka in druga raziskovanja
15
za raziskovanje in odkrivanje nafte in plina na kopnem:
vrtalne garniture ter garniture za raziskovanje in obdelavo vrtin (za dela pod tlakom in tubing)
15
aparati in agregati za dela na naftnih in plinskih vrtinah
16
za raziskovanje in odkrivanje nafte in plina na morju:
ploščadi za vrtanje in za pridobivanje nafte in plina na morju
16
oprema za naftna in plinska polja ter za sisteme za zbiranje in prenos nafte in plina na naftnih in plinskih poljih
10
druga (neomenjena) oprema za raziskovanje, pridobivanje in prenos nafte in plina
12,5
OPREMA RUDNIKOV KOVIN (RAZEN RUDNIKOV ANTIMONA)
vrtalne garniture in drugi vrtalni stroji, stabilni in premični kompresorji in ventilatorji
13
za separacijo in čiščenje rud
9
jamske lokomotive, vagoneti in druga transportna sredstva za jamske in površinske kope
15
druga oprema rudnikov kovin
8
OPREMA RUDNIKOV ANTIMONA
vrtalne garniture
12
stabilni kompresorji in ventilatorji
8
stroji, naprave in druga oprema za eksploatacijo in transport rud v rudnikih z jamskim kopom
13
za površinsko eksploatacijo
12
druga (neomenjena) oprema za pridobivanje animonovih rud
12
OPREMA ZA PRIDOBIVANJE NEKOVINSKIH RUDNIN, SOLI, KAMNA, GRAMOZA IN PESKA:
oprema za pridobivanje nekovinskih rudnin:
vrtalne garniture, vrtalna in odkopna kladiva, stabilni ventilatorji
12
premični kompresorji, separatni ventilatorji, oprema sistema za čiščenje in oprema sistema za zrak
13
jamske lokomotive, vagoneti, črpalke za osuševanje in in druga oprema za transport v rudnikih nekovin
15
za oplemenitenje nekovin, filtri sistema za zrak in druga (neomenjena) oprema za pridobivanje
nekovinskih rudnin
9

1.
A)
–
–
–
–
–
–
–
B)
–
–
–
C)
2.
A)
B)
–
–
C)
–
D)
E)
3.
–
–
–
–
4.
–
–
–
–
–
5.
A)
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

15
12
14
25
16
12

20
30
25
20
20
20
20
20
20
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B)
–
–
–
C)
–
–
–
–

oprema za pridobivnaje soli:
za separacijo soli
električna oprema v rudnikih za pridobivanje soli
druga oprema za pridobivanje soli
oprema za pridobivanje kamna, gramoza in peska:
za pridobivanje in obdelavo kamna
za pridobivanje gramoza in peska
za proizvodnjo surovega mavca
druga oprema za pridobivanje kamna, gramoza ali peska

VIII.
1.

OPREMA ZA VODNO GOSPODARSTVO, ELEKTRO-GOSPODARSTVO, VODOVOD IN KANALIZACIJO
OPREMA ZA IZKORIŠČANJE IN UPORABO VODE, VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI UČINKI VODE
IN VARSTVO VODA PRED ONESNAŽENJEM
za izkoriščanje vode za namakanje:
črpalke
druga oprema
za varstvo pred poplavami, erozijami in hudourniki ter za osuševanje zemljišč:
črpalke
zapornice
zapiralniki s pogonskimi mehanizmi
za drenažo
za krmiljenje in regulacijo
druga oprema
za varstvo voda pred onesnaženjem:
zapornice
črpalke
rešetke
čistilniki
druga oprema
OPREMA OBJEKTOV VODOVODA IN KANALIZACIJE
hidromehanična in elektrostrojna oprema na kapitalnih objektih ter objektih za predelavo pitne vode
hidromehanična in elektrostrojna oprema na objektih za kanalizacijo
oprema za regulacijo na kapitalnih objektih, objektih za predelavo pitne vode in objektih za kanalizacijo
druga oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PRENOS ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE
oprema hidroelektrarn:
proizvajalni agregati (hidrogeneratorji in motorni generatorji z zaganjalnimi napravami), vodne turbine
in črpalne turbine z regulatorji hitrosti in pripadajočimi zapirali ter transformatorji z razdelilnimi postroji
strojni del tlačnega cevovoda, rešetke, zapirala s pogonskim mehanizmom, jeklene obloge,
čistilniki in druga hidromehanična oprema
oprema pomožnih sistemov (za drenažo, zrak, mazanje, gašenje požara in drugo)
ter druga oprema za delo hidroelektrarn
oprema termoelektrarn:
energetski parni kotli s prisilnim obtokom, parne turbine, kondenzatorji, postroji za gretje vode,
postroji za napajanje kotlov in črpalni postroji
energetski parni kotli z naravnim obtokom, postroji za pripravo goriva za kurjenje (mlini za premog,
dodajalne naprave za premog metalnice premoga v kotel, za pripravo in doziranje tekočega
in plinastega goriva), ventilatorski postroji, postroji za dovod in pripravo dodatne in hladilne vode,
čistilniki dimnih plinov in naprave za čiščenje odplak
industrijski grelni parni kotli
energetski parni kotli z nadkritičnimi parametri in s taljeno žlindro
oprema jederskih elektrarn:
jederski reaktorji s hladilnimi in drugimi napravami ter varnostnimi in pomožnimi sistemi
za radioaktivne odpadke
za radiološko zaščito in druga oprema za proizvodnjo električne energije v jedrskih elektrarnah
oprema za prenos električne energije:
transformatorji ter aparati in naprave v postrojih
oprema za daljnovode za napetost 110 kW in višjo napetost
oprema za distribucijo električne energije:
energetski transformatorji v rudnikih in na gradbiščih
drugi energetski transformatorji
električni števci, stikalne ure, omrežni tonsko-frekvenčni komandni sprejemniki ter oprema za
umerjevalnice in preiskovalne laboratorije
prenosni merilni instrumenti

A)
–
–
B)
–
–
–
–
–
–
C)
–
–
–
–
–
2.
–
–
–
–
3.
A)
–
–
–
B)
–
–

–
–
C)
–
–
–
D)
–
–
E)
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

13
10
11
10
13
11
10

8
4
8
4
6
7
6
5
5
8
10
7
6
8
7
10
8

5
3,3
6,5
5

5,6
4,6
6,3
4
8
10
5
4
7
5
7
10
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F)
G)
–
–
4.

oprema za krmiljenje v procesih proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije (dispečerski centri)
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije:
dieselski in drugi agregati za proizvodnjo električnega toka
drugo
OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PRENOS TOPLOTNE ENERGIJE (INDUSTRIJSKE, KOMUNALNE
IN DRUGE TOPLARNE)
parni kotli in druga oprema za gretje vode, s kurilnimi napravami
oprema za prenos in distribucijo toplotne energije
druga oprema

–
–
–
IX.
1.
A)
–
–
–
B)
C)
–
–
–
–
D)
–
–
E)
F)
2.
A)
B)
C)

D)
E)
F)
3.
A)
–
–
B)
–
–
–

–
–
–

Letna stopnja (%)

OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V INDUSTRIJI
OPREMA ZA PROIZVODNJO ŽELEZA IN JEKLA (ČRNA METALURGIJA)
oprema za proizvodnjo grodlja:
za pripravo in oplemenitenje rud
za pripravo rud za taljenje (aglomeriranje, peletiziranje)
plavži, elektroredukcijske peči, peči za neposredno redukcijo in druge peči
oprema za proizvodnjo jekla (peči, konverterji in naprave)
oprema valjarn in kovačnic jekla:
za ogrevanje vložka in toplotno obdelavo jekla
za toplo valjanje polizdelkov, jeklenih profilov, trakov, pločevin in cevi iz celega ter za kovanje jekla
za hladno valjanje profilov, trakov, pločevin in cevi, proizvodnjo varjenih cevi in za plastifikacijo trakov,
pločevin in cevi
za proizvodnjo vlečenega, brušenega in luščenega jekla ter za proizvodnjo cevi in oplaščenih elektrod
oprema za proizvodnjo železovih zlitin:
stroji in postroji
druga oprema
oprema za proizvodnjo metalurškega apna, za izdelavo, pocinkanje in zaščito cevi in spojnic,
za predelavo žlindre
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo železa in jekla
OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PREDELAVO BAKRA IN BAKROVIH ZLITIN
za proizvodnjo surovega in rafinarnega bakra, za odpraševanje, za čiščenje in ločevanje bakra po kakovosti
za polkontinuirano litje blokov in klad ter za rezkanje klad, za rezanje katod, za pakiranje odpadkov, pripravo
opilkov in mletje žlindre, za obdelavo klad, za rezanje trakov in plošč, za hladno valjanje in brušenje valjev,
za premostitev trakov ter za kontrolo oblik in luženje stiskanih izdelkov
za kontinuirano litje blokov, klad, trakov, žice, palic in cevi, peči za ogrevanje blokov s tekočim
in plinastim gorivom, za žarjenje in luženje trakov, za ravnanje in rezanje pločevine, za vzdolžno razrezovanje
lamel, za vlečenje cevi v kolutu, žic in profilov, za ravnanje in rezanje palic in tirnic, vlečni drog
za vlečenje palic, cevi in tirnic, za vlečenje v kolutu, za šiljenje vrhov pred vlečenjem, za ravnanje cevi,
palic in tirnic, za premostitev cevi v kolutu ter za preizkušanje kakovosti izdelkov
za kontinuirano litje žice, za rezanje odpadkov, za taljenje, litje in valjanje trakov in plošč, za toplo
valjanje žice, za ogrevanje blokov, za rezanje plošč in lamel, za specialno žarjenje trakov, za izbijanje oblik,
za stiskanje klad in za rezanje stiskanih izdelkov
livarski lonci
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo bakra ter za predelavo bakra in bakrovih zlitin
OPREMA ZA PREDELAVO IN PROIZVODNJO SVINCA IN CINKA
oprema za proizvodnjo svinca in cinka:
za aglomeracijske praznitve, za sorazmerno dodajanje, za ventilacijo in vpihovanje, koksni predgrelniki,
kondenzatorji in dezintegratorji, za peskanje, hladilniki za kislino, za sušenje in ventilacijo, sita, drobilniki,
plinovodi, dodajalne naprave in dvigala za polnjenje
vodne črpalke, razsrebritveni lonci, talilne peči s polnilnim mehanizmom, mešalniki in naprave za ventilacijo,
palice, izločevalniki in odpraševalne naprave za kisle pline, naprave za cementacijo in pregrevalniki
oprema za predelavo svinca in cinka:
za mešanje in izdelovanje koncentratov, za aglomeracijo in hlajenje, jaškaste peči in šaržirni zvoni, oprema
za proizvodnjo kadmija in za proizvodnjo žveplove kisline, elektrofiltri in konverterji z izmenjevalniki toplote
in povratni aglomerati
za pripravo šarže in obdelavo aglomeratov za jaškaste peči za poprejšnjo rafinacijo cinka
in bazično rafinacijo kadmija
sistemi za vzorčenje, vrečasti filtri, jaškaste, retortne in kupolaste peči, stolpi za čiščenje plinov,
separatorji vlage, postroji za pirometalurško rafinacijo svinca, za zračno vsesavanje bakrovih delcev,
za vakuumsko razcinkavanje, za predelavo srebrne pene, za litje, tračne žage, naprave za blatenje
in luženje, za pranje in filtriranje, za ionsko izmenjavo in za litje uteži
kratkobobnaste peči, sintl-stroji, naprave za predelavo delcev, hladilniki, vrečasti filtri, za proizvodnjo
svinčevih cevi in uteži ter cevi za ogrevanje
dodajalne naprave za vodo, lomilniki, predpečice, šaržirne kadi, izmenjevalniki in izločevalniki
s kondenzatorji, lonci za rafinacijo in taljenje cementnega kadmija
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo in predelavo svinca in cinka

12,5
11
10
10
11
9

6,6
8,3
6,8
8,3
7
7,7
6,6
10
7
8
8
9
7
8,5

9
7
20
12,5

10
16,5

8,5
11

7,5
7
30
9
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4.
A)
–
–
–
–
–
–
B)
–
–
–
–
C)
–

OPREMA ZA PROIZVODNJO GLINICE IN ALUMINIJA
oprema za pripravo in mletje boksita:
vibracijski, ploščni in drugi dodajalniki za pripravo in mletje boksita
drobilniki in mlini v procesu
sita, nakladalniki in hidrocikloni
odpraševalne naprave
magnetni odvijalniki
druga oprema
oprema za čiščenje in pripravo za proizvodnjo aluminija:
kompresorji in hidroforji, razredčevalniki in mazalne naprave
avtoklavi, kondenzacijski lonci, ekspanderji, varnostni baloni in odpraševalne naprave
gasilniki za apno in trgalniki vreč
visokotlačne črpalke, izmenjevalniki toplote in druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo aluminija
oprema za razmerjanje, za odpravljanje rdečega mulja, za kavstifikacijo, uparjevanje in rdečo filtracijo:
razmerilniki za pripravo mešanic, razdelilne skrinje, komandni pulti, uparjevalniki in ekspanderji,
kondenzatorji, rezervoarji šibkega in močnega luga in rezervoarji za vodo za pranje in praznitev
bazeni rdečega mulja
druga oprema
oprema za belo filtracijo, kalcinacijo in izločevanje:
elektrolitne peči, električni vodniki, prebijalniki skorje, kontaktne naprave in druga oprema za proizvodnjo
aluminija, peči za kalcinacijo in hidravlične peči, izmenjevalniki toplote, drobilniki, sita, dodajalne naprave,
cevasti in kolutasti filtri, hladilniki, multicikloni in grelne črpalke, sprejemne košare in odpraševalne naprave
centrifugalne črpalke
stiskalnice za izmenjevalnike
oprema za proizvodnjo anod in katod:
za proizvodnjo surovih anod, za kontinuirano doziranje materiala in prenos v delovnem procesu, za čiščenje
dimnih plinov, za izločanje in recirkulacijo litine, za krtačenje palic, palete in kokile za litino, detektorji za
vozičke, lonci za polivanje katodnih blokov ter instrumenti in pribor za preizkušanje anod
za analizo in merjenje granulacij, nivoja in pretoka, za varjenje v zaščitni atmosferi, za ogrevanje peči
in avtomatično regulacijo gretja, za pripravo katodnih blokov in opornikov in za polivanje in gretje
katodnih blokov in opornikov
za merjenje v delovnem procesu in termoelementi platin
komorne peči za pečenje anod
industrijski sesalniki, pečica za gretje, skrinje za katodno maso, za skladiščenje anod in za prevoz anodnih
ostankov, za obnovo cirkulacije kopeli in za anodne ostanke
druga oprema za proizvodnjo anod
oprema za predelavo aluminija:
za taljenje, vzdrževanje temperature, polkontinuirano litje, segrevanje ulitkov, vroče in hladno valjenje,
žarjenje, šaržiranje, kloriranje in za površinsko obdelavo
za eloksiranje, poliranje in hlajenje
za stiskanje odpadkov, varjenje cevi, rezanje ulitkov, obračanje trakov, odlaganje valjev, profiliranje pločevin,
kontinuirano litje klad, stiskanje, izvlečenje in vlečenje ter za rezanje klad
druga oprema za predelavo aluminija
druga oprema za proizvodnjo in predelavo glinice in aluminija:
naprave za razkladanje in transport sode po cevovodih, rezervoarji kislin in kompresorji
za postaje za kloriranje in kemično pripravo ter hladilniki pare
turbine, generatorji, reducirne postaje, hitri reaktorji, peščeni in drugi filtri, za demineraliziranje vode, za
hlajenje in pripravo vode ter termo in klimatizacijske podpostaje
OPREMA ZA PREDELAVO DRUGIH NEŽELEZNIH KOVIN (antimona, živega srebra, bizmuta, kositra,
niklja, zlata, srebra, selena, platine, kobalta, magnezija, kalcija in drugih):
za pripravo (čiščenje) materiala, drobilniki, mlini, separatorji, oprema za filtriranje
peči in drugi agregati za proizvodnjo drugih neželeznih kovin
oprema za predelavo drugih neželeznih kovin
OPREMA ZA IZDELAVO RAVNEGA, EMBALAŽNEGA IN DRUGEGA STEKLA
kadi za taljenje stekla
za pripravo mešanice stekla in za ogrevanje stekla
za vlečenje ravnega stekla
za oblikovanje votlega (embalažnega) stekla in za lomljenje in rezanje stekla
druga (neomenjena) oprema za izdelavo stekla
OPREMA ZA PROIZVODNJO V OGNJU OBSTOJNEGA MATERIALA
rotacijske peči in sušilnice za proizvodnjo sintrane gline, magnezita, dolomita
tunelske in komorne peči, drobilniki, mlini in mešalniki za pripravo surovin ter stiskalnice (mehanične,
hidravlične, pnevmatične)
plinski generatorji
za odpraševanje
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo v ognju obstojnega materiala

–
–
D)
–
–
–
E)
–
–
–
–
–
–
F)
–
–
–
–
G)
–
–
–
5.
–
–
–
6.
–
–
–
–
–
7.
–
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

7
8
20
5
10
12,5
7
5
10
20
20
5
7

7
10
4

7
10
50
25
20
5
8,5
9
7
8
10
7
5
7
6
10
12,5
6,5
7
10
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6
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7
10
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8.
–
–
–
–
9.

OPREMA ZA PROIZVODNJO PORCELANA IN KERAMIKE
drobilniki, mlini, mešalniki, atomizerji in stiskalnice (mehanične, hidravlične in pnevmatične)
tunelske, komorne in potisne peči ter sušilnice
za odpraševanje
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo porcelana in keramike
OPREMA ZA PROIZVODNJO AZBESTNIH IZDELKOV, OGLJENOGRAFITNIH IZDELKOV
TER ZA DRUGO PREDELAVO NEKOVIN
za proizvodnjo frakcijskega materiala na bazi azbesta (zavorne obloge in obloge za sklopke):
za oblikovanje (stiskalnice, motalniki) in za funkcionalo preizkušanje
za mehansko obdelavo, za označevanje (signiranje) in za ventilacijo
komore in vertikalne sušilnice, drobilniki in mlini
oprema za proizvodnjo azbestne preje, platna, trakov, pletenic in konfekcije:
za pripravo azbestne mešanice in za proizvodnjo ravnih tesnil
mikalniki, za pletenje in tkanje platna in trakov, za dubliranje ter za ventilacijo in odpraševanje
za proizvodnjo filtrske mase na bazi azbesta (kadi za izpiranje azbesta, mlini za mletje azbesta)
za proizvodnjo naravnih in umetnih brusov, brusilnega papirja in brusilnega platna:
za obdelavo brusov, za odvijanje, nanašanje veziva in abraziva ter za navijanje
za sušenje in pečenje, za kontrolo brusov, za označevanje (signiranje) in za pakiranje brusov
za razrezovanje ter za odpraševanje in ventilacijo
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo azbestnih izdelkov, ogljenografitnih izdelkov
ter za drugo predelavo nekovin
OPREMA LIVARN IN KOVAČNIC:
peči za pregrevanje šarže, kupolne peči za topel zrak elektroindukcijske verižne peči z omrežno
in povišano ferkvenco, nagibne verižne peči na tekoče gorivo, električ. uporovne verižne peči,
ferkvenčni multiplikatorji, kanalne peči za ulivanje in naprave za izlivanje kovin v formo, stroji
za izdelavo form in stroji za ulivanje v kovinskih formah, naprave za obračanje form, stroji za ulivanje
pod tlakom in protitlakom, polavtomati za izdelavo form, stabilni enostranski brusilni stroji,
stroji za izdelavo školjk in jeder z nasipanjem, plinske postaje za proizvodnjo plinov, katalizatorji
in manipulatorji za brušenje, stiskalnice in stroji za kuhanje in oblikovanje
kupolne peči za hlajenje zraka, koritaste peči na tekoča goriva, elektrorotacijske peči na tekoča goriva,
električne obločne peči, receptorji, večstopenjski transformatorji, kanalne peči in naprave
za kontinuirano ulivanje in stroji za centrifugiranje in ulivanje
druga oprema livarn in kovačnic
OPREMA ZA PROIZVODNJO ORODJA, KOVINSKE EMBALAŽE, KOTALNIH LEŽAJEV TER DRUGEGA
KOVINSKEGA REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA:
hinter-stružnice, polavtomatične stružnice, avtomatični brusilni stroji, stroji za čelno varjenje in spajkanje,
dodelovalne in univerzalne stružnice in skobeljniki
vrtalniki za fino vrtanje in škarje za rezanje pločevine
druga oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO KABLOV IN VODNIKOV, ŽICE, VALJEV, KOVIC IN DRUGEGA ŽIČNEGA
BLAGA IN ŽEBLJEV
oprema za proizvodnjo kablov in vodnikov:
za proizvodnjo kablov
za proizvodnjo večpolnih in drugih priključkov
druga oprema
oprema za proizvodnjo vlečene in druge žice ter za proizvodnjo drugega žičnega blaga (žebljev, kovic,
pletenega žičnega blaga ipd.):
za vlečenje žice, za površinsko obdelavo žice, za izdelavo profilne in srebrne žice, za sukanje žice, za
navijanje žice, za izdelavo zank ter jeklenih vrvi
za sukanje žice in spletanje vrvi ter za spletanje vlaknastih vložkov
OPREMA ZA PROIZVODNJO VIJAKOV, ELEKTROD, VERIG IN ŽIČNIH VLOŽKOV, ZA SPLETANJE
IN TKANJE ŽICE, ZA IZDELOVANJE ŽIČNIH VZMETI IN JEDER ZA PREDELAVO ŽICE:
za hladno in vročo izdelavo vijakov, matic in kovic, za pripravo in proizvodnjo elektrod, za izdelavo verig po
postopku vročega kovanja, za električno uporovno varjenje ter izdelavo žičnega pletiva, za bodečo žico
in vzmeti, za termično in kemično obdelavo površine žice in žičnih izdelkov
za izdelavo vijakov in elementov, za izdelavo verig po postopku upogibanja in varjenja, za ravnanje žice,
za izdelavo žebljev, za pletenje in tkanje žice, luženje žice in za izdelavo žične galanterije
za upogibanje žice
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo kablov in vodnikov, žice, vijakov, kovic in drugega žičnega blaga
OPREMA ZA IZDELAVO KOVINSKIH GRADBENIH IN DRUGIH KOVINSKIH KONSTRUKCIJ:
za izdelavo delov kovinskih konstrukcij (mostov, industrijskih hal, rezervoarjev ipd.)
za termično in drugo obdelavo kovinskih konstrukcij (kalilne peči, kovaške, električne peči, peči za taljenje
kovin, parni kotli in tlačne posode)
za rezanje, upogibanje in spajkanje konstrukcij
druga oprema

A)
–
–
–
B)
–
–
C)
D)
–
–
–
E)
10.
–

–
–
11.
–
–
–
12.
A)
–
–
–
B)
–
–
C)
–
–
–
D)
13.
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

9
8,3
10
11

12,5
10
8,3
10
8,3
16,5
12,5
8,3,
10
11

8,3
6,5
12,5

12,5
8,3
10

11
14
12,5

10
8,3

10
12,5
8,3
11
12,5
10
10,5
11
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14.

OPREMA ZA PROIZVODNJO KOVINSKIH IZDELKOV ZA ŠIROKO PORABO (kovinske posode, pribora
in aparatov, kovinskega pohištva ipd):
oprema za proizvodnjo posode, pribora in drugega kovinskega blaga za široko porabo:
za proizvodnjo posode in pribora ter nanašanje in vlečenje emajla
druga oprema
oprema za proizvodnjo štedilnikov, kovinske embalaže kovinskega pohištva, šivalnih strojev
in drugih kovinskih izdelkov za široko porabo:
stroji, naprave, postroji
instrumenti, pribor in aparati
druga oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO ENERGETSKIH, GRADBENIH IN RUDARSKIH STROJEV IN NAPRAV:
za pripravo materiala in za stiskanje in oblikovanje
za rezanje in upogibanje pločevine in cevi ter za za oblikovanje, valjanje in vlečenje delov
za sestavljanje delov za varjenje in za preizkušanje in ugotavljanje kakovosti ter za peskanje
in fino obdelavo izdelkov
stružnice s programskim krmiljenjem, peči za tehnološko ogrevanje ter pnevmatični, hidravlični in električni
aparati in naprave
druga oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO STROJEV ZA OBDELAVO KOVIN TER DRUGIH STROJEV IN NAPRAV
(brez električnih in kmetijskih strojev):
za rezanje, sekanje, abrazivno in erozivno obdelavo kovin in za dodelavo kovin z odstranjevanjem skobljencev,
z ročnim krmiljenjem, hidravlične, stebrne in druge stiskalnice in avtomatizirani sistemi za oblikovanje
predmetov in pločevinastih trakov in profiliranih materialov, zakovanje kovin, za obdelavo kovin
in drugih materialov s preoblikovanjem, z ročnim krmiljenjem
za obdelavo kovin z odstranjevanjem ostružkov, rezkanjem in brušenjem
stružnice, vrtalni stroji, rezkalniki in brusilniki z numeričnim krmljenjem
za obdelavo kovin in manipulacijo z numeričnim krmljenjem, ekscentrične stiskalnice, vzvodne,
vretenske in kolenaste stiskalnice
druga (neomenjena) oprema za proizvodnjo strojev za obdelavo kovin ter drugih strojev in naprav
OPREMA ZA PROIZVODNJO KMETIJSKIH STROJEV
frikcijske žage za obrezovanje materiala in za rezanje materiala, stroji za upogibanje cevi, za prebijanje
in konturno rezanje pločevine, komorne peči na tekoče in plinasto gorivo, revolverske stružnice
za obdelavo kovin ter horizontalni vrtalni stroji in rezkalniki za obdelavo materiala z numeričnim krmiljenjem,
zračna kladiva za kovičenje, oprema za osnovno in končno barvanje s škropljenjem in nanašanjem
galvanskih prevlek, oprema za montažo delovin funkcionalno preizkušanje sklopov
krožne in okvirne žage ter škarje za rezanje materiala, stroji za ravnanje in upogibanje pločevine, trakov
in profilov, polavtomatične stružnice za obdelavo kovin, kopirni rezkalniki in rezkalniki za izdelavo zobnikov,
oprema za spajkanje in varjenje, stroji za peskanje, montažo in preizkušanje izdelkov, stroji za odvijanje,
rezanje in navijanje trakov ter drugi stroji za proizvodnjo koles
mehanični in hidravlični stroji ter stiskalnice za rezanje in zlaganje pločevine, pretočne, komorne
in jamske električne peči za tehnično obdelavo materiala, revolverske in druge stružnice za obdelavo kovin
in rezanje navojev, večvretenski in horizontalni brusilniki in rezkalniki za obdelavo kovin, orodni rezkalniki
in rezkalniki za izdelavo navojev, strgalniki za zobnike, brusilniki za zunanje in notranje brušenje orodja,
stroji za elektro-foretsko in elektrostatično barvanje in pranje delov, naprave za preizkušanje zavor
ter hidravlične in pnevmatične instalacije
škarje za rezanje gredic in profiliranih palic, ekscentrične stiskalnice, kolenaste in hidravlične stiskalnice
za obdelavo kovin, stisklanice za izdelavo sit, komorne peči z gibljivim dnom, kovaške stiskalnice,
stisklanice za drgnjenje in frikcijske stiskalnice za obdelavo kovin, zračna kladiva in kladiva s protiudarnim
učinkom, stroji za indukcijsko kaljenje, univerzalne in kopirne stružnice za obdelavo kovin, namizni stebrni,
večstebrni in radialni vrtalni stroji za obdelavo kovin, horizontalni, vertikalni in univerzalni rezkalniki
za obdelavo kovin, horizontalni in vertikalni kratkohodni in dolgohodni strgalniki, brusilniki za ravno brušenje,
za brušenje brez konic ter za notranje in zunanje posnemanje, stiskalnice za kovičenje pri spajanju delov,
horizontalni in vertikalni rezkalniki in vrtalni stroji, stroji za raztegovanje, profiliranje in urejanje platišč
druga oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO IN POPRAVILO TIRNIH VOZIL
za izdelavo električnih, dieselskih in drugih lokomotiv
za izdelavo železniških in tramvajskih vozov ter za izdelavo delov za železniške in tramvajske vozove
za popravilo lokomotiv ter vozov
druga oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO CESTNIH VOZIL, DELOV IN PRIBORA ZA CESTNA VOZILA
stiskalnice za oblikovanje in obdelavo materiala za cestna vozila
orodni stroji (stružnice, vrtalni stroji, brusilniki, skobeljniki, rezkalniki, žage ipd.)
peči in druga oprema za termično obdelavo materiala
oprema za transport v procesu proizvodnje ter za varjenje sklopov in delov
za preizkušanje in ugotavljanje kakovosti sklopov in delov ter za montažo delov

A)
–
–
B)
–
–
–
15.
–
–
–
–
–
16.
–

–
–
–
–
17.
–

–

–

–

–
18.
–
–
–
–
19.
–
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

12
10
11
14,3
7
10
12,5
15
20
14,3

10
7,5
12,5
16,5
11

12,5

10

8

7
10
11,5
11
12,5
10
5
15
6,5
14,3
20
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–
–
–
20.

kabine za barvanje in za dostavljanje barv
10
za nanašanje barv in laka
20
druga (neomenjena) oprema
16,5
OPREMA ZA PROIZVODNJO LETAL, LETALSKIH MOTORJEV, HELIKOPTERJEV
TER DRUGE OPREME ZA ZRAČNI PROMET:
za oblikovanje in grobo obdelavo materiala (stiskalnice)
8
orodni stroji
16,5
oprema za termično obdelavo materiala
10
oprema za varjenje sklopov in delov
14,3
oprema za preizkušanje in ugotavljanje kakovosti sklopov in delov ter za montažo sklopov in delov
25
oprema za tapiciranje, barvanje in lakiranje
20
druga (neomenjena) oprema
15
OPREMA ZA PROIZVODNJO LADIJ IN DRUGIH PLOVIL ZA MORSKI, REČNI IN JEZERSKI PROMET:
postroji:
za centralno ogrevanje, za sušenje, nasekavanje in barvanje pločevine in profilov, za regeneracijo livarskega
peska in za izdelavo panelov
10
za čiščenje vode
7
naprave:
za splavljenje ladij in obračalnice
20
za numerično rezanje pločevine in profilov ter oprema za preizkusne postaje
10
za preizkušanje pogonskih in drugih motorjev za ladje
8
za avtomatično varjenje, samovozna dvigala in samovozne ploščadi
12,5
za upogibanje pločevine in njeno oblikovanje
7
druga (neomenjena) oprema
8
OPREMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNIH STROJEV, APARATOV IN NAPRAV
oprema za rezanje, sekanje ter abrezivno in erozivno obdelavo kovin:
za rezanje trakov in pločevine
10
za abrazivno in erozivno obdelavo kovin
20
orodni stroji in druga oprema za obdelavo kovin z ročnim krmiljenjem:
težki orodni stroji (stružnice, vrtalni stroji, rezkalniki, brusilniki in drugo) z več kot 20 ton mase
7,5
lahki orodni stroji, stroji za obdelavo s skobljanjem, za posnemanje in končno obdelavo kovin
10
avtomati za obdelavo kovin z odstranjevanjem ostružkov in za izdelavo zobnikov
12,5
orodni stroji in druga oprema z numeričnim krmiljenjem in programatorji:
stružnice, vrtalni stroji, rezkalniki, centri za obdelavo, brusilniki
12,5
manipulatorji, roboti, transferske linije, stroji za obdelavo izolacijskega materiala in bandažiranje
ter balansiranje, za termično obdelavo materialov in obdelavo z ultra zvokom
16,5
oprema za obdelavo kovin in drugih materialov s preoblikovanjem in za lakiranje, barvanje, razmaščevanje
in plastifikacijo:
stiskalnice, kladiva in druga oprema za oblikovanje predmetov iz pločevinastih trakov in profilov ter za lakiranje,
impregnacijo, sušenje, pranje, razmaščevanje, barvanje, plastifikacijo, vakuumiranje in montažo
10
za galvanizacijo
12,5
druga (neomenjena) oprema
16,5
OPREMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRONSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV, RADIJSKIH
IN TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKOV IN ELEKTROAKUSTIČNIH APARATOV IN NAPRAV
postroji:
za pasivne in aktivne elektronske sestavine za proizvodnjo magnetofonov
20
za transformatorje in za elektrotehniko
16,5
za radijske in televizijske sprejemnike, električne gramofone, zvočnike in tiskana vezja, antene, mikrofone ipd. 14
stroji:
za obdelavo z odvzemom materiala in za obdelavo na bazi elektroerozije
20
za hladno predelavo pločevine in za predelavo plastičnih mas
14
druga oprema
14
OPREMA ZA PROIZVODNJO DELOV ELEKTRONSKIH NAPRAV IN APARATOV
postroji:
difuzne peči, za montažo polprevodnikov, za merjenje, za zaznamovanje in pakiranje polizdelkov
14
za klimatizacijo in specialne fluide ter za pečenje oplatnih ploščic
10
naprave:
za fotomaske in fotoprocese, za izdelavo zvočnih in drugih filmov za mikrokemične procese ter za procesno
merjenje in kontrolo polizdelkov
14
za kontrolo polproizvodov komponent, za galvansko zaščito komponent, za proizvodnjo srebrne paste,
za proizvodnjo frit in keramičnih kondenzatorjev
12,5
za izvlačenje in mehansko obdelavo snovi ter za varjenje kontaktov
12
druga (neomenjena) oprema
11

–
–
–
–
–
–
–
21.
A)
–
–
B)
–
–
–
–
–
–
22.
A)
–
–
B)
–
–
–
C)
–
–
D)
–
–
E)
23.
A)
–
–
–
B)
–
–
C)
24.
A)
–
–
B)
–
–
C)
D)
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25.
A)
–
–
B)
–
–
C)
26.

OPREMA ZA PROIZVODNJO KOMUNIKACIJSKIH NAPRAV IN APARATOV
postroji in naprave:
za hišne centrale, faksimile naprav in elektromehaničnih elementov
za proizvodnjo telefonskih central in aparatov
stroji:
za obdelavo z odvzemom materiala in za obdelavo na bazi elektroerozije
za hladno predelavo kovinskih pločevin in za predelavo plastičnih mas
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO MERILNE IN REGULACIJSKE OPREME, SREDSTEV ZA KRMILJENJE
IN AVTOMATIZACIJO V INDUSTRIJI IN PROMETU
postroji in naprave:
za električne števce in stopniščne avtomate
za kontaktne ure in časovne števce, za preklopne ure in omrežne tonske komandne sprejemnike
stroji:
za obdelavo z odvzemom materiala in obdelavo na bazi elektroerozije
za hladno predelavo kovinskih pločevin in za predelavo plastičnih mas
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO TERMIČNIH APARATOV, HLADILNIH APARATOV IN NAPRAV, APARATOV
IN NAPRAV ZA PRANJE IN SUŠENJE TER DRUGIH GOSPODINJSKIH APARATOV
postroji in naprave:
za programatorje, sesalne enote in električne sušilnike
za brivske aparate
stroji:
za obdelavo z odvzemom materiala in obdelavo na bazi elektroerozije
za hladno predelavo kovinske pločevine in za predelavo plastičnih mas
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNEGA INSTALACIJSKEGA MATERIALA, PROIZVODNJO ŽARNIC
IN LUMINISCENČNIH CEVI, PROIZVODNJO AKUMULATORJEV IN GALVANSKIH ELEMENTOV
TER PROIZVODNJO NEOMENJENIH ELEKTROTEHNIČNIH IZDELKOV
postroji:
za pripravo anodne in katodne mase za baterije, za avtodiname in alternatorje, za regulatorje napetosti,
magnetne vžigalnike, tuljave in releje
za žepne svetilke ter vžigalnike in žarilne svečke
za baterije in avtožarnice ter galvanske primarne elemente
stroji:
za predelavo mas
drugi stroji
druga oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO KEMIKALIJ, UMETNIH GNOJIL, PLASTIČNIH MAS, KEMIČNIH VLAKEN,
RAZSTRELIV IN TEHNIČNIH PLINOV
za proizvodnjo baznih kemikalij in petrokemikalij, za proizvodnjo umetnih gnojil in plastičnih mas
ter za vbrizgavanje plastičnih mas, za proizvodnjo celuloznih in sintetičnih vlaken in za proizvodnjo razstreliv
za proizvodnjo farmacevtskih surovin
za tehnične pline:
za proizvodnjo tehničnih plinov
za spravljanje in hrambo tehničnih plinov do dobave
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO ZDRAVIL IN FARMACEVTSKIH MATERIALOV
postroji, naprave in stroji za proizvodnjo surovin, destilacijo in sterilizacijo, za merjenje, polnjenje
in pakiranje zdravil, ekstraktorji, kotli in sušilnice
mlini, centrifuge, mešalniki, filtri in druga oprema v proizvodnji zdravil in sanitetnega materiala
OPREMA ZA PROIZVODNJO PRALNIH SREDSTEV IN KOZMETIČNIH PREPARATOV TER SREDSTEV
ZA VARSTVO RASTLIN
za proizvodnjo pralnih sredstev in kozmetičnih preparatov
za proizvodnjo sredstev za varstvo rastlin
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO PREMAZNIH SREDSTEV, OPREMA ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS
IN DRUGIH PROIZVODOV KEMIČNE INDUSTRIJE
za proizvodnjo premaznih sredstev
za predelavo plastičnih mas in za predelavo drugih kemičnih proizvodov
za proizvodnjo saj
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PREDELAVO KAVČUKA
za proizvodnjo gumenih zmesi in regeneratorjev
za izdelavo gum za vozila

A)
–
–
B)
–
–
C)
27.
A)
–
–
B)
–
–
C)
28.
A)
–
–
–
B)
–
–
C)
29.
A)
B)
C)
–
–
D)
30.
–
–
31.
–
–
–
32.
–
–
–
–
33.
–
–

Letna stopnja (%)

20
15,5
20
14
16,5

20
16,5
20
14
15,5

20
33
20
14
20

20
16,5
14
14
20
14

12,5
16,5
14,3
8
10
16,5
14,3
16,5
12,5
14,3
12,5
12,5
12,5
14,3
12,5
11
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–
–
–
–
34.
–
–
–
–
35.
A)
B)
–
–
–
–
C)
–
–
–
D)
–

za izdelavo drugih gumenih proizvodov
10
za konfekcionarje in vulkanizacijo gumenih proizvodov
14,3
forme za vulkanizacijo
25
druga (neomenjena) oprema
14,3
OPREMA ZA PROIZVODNJO NAFTNIH DERIVATOV
za proizvodnjo bencina, špirita in petroleja
12,5
za proizvodnjo motornih olj in drugih olj ter masti
11
za proizvodnjo drugih naftnih produktov (parafina, bitumena, vazelina ipd.)
10
druga (neomenjena) oprema
14,3
OPREMA ZA PROIZVODNJO GRADBENEGA MATERIALA
oprema za apno in mavec
7
oprema za proizvodnjo cementa:
peči, mlini in drobilniki, naprave za homogenizacijo, transportne in dozirne ter za pakiranje cementa
7
sušilnice, kurišča, elektrofiltri in drugi filtri, komandne in signalne omare, kompresorji, žerjavi
10
mobilna mehanizacija za lomljenje kamna, za klasiranje materiala, za mletje in sušenje opeke
16,5
druga oprema
8
oprema za izdelavo opeke, blokov in strešne opeke:
peči, mlini, drobilniki za pripravo, transport in doziranje materiala
11
za končno izdelavo opeke, strešne opeke in blokov
12,5
druga oprema
10
oprema za proizvodnjo azbestno-cementnih izdelkov:
za proizvodnjo azbestno-cementnih cevi in plošč, stisklanice, štance in avtoklavi ter jekleni modeli
za azbestno-cementne cevi
7
za doziranje azbestno-cementnih izdelkov, jekleni modeli, vakuumske črpalke in kompresorji
14,3
komandne in signalne omare, žerjavi in dvigala ter oprema za regulacijo procesov
10
druga oprema
12,5
oprema za proizvodnjo drugega gradbenega materiala:
za proizvodnjo tovarniško izdelanih gradbenih elementov
10
za proizvodnjo bitumenske mase in emulzije, strešne lepenke, bitumenskega papirja in jute ter drugega materiala 11
druga oprema
12
OPREMA ZA PROIZVODNJO ŽAGANEGA GRADBENEGA LESA IN PLOŠČ
oprema za proizvodnjo žaganega lesa:
za pripravo, sortiranje in transport hlodov, večlistne žage za dvostransko krojenje in enolinijske sortirnice
12,5
za vzdolžno, prečno in krožno rezanje, paranje in krojenje (razne vrste enolistnih žag), za sortiranje
in egaliziranje žaganega lesa, za pripravo in obdelavo žaganega lesa
9
za sušenje in pakiranje žaganega lesa
8,5
oprema za proizvodnjo furnirja in vezanih plošč:
za pripravo in transport materiala
12,5
za proizvodnjo luščenega furnirja in vezanih plošč, za sušenje furnirja in za oblikovanje plošč
11
za obdelavo suhega furnirja, za manipulacijo in deponiranje furnirskih zvitkov, za pripravo
in transport lepila in nanašanje lepila, za vezanje furnirja in plošč ter za obrezovanje furnirja in plošč
10
oprema za proizvodnjo panelnih plošč:
za proizvodnjo površinskega in luščenega furnirja, za sušenje in vezanje furnirja, za sestavljanje slojev,
stiskanje in obdelavo plošč ter za pripravo in vzdrževanje orodja
8
za obdelavo surovega in suhega furnirja ter za manipulacijo in deponiranje furnirnih plošč
10
oprema za proizvodnjo lesonitnih in ivernih plošč:
za proizvodnjo in deponiranje rezanic, za transport surovin, za termično obdelavo plošč
in za navlaževanje plošč
12,5
za oblikovanje trakov in za proizvodnjo in sortiranje iverja, za pripravo, transport in nanašanje lepila,
za stiskanje, brušenje, hlajenje in razrezovanje plošč, za oblikovanje in končno obdelavo surovih plošč
ter za pripravo in vzdrževanje orodja pri delovnem procesu
11
za sušenje plošč
8,3
oprema za impregnacijo lesa:
za impregnacijo jamskega lesa ter železniških žaganih in tesanih pragov
14
za impregnacijo drugega žaganega in oblega lesa
12
druga (neomenjena) oprema
10
OPREMA ZA PROIZVODNJO KONČNIH LESENIH IZDELKOV
oprema za proizvodnjo pohištva, embalaže, gradbenih elementov in drugih lesenih izdelkov:
žage, skobeljniki, ostrilni stroji za nože in za krožne žage
12,5
vrtalni in brusilni stroji, lakirni stroji, stroji za furniranje robov in ostrilni stroji
14,3
rezkalni stroji, pištole za lak in stroji za furniranje
16,5
za krojenje furnirja in za nanašanje lepila, za nalivanje laka, stružnice, skobeljniki, ekshavstorske naprave,
montažne sušilnice in pralnice
16
avtomatične stiskalnice, mešalniki za lepilo, tuneli za sušenje laka, korpus stiskalnice, pnevmatične mize
in transporterji v delovnem procesu
8,3
večetažne stiskalnice, stiskalnice za hladno stiskanje, zidane sušilnice in pralnice
6,5

–
–
–
E)
–
–
–
36.
A)
–
–
–
B)
–
–
–
C)
–
–
D)
–
–
–
E)
–
–
F)
37.
A)
–
–
–
–
–
–
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B)
–
–
–
–
–
–
C)
38.
A)
–
–
B)
–
–
C)
–
–

oprema za izdelavo tapetniških izdelkov:
programirani šivalni stroji
20
industrijski šivalni stroji in šivalni stroji brez programatorjev ter priprave za krojenje penaste gume
14,3
stroji za krojenje in stroji za šivanje robov
12,5
stroji za šivanje tapetniških elementov, za rezanje tekstila, za krojenje in drobljenje penaste gume
11
za odvijanje tekstilnega blaga, za preoblačenje blazin in drugo preoblačenje
8,3
za prišivanje gumbov
7
druga (neomenjena) oprema
11
OPREMA ZA PROIZVODNJO CELULOZE IN PAPIRJA
oprema za proizvodnjo celuloze:
za obdelavo in rezanje lesa ter pripravo drugega materiala
10
za proizvodnjo lesovine in celuloze
8
oprema za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke:
za izdelavo in glajenje papirja, kartona in lepenke
8
za rezanje in namotavanje papirja ter za proizvodnjo kartona
9
oprema za predelavo papirja:
za proizvodnjo vreč, za proizvodnjo in previjanje zvitkov ter za rezanje in obrezovanje papirja
12,5
za proizvodnjo papirne, kartonske in valovite kartonske embalaže ter
za proizvodnjo papirne higienske konfekcije
20
druga (neomenjena) oprema
14,3
OPREMA ZA PROIZVODNJO TEKSTILNEGA PREDIVA IN TKANIN TER ZA PROIZVODNJO
GOTOVIH TEKSTILNIH IZDELKOV
predilniška oprema:
za predilnice vlaken, za pripravo vlaken, čiščenje, mikanje česanje, predpredenje, predenje,
preizkušanje kakovosti in kontrtolo vlaken ipd., za proizvodnjo sintetičnih vlaken in filamenta
7
za dodelavo sintetičnih vlaken in filamenta (lepljenje vlaken na filamentno prejo, lepljenje vlaken drugih
na druge, vrtinčenje in ovijanje vlaken s filamentno prejo)
6,5
za pripravo volne za predenje (raztezanje, pranje, barvanje, mešanje, sušenje), za predenje volne,
za predelavo preje, za teksturiranje in sukanje, za obdelavo vlaknaste preje in za preizkušanje
in kontrolo kakovosti v proizvodnji
12
oprema za proizvodnjo surovih tkanin in dodelavo tkanin – za previjanje in čiščenje prediva, za snovanje,
za škrobljenje, za pripravo škrobne mase, za odlaganje valjev, za vdevanje, vezanje in vstavljanje lamel,
za navijanje votka in čiščenje cevk ter pripravo za tkanje trakov
10
za lister in žakard (čolnički, vlačilni čolnički, projektili, paličasto oprijemalo, tračno oprijemalo,
pnevmatilne in hidravlične sapnice, kombinirani sistemi, kolone nosilcev votka, krožni tkalni stroji,
posebni tkalni stroji in tkalni stroji za neskončno tkanje s čolnički in iglami, ročni tkalni stroji),
za nadaljevanje osnove, za pregled, čiščenje in zlaganje tkanin ter za luknjanje in vezanje kartic
8,3
za suho in mokro apreturo ter drugo dodelavo tkanin, za proizvodnjo slojevitega materiala, za pregled,
dubliranje in adjustiranje gotovih tkanin, za beljenje, barvanje tiskanje, pripravo barv in tiskarske mase
6,5
oprema za proizvodnjo trikotaže in nogavic:
za proizvodnjo ovojnega materiala, za proizvodnjo čipk in vezenin ter za proizvodnjo trikotaže
10
za proizvodnjo veziv, za beljenje, barvanje, tiskanje in pripravo barv za tiskarsko maso, za suho in mokro
apreturo ter za drugo dodelavo trikotaže in nogavic
8,3
oprema za izdelavo konfekcije:
za pripravo, krojenje, šivanje, za dodelavo in adjustiranje (parne posode in parne stiskalnice, električne
stiskalnice, transportne naprave)
12,5
za likanje, pakiranje in tiskanje etiket za konfekcijo
10
oprema za izdelavo pozamenterije, vezenje, krepiranje in izdelavo tulcev, klobukov in baretk:
za teksturiranje in prepletanje s premikalci, za mešanje in čiščenje živalskih dlak, za oblikovanje, pripenjanje,
valjanje in čiščenje živalskih dlak in tulcev, za oblikovanje, čiščenje, stiskanje, izdelavo obodov
in obrezovanje klobukov ter baretk vseh vrst
12,5
za barvanje in beljenje trakov in čipk, za navijanje motka, dodajanje navojev, dodelavo trakov in za vezenje,
sukanje, luknjanje in obnavljanje kartic, za obrezovanje vezenih tkanin, za popravljanje napak in navijanje
navitkov za čolničke
10
za odvijanje gumenih niti in drugi stroji za pozamenterijo, vezenje, krepiranje in izdelavo tulcev,
klobukov in baretk
8,3
druga (neomenjena) oprema
11
OPREMA ZA PROIZVODNJO USNJA IN KRZNA, ZA IZDELAVO USNJENE OBUTVE, USNJENE
GALANTARIJE TER USNJENE IN KRZNENE KONFEKCIJE
za predelavo kož in za predelavo krzna
11
za izdelavo, sestavljanje in šivanje zgornjih delov obutve, za izdelavo galanterije in konfekcije, za brizganje
in vulkanizacijo obutve in delov obutve
10
za izrezovanje delov za obutev, galanterijo in konfekcijo
8,3
za obdelavo spodnjih delov, sestavljanje in dovršitev usnjene obutve
12,5
druga (neomenjena) oprema
11

D)
39.
A)
–
–
–
B)
–

–
C)
–
–
D)
–
–
E)
–
–
–
F)
40.
–
–
–
–
–

Letna stopnja (%)
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41.
A)
–
–
–
–

OPREMA ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO, PROIZVODNJO PIJAČ IN KRMIL
oprema za silosno, mlinsko in pekarsko industrijo ter industrijo testenin;
za čiščenje in pripravo žit
10
za mletje žit
5
za spravljanje moke v silosne celice ter pripravo za proizvodnjo kruha in peciva
7,7
za spravljanje, predelavo, embaliranje, pripravo, sprejem in obdelavo surovin in testenin ter za peko,
skladiščenje in pakiranje kruha in peciva
12,5
oprema za predelavo sadja, vrtnin in grozdja:
za pripravo, izdelavo in razlivanje raztopin ter za obratovno kontrolo tehničnega procesa
16,5
za pripravo in polnjenje, zapiranje in pakiranje gotovih izdelkov ter za konserviranje izdelkov
10
za koncentracijo, pasterizacijo in sterilizacijo izdelkov, za sušenje, hlajenje in zamrzovanje izdelkov iz sadja,
vrtnin in grozdja
7,5
oprema za proizvodnjo, predelavo in konserviranje mesa:
za proizvodnjo mesa in za primarno obdelavo živine za zakol, za pakiranje, hlajenje in zamrzovanje mesa
10
za kosanje, rezanje in soljenje mesa ter obratovno kontrolo
12,5
za predelavo in konserviranje mesa in za termično obdelavo mesnih izdelkov
8,3
oprema za predelavo in konserviranje rib:
za ribolov
20
za predelavo rib, predelavo ribje moke in dodelavo ribjih izdelkov
14,3
za pakiranje in zavijanje ribjih konzerv
10
oprema za predelavo in konserviranje mleka:
za hlajenje, prevoz in prevzem mleka, pasterizacijo, sterilizacijo in za vse vrste embaliranja mleka,
mlečnih izdelkov in sladoleda, za industrijsko proizvodnjo sladoleda in zamrznjenih mlečnih izdelkov
14,3
za proizvodnjo sirov in topljenih sirov ter za proizvodnjo masla in mleka v prahu
12,5
za skladiščenje mleka in mlečnih izdelkov
11
oprema za proizvodnjo sladkorja:
za razkladanje, skladiščenje in izpiranje pese, za sušenje, skladiščenje
7
za čiščenje, segrevanje in obdelovanje soka in sirupa s paro
6
za ekstrakcijo soka ter za proizvodnjo apna in apnenega mleka
6,5
za centrifugiranje sladkorja
10
oprema za proizvodnjo slaščičarskih izdelkov:
za proizvodnjo bonbonov, kakavovih izdelkov, keksov in drugih sorodnih izdelkov
10
za pakiranje bonbonov, kakavovih izdelkov, keksov in drugih izdelkov
12,5
oprema za proizvodnjo olja in masti:
luščilniki, mlini za drobljenje in dobivanje kosmičev ter za mleti material, za grobo in fino prečiščevanje
surovega olja, za odstranjevanje hlapov iz razredčil, segrevanje, sušenje in hlajenje tropin in za destilacijo
oljnih raztopin ter za obnavljanje raztopin
8,3
hermetični in drugi transporterji za ekstrakcijo olja
20
za predrafinacijo in nevtralizacijo olja, za proizvodnjo in predelavo maščobnih kislin, za proizvodnjo plastenk
in zamaškov ter za pomivanje embalaže, etiketirranje in pakiranje olja
10
za beljenje, hlajenje in dezodoracijo olja
8,3
oprema za proizvodnjo margarine, masti, majoneze in proteinov:
za proizvodnjo in skladiščenje vodika, za pripravo dodatkov predzmesi in zmesi, za kristalizacijo in manipulacijo 8,3
za skladiščenje surovin in dodatkov, embaliranje, proizvodnjo moke, zdroba in proteina
11
proizvodnja škroba, škrobnega sirupa, dekstrina, začimb in kavovin:
za proizvodnjo škroba
10
za izdelavo škrobnih izdelkov in za proizvodnjo začimb, kvasa, kavovin in drugih podobnih proizvodov
7
oprema za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač:
za mešanje surovin, za odležanje in dodelavo surovin, za kuhanje, filtriranje in skladiščenje
7
za depaletizacijo, za spiranje, sušenje, pakiranje, brizganje in izpihovanje zraka ter za razpakiranje
10
centrifugalne in druge črpalke v proizvodnji alkoholnih in brezalkoholnih pijač
14,3
oprema za proizvodnjo alkoholnega, vinskega in sadnega kisa:
generatorji in acetatorji
5
drugo
20
oprema za proizvodnjo mineralne vode:
globinske črpalke za mineralno vodo, črpalke za navadno vodo in kompresorji za zrak
10
druge črpalke za mineralno vodo
20
oprema za polnjenje steklenic in oprema za popravljalne postaje
11
oprema za proizvodnjo krmil:
za sprejem in čiščenje surovin, za finalizacijo proizvodov in za prečiščevanje
12,5
za mletje, mešanje in dodajanje tekočih materialov, za granuliranje, pakiranje in opremljanje
11
za sušenje zrn in zelene krme
14,5
za predelavo odpadkov
14
druga (neomenjena) oprema
14,3

B)
–
–
–
C)
–
–
–
D)
–
–
–
E)
–
–
–
F)
–
–
–
–
G)
–
–
H)
–
–
–
–
I)
–
–
J)
–
–
K)
–
–
–
L)
–
–
M)
–
–
–
N)
–
–
–
–
O)
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42.
–

OPREMA ZA PROIZVODNJO IN PREDELAVO TOBAKA
za sušenje, obdelavo in fermentacijo surovega tobaka, stiskalnice za baliranje tobaka, za nizanje tobaka,
za vlaženje tobaka v balah, za stiskanje in rezanje tobaka, za izdelavo cigaret s filtrom, za pakiranje cigaret,
za izdelavo filtrskih paličic in za tobačne folije
za razlistovanje, sortiranje, mešanje in sušenje ter za ločevanje žil od tobakovih listov
in prevoz rezanega tobaka
filtri in ventilatorji
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA GRAFIČNO DEJAVNOST
za sestavljanje črk, za ulivanje posameznih črk, za matrični stavek, za izdelavo forme za visoki tisk
in globoki tisk, rotacijski stroji za mehanografske obrazce v visokem tisku, globokem tisku
in ofsetnem tisku, rotacijski stroji za mehanografske obrazce, stroji za prepogibanje in perforiranje,
knjigoveški stroji in drugi stroji za ročne stavnice
za ulivanje vrst, za stavljenje posamičnih črk in livarski stroji, za stereotipijo, rotacijski stroji
fotostavni stroji, stroji za kopiranje in za izdelavo fotopolimerne forme, stroji za izdelavo forme za globoki
tisk, fotografske naprave za snemanje, reprodukcijske kamere, reprofotografske in elektronske naprave
za selekcijo barv
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PROIZVODNJO GRAMOFONSKIH PLOŠČ IN ZVOČNIH KASET
avtomatične in polavtomatične stiskalnice za velike plošče, mlini in električne naprave za hlajenje
tehnološke vode, vrtalniki, strugalniki in rezalniki
mešalniki, odmevne naprave, frekvenčni analizatorji, ofsetni stroji, avtomatične stiskalnice za male plošče,
ekstruderji, sušilnice za etikete, stroji za tiskanje etiket, za galvanizacijo in za poliranje
za snemanje in konfekcioniranje kaset
stroji za pakiranje in študijski magnetofoni
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA INDUSTRIJE
oprema delavnic za popravilo in vzdrževanje opreme
oprema za preizkušanje in kontrolo kakovosti surovin in drugih materialov, polizdelkov, delov in gotovih
izdelkov (laboratorijska oprema) za raziskovalno-razvojno delo
oprema za proizvodnjo šolskih učil in šolskega pribora
oprema za proizvodnjo telovadnih rekvizitov in telovadnega orodja
oprema za proizvodnjo vžigalic
oprema za proizvodnjo nakita
oprema za proizvodnjo otroških igrač
oprema za proizvodnjo očal, ortopedskih pripomočkov in pribora
oprema za proizvodnjo filmov (filmska industrija)
oprema za proizvodnjo drugih industrijskih proizvodov (umetnega cvetja, senčnikov za svetilke, obeskov,
krtač, in metel, pečatov ipd.)

–
–
–
43.
–

–
–
–
44.
–
–
–
–
–
45.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X.
2.
A)
–
–
–
–
B)
–
–
–
C)
–
–
–
–
–
–
D)
–
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

10
8,3
16,5
12,5

9
8
10
11
10
12
20
14,3
12,5
12,5
14,3
11
10,5
10
11
10
12,5
12,5
10

OPREMA ZA DEJAVNOSTI S PODROČJA KMETIJSTVA, RIBIŠTVA IN GOZDARSTVA
OPREMA ZA POLJEDELSTVO, SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO
IN ZA OPRAVLJANJE KMETIJSKIH STORITEV
stroji in orodja za osnovno obdelavo zemlje:
dvoosni traktorji (s kolesi in goseničarji)
14,3
enoosni traktorji
16,5
plugi, kolutne brane in podrivači
13,5
naprave, pribor in aparati, ki se kot traktorski priključki ali priključki drugih kmetijskih strojev uporabljajo
za osnovno obdelavo zemlje
12,5
stroji za dopolnilno obdelavo zemlje:
freze in druga oprema za drobljenje zemlje
20
valjarji, brane in ravnalniki ter naprave za drobljenje rastlinskih ostankov in druga oprema za pripravo setve
12,5
naprave, pribor in aparati, ki se kot priključki kmetijskih strojev uporabljajo za dopolnilno obdelavo zemlje
11
stroji in orodje za setev, nego in varstvo posevkov:
škropilniki, atomizerji in zapraševalniki
20
sejalniki in sadilniki
14,3
trosilniki umetnih gnojil
20
trosilniki hlevskega gnoja
16,5
prekopalniki in kultivatorji
15
naprave, pribor in aparati, ki se kot priključki kmetijskih strojev uporabljajo za setev, nego ali varstvo posevkov 15,5
stroji in orodje za žetev in spravilo pridelkov:
kombajni, samovozni
15
kombajni za trganje grozdja
12,5
kombajni in drugi trgalniki, vlečeni
11
žetveni stroji, izkopalniki, sekalniki, mlatilnice, kosilniki, zgrabljalniki, obračalniki za seno, stiskalnice in elevatorji 13
naprave, pribor in aparati, ki se kot priključki kmetijskih strojev uporabljajo za žetev in spravilo pridelkov
14,3
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E)
F)
–
–
–
–
G)
2.
–
–
–
–
–
–
–
3.
–
–
–
–
–
4.

stroji in naprave za čiščenje, sortiranje in pakiranje (selektorji, trierji, vejalniki, sortirniki ipd.) kmetijskih pridelkov 9
stroji in naprave za pripravljanje in raznašanje živinske krme:
krmorezniki in drobilniki
12,5
mešalniki in dovajalniki krme
9
krmilniki in napajalniki
10
naprave, pribor in aparati, ki se uporabljajo za pripravljanje in dovajanje krme živini
12,5
druga (neomenjena) oprema za poljedelstvo, vinogradništrvo ter za kmetijske storitve
12,5
OPREMA ZA ŽIVINOREJO
molzni stroji, cisterne in druga oprema za hrambo in transport mleka ter hladilniki za mleko
12,5
oprema za krmljenje in napajanje živine v hlevih, pašnikih
13
oprema za odstranjevanje gnoja v hlevih
14,3
stroji za striženje ovac in stroji za cejenje medu
11
valilniki in grelniki (umetne koklje in drugo)
14,3
oprema za gojitev čebel, sviloprejk in ptic ter za pridobivanje medu, voska ipd.
15,5
posoda za pripravljanje in hranjenje krme z napravami in aparati ter druga (neomenjena) oprema
12,5
OPREMA ZA GOJITEV, VARSTVO IN IZKORIŠČANJE GOZDOV TER GOJITEV IN LOV DIVJADI
motorne žage in druga sekala
40
posebni gozdni transporterji
20
hidravlična dvigala in mehanični električni nakladalniki
16,5
oprema za gojitev in lov divjadi
14,3
druga oprema
15
OPREMA ZA GOJITEV IN PITANJE RIB
14,3

XI.
1.
A)
a)
–
–
–
b)
–
–
–
B)
a)
–
–
b)
–
–
–
C)
a)
–
–
–
b)
–
–
D)
2.
A)
a)
–
–
b)
–
–
c)
–
–
–
–

OPREMA ZA GRADBENIŠTVO (GRADBENA MEHANIZACIJA)
OPREMA ZA ZEMELJSKA IN DRUGA DELA NA GRADBIŠČIH
bagri:
gosenični bagri in bagri s kolesi:
z močjo motorja do 75 kw
z močjo motorja od 75 do 150 kw
z močjo motorja nad 150 kw
gosenični bagri - verigarji:
z močjo motorja do 75 kw
z močjo motorja od 75 do 150 kw
z močjo motorja nad 150 kw
buldožerji:
buldožerji s kolesi:
z močjo motorja do 150 kw
z močjo motorja nad 150 kw
goseničarji buldožerji:
z močjo motorja do 75 kw
z močjo motorja od 75 do 150 kw
z močjo motorja nad 150 kw
stroji za nakladanje:
stroji za nakladanje s kolesi:
z močjo motorja do 75 kw
z močjo motorja od 75 do 150 kw
z močjo motorja nad 150 kw
stroji za nakladanje - gosenični:
z močjo motorja do 75 kw
z močjo motorja nad 75 kw
druga oprema za zemeljska in druga dela pri začetku in zaključku dela na gradbiščih
OPREMA ZA PRIPRAVO GRADBENEGA MATERIALA:
drobilniki:
čeljustni drobilniki:
čeljustni drobilniki z zmogljivostjo do 30 t/h
čeljustni drobilniki z zmogljivostjo nad 30 t/h
konusni (rotacijski) drobilniki:
konusni drobilniki z zmogljivostjo do 20 t/h
konusni drobilniki z zmogljivostjo nad 20 t/h
udarni čeljustni drobilniki in granulatorji:
udarni čeljustni drobilniki z zmogljivostjo do 30 t/h
udarni čeljustni drobilniki z zmogljivostjo nad 30 t/h
udarni granulatorji z zmogljivostjo do 10 t/h
udarni granulatorji z zmogljivostjo nad 10 t/h

20
14,3
11
16,5
12,5
10
16,5
12,5
20
14,3
11
20
14,3
12,5
16,6
12,5
14,3

12,5
10
12,5
10
16,6
12,5
20
14,3
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B)
–
–
–
C)
–
–
–
–
–
D)
–
–
–

mlini:
kladivarji z zmogljivostjo do 10 t/h
kladivarji z zmogljivostjo nad 10 t/h in paličasti mlini z zmogljivostjo do 20 t/h
paličasti mlini z zmogljivostjo nad 20 t/h
sita:
vibracijska sita z zmogljivostjo do 20 m3/h
vibracijska sita z zmogljivostjo od 20 do 60 m3/h
vibracijska sita z zmogljivostjo nad 60 m3/h
resonančna sita z zmogljivostjo do 60 m3/h
resonančna sita z zmogljivostjo nad 60 m3/h
klasirne naprave fine frakcije (dehidratorji):
klasirne naprave z zmogljivostjo do 15 m3/h
klasirne naprave z zmogljivostjo nad 15 m3/h
hidroseparatorji (črpalke za mulj s hidrociklonom) z zmogljivostjo do 10 m3/h ter naprave za pranje
in predpranje agregatov z zmogljivostjo do 30 m3/h
hidroseparatorji z zmogljivostjo nad 10 m3/h ter naprave za pranje in predpranje agregatov
z zmogljivostjo nad 300 m3/h
elementi - naprave za pripravljanje betona:
mešalniki:
mešalniki z zmogljivostjo do 15 m3/h
mešalniki z zmogljivostjo od 15 do 30 m3/h
mešalniki z zmogljivostjo nad 30 m3/h
privozniki agregata:
transporterji za cement do 15 m3/h
polžasti transporterji za cement nad 15 m3/h
naprave za odmerjanje agregata cementa in dodatkov
posode za cement, agregat in beton:
silosi za cement:
s prostornino do 60 m3
s prostornino od 60 do 100 m3
s prostornino od 100 do 300 m3
s prostornino nad 300 m3
silosi za agregat:
s prostornino do 100 m3
s prostornino od 100 do 500 m3
s prostornino nad 500 m3
košare za prenos betona (dvigalne):
s prostornino do 1 m3
s prostornino od 1 do 3 m3
s prostornino nad 3 m3
prekladalni silosi za beton:
s prostornino do 3 m3
s prostornino nad 3 m3
črpalke za beton:
batne črpalke:
vlečne batne črpalke z zmogljivostjo do 50 m3/h in batne črrpalke z zmogljivostjo do 50 m3/h
vlečne batne črpalke z zmogljivostjo od 50 do 71 m3/h
vlečne batne črpalke z zmogljivostjo nad 70 m3/h
batne avtočrpalke z zmogljivostjo nad 50 m3/h
brezbatne črrpalke:
brezbatne črpalke z rotirajočo planetarno napravo
pnevmatične črpalke (betonski top)
asfaltne baze:
z zmogljivostjo do 100 t/h
z zmogljivostjo nad 100 t/h
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA PRENOS IN PREVOZ MATERIALA NA GRADBIŠČIH
dumperji - prekucniki:
pikolo-dumperji z močjo motorja do 11 kw
dumperji-prekucniki z močjo motorja od 11 do 200 kw
dumperji-prekucniki z močno motorja nad 200 kw
scraperji:
elevatorski scraperji
scraperji s potiskovalcem z močjo motorja do 200 kw
scraperji s potiskovalcem z močjo motorja nad 200 kw

–
E)
a)
–
–
–
b)
–
–
–
F)
a)
–
–
–
–
b)
–
–
–
c)
–
–
–
d)
–
–
G)
a)
–
–
–
–
b)
–
–
H)
–
–
I)
3.
A)
–
–
–
B)
–
–
–

Letna stopnja (%)

20
16,6
12,5
20
14,3
11
20
14,3
16,6
12,5
14,3
20
20
14,3
11
20
14,3
16,5
12,5
10
8,3
6,6
12,5
10
8,3
50
25
16,5
16,6
12,5
20
16,6
12,5
14,3
20
16,6
12,5
10
13
20
14,3
12,5
16,6
14,3
12,5
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C)
–
–
–
D)
–
–
–
E)
a)
–
–
–
b)
–
–
F)
a)
–
–
b)
–
–
G)
4.
A)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
B)
C)
–

grejderji:
z močjo motorja do 75 kw
20
z močjo motorja od 75 do 150 kw
14,3
z močjo motorja nad 150 kw
12,5
vozila v gradbeništvu:
avtomešalniki nad 150 kw
14,3
avtomešalniki do 150 kw, avtocisterne, dostavna in servisna vozila do 150 kw
20
dostavna in servisna vozila nad 150 kw
16,6
transportni trakovi:
ravni trakovi:
z zmogljivostjo do 30 m3/h
16,6
z zmogljivostjo od 30 do 100 m3/h
12,5
z zmogljivostjo nad 100 m3/h
10
rebrasti trakovi:
20
z zmogljivostjo do 30 m3/h
z zmogljivostjo nad 30 m3/h
16,6
elevatorji:
tračni elevatorji:
z zmogljivostjo do 30 m3/h
20
z zmogljivostjo od 30 do 100 m3/h
14,3
verižni elevatorji:
z zmogljivostjo do 30 m3/h
20
z zmogljivostjo nad 30 m33/h
14,3
druga (neomenjena) oprema
16,5
OPREMA ZA IZVAJANJE DEL PRI OBJEKTIH NADZEMNE GRADNJE
stroji za nabijanje tal:
pnevmatični valjarji
16,7
gladki valjarji, statični-vlečeni in gladki valjarji, statični z lastnim pogonom do 10t
12,5
gladki valjarji, statični z lastnim pogonom nad 10t
10
gladki valjarji, vibracijski-vlečni in gladki valjarjji, vibracijski z lastnim pogonom do 18 kw
16,5
gladki valjarji, vibracijski-z lastnim pogonom nad 18 kw
12,5
ježasti valjarji, statični-vlečeni
10
ježasti valjarji, statični-z lastnim pogonom in ježasti valjarji, vibracijski-vlečeni
12,5
ježasti valjarji, vibracijski-z lastnim pogonom
14,3
vibracijske plošče z močjo motorja do 10 kw
16,5
vibracijske plošče z močjo motorja nad 10kw
12,5
vibracijski nabijalniki /žabe) do 500 kg
20
vibracijski nabijalniki nad 500 kg
14,3
stroji za malto (mešalniki in stroji za nanašanje malte)
14,3
stroji za pripravo armature:
stroji za izravnavanje betonskega jekla (rotacijski) od ∅ 0 do ∅ 16, stroji za rezanje jekla in stroji za upogibanje
jekla do ∅ 20mm
12,5
stroji za upogibanje jekla nad ∅ 20 mm
16,5
stroji za topo varjenje
20
stroji za rezanje mrežaste armature in stroji za upogibanje mrežaste armature
12,5
nepremične mize za armiranje
11
premične mize za armiranje
14,3
dvigala:
avtodvigala:
gosenična z močjo motorja od 147 do 220 kw
10
gosenična z močjo motorja nad 220 kw
8
s kolesi z rešetkasto konstrukcijo z močjo motorja do 147 kw
14,3
gosenična z močjo motorja do 147 kw in avtodvigala - s kolesi z rešetkasto konstrukcijo pomola
z močjo motorja nad 220 kw
12,5
s kolesi z rešetkasto konstrukcijo pomola z močjo motorja od 147 do 220 kw
11
s kolesi s teleskopskim pomolom z močjo motorja do 147 kw
16,6
s kolesi s teleskopskim pomolom z močjo motorja od 147 do 220 kw
12
s kolesi s teleskopskim pomolom z močjo motorja nad 220 kw
10
stebrne dvigalne naprave:
do 490 kNm
12,5
od 490 do 1470 kNm
10
nad 1470 kNm
8
druge naprave (z eno ali dvema košarama)
12,5
mostne dvigalne naprave:
z nosilnostjo do 49 kN
10

–
–
–
–
–
D)
a)
–
–
–
–
–
–
–
–
b)
–
–
–
–
c)
–

Letna stopnja (%)
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–
–
d)
–
–
–
e)
–
–
f)
–
–
–
g)
E)
–
–
–
–
F)
–
–
G)
a)
–
–
b)
–
–
–
–
H)
a)
–
–
–
b)
–
–
c)
–
–
d)
–
–
I)
a)
–
–
–
b)
–
–
c)
–
–
J)
a)
–
–
b)
–
–
K)
–

z nosilnostjo od 49 do 98 kN
z nosilnostjo nad 98 kN
portalne dvigalne naprave:
z nosilnostjo do 49 kN
z nosilnostjo od 49 do 98 kN
z nosilnostjo nad 98 kN
konzolne dvigalne naprave:
na drogovih in premični lahki deriki
okenske
dvigala - gradbena:
stebrna dvigala
dvigala s košarami (skipske košare)
okvirna (jaškasta) dvigala
gradbeni odri (viseči, fasadni in motorni stolpni)
dodajalniki (dozerji):
ekscentrski z zmogljivostjo do 30 m3/h
ekscentrski z zmogljivostjo nad 30 m3/h
vibracijski z zmogljivostjo do 30 m3/h
vibracijski z zmogljivostjo nad 30 m3/h
aparati za škropljenje betona (aparati za torkretiranje):
aparati za torkretiranje z zmogljivostjo do 15 m3/h
aparati za torkretiranje z zmogljivostjo nad 15 m3/h
betonski vibratorji:
zunanji vibratorji:
opažni vibratorji
vibracijske mize in vibracijske baterije
notranji vibratorji (igličasti previbratorji):
previbratorji na električni pogon
frekvenčni pretvorniki
premični previbratorji z motorjem
premični previbratorji s stisnjenim zrakom
vodne črpalke:
centrifugalne črpalke:
nizkotlačne (do 30 m)
srednjetlačne (30-100 m)
visokotlačne (nad 100 m)
potopne črpalke (z avtomatičnim vključevanjem):
z zmogljivostjo do 40 m3/h
z zmogljivostjo nad 40 m3/h
membranske črpalke (za umazane in blatne tekočine):
z zmogljivostjo do 50 m3/h
z zmogljivostjo nad 50 m3/h
globinske črpalke:
z zmogljivostjo do 120 m3/h
z zmogljivostjo nad 120 m3/h
stabilni kompresorji:
batni kompresorji:
za tovarne betona
z zmogljivostjo do 10 m3/min
z zmogljivostjo nad 10 m3/min
rotacijski kompresorji:
z zmogljivostjo do 5 m3/min
z zmogljivostjo nad 5m3/min
spiralni (vijačni) kompresorji:
z zmogljivostjo do 10 m3/min
z zmogljivostjo nad 10 m3/min
premični kompresorji
batni premični kompresorji:
z zmogljivostjo do 10 m3/min
z zmogljivostjo nad 10 m3/min
spiralni premični kompresorji:
z zmogljivostjo do 10 m3/min
z zmogljivostjo nad 10 m3/min
pihalniki:
pihalniki z zmogljivostjo do 200 l/min
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8,3
6,6
12,5
10
8,3
16,6
20
20
16,6
12,5
12,5
16,6
20
20
14,3
25
16,6
20
12,5
25
12,5
20
16,6
12,5
16,6
20
20
14,3
25
16,6
20
14,3
25
16,6
12,5
20
14,3
16,6
12,5
20
14,3
20
14,3
25
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–
L)
a)
–
–

pihalniki z zmogljivostjo nad 200 l/min
stroji za izdelavo asfaltnih plasti:
stroji za pripravo in prenos asfaltne mase:
goseničarji finišerji do 75 kw in finišerji s kolesi z močjo motorja do 75 kw
goseničarji finišerji nad 75 kw in finišerji s kolesi z močjo motorja nad 75 kw, škropilnice za bitumensko
in drugo emulzijo - z lastnim pogonom, kotli za pripravljanje litega asfalta in kotli za topljenje bitumena
vlečne škropilnice za bitumensko in drugo emulzijo
stroji za nanašanje materiala in asfalta:
gosenični nanašalniki gramoza in peska
tirni nanašalniki gramoza in peska in naprave za polaganje in obdelovanje betonskega cestišča
rezalniki rež z motorjem
rezalniki rež z elektromotorjem
stroji za stabilizacijo tal:
vlečeni nanašalniki (apna, cementa ipd.)
nanašalniki (apna, cementa, ipd.) z lastnim pogonom
rotacijski rezkalniki z močjo motorja do 40 kw
rotacijski rezkalniki z močjo motorja nad 40 kw
oprema za steklarska dela v gradbeništvu:
za obdelavo, predelavo in vgraditev ravnega stekla
za obdelavo in vgraditev izolirnega stekla in zrcal
druga oprema za steklarsko dejavnost v gradbeništvu
oprema za montažno-instalaterska dela v gradbeništvu:
električni in pnevmatični vrtalni in brusilni stroji
pnevmatične in eksplozijske pištole za kovičenje
za rezanje, upogibanje in obdelavo pločevine
za izdelavo navojev na ceveh, za varjenje in rezanje
za ustvarjanje tlaka v instalacijah
oprema za druga montažno-instalaterska dela
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA GRADITEV PREDOROV IN DRUGIH OBJEKTOV PODZEMNE GRADNJE
stroji za vrtanje predorov z rotacijsko glavo ter za trde materiale, lafetni vrtalniki, razrivalniki-tirni, vagoneti
za izvoz materiala, prevračalniki vagonetov, električne predorne lokomotive, predorni opaži in ventilatorji
za sesanje prahu iz predora
vrtalne naprave
stroji za vrtanje predorov z rotacijsko glavo za mehke materiale, lafetni vrtalniki z dvema ploščama ali več,
tirni predorni nakladalniki s čelnim nakladanjem, predorni nakladalniki s čelnim nakladanjem s kolesi,
premične predorne lokomotive in predorni odri
druga neomenjena oprema
OPREMA ZA GRADITEV MOSTOV
plavajoče dvigalne naprave
motorni čolni z lesenim koritom
vlačilci
šlepi
naprave za izdelavo vrtalnih pilotov
vibratorji za zabijanje in ruvanje jeklenih mostnic in dieselska zabijala za mostnice in pilote
druga (neomenjena) oprema
OPREMA ZA GRADITEV HIDROELEKTRARN IN VODNIH POTI
oprema za graditev hidroelektrarn:
žični žerjavi, drobilnice in separacije z velikimi zmogljivostmi ter tovarne betona z velikimi zmogljivostmi
prekucniki za prevoz betona
stebrni žerjavi z več kot 1900 kNm
drsni opaži in košare za prenos betona s hidravličnim odpiranjem
oprema za graditev vodnih poti:
plavajoči bagri in plavajoči transportni trakovi:
plavajoči vedrniki
plavajoči bagri s togo žlico in plavajoči bagri z grabilnikom
plavajoči transportni trakovi
plavajoči črpalni bagri (refulerji), tlačni cevovodi, plavajoče razkladalne naprave:
plavajoči črpalni bagri s sekalom ali brez sekala (freze)
majhni zložljivi plavajoči črpalni bagri
agregati tlačnih črpalk in mostovni čolni tlačnega cevovoda
plavajoči elevatorji
druga tehnična plovila (plavajoče dvigalne naprave, plavajoče priprave za vlečenje, plavajoči kamnolomi
in plavajoča pristajališča)
prekladalni čolni, vlečena plovila, pontoni:

–
b)
–
–
–
–
c)
–
–
–
–
M)
–
–
–
N)
–
–
–
–
–
–
O)
5.
–
–
–
–
6.
–
–
–
–
–
–
–
7.
A)
–
–
–
–
B)
a)
–
–
–
b)
–
–
–
–
c)
d)

Letna stopnja (%)

16,6
14,3
12,5
10
14,3
12,5
20
16,5
14,3
16,5
20
16,6
10
12,5
14,3
12,5
15,5
14,3
12,5
11
14,3
13

20
12
16,5
14,3
5
10
6,6
4
10
12,5
11
16,6
25
16,6
20
5
5,5
10
5
8,3
10
5
5
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–
–
–
–
–
–
C)
8.
–
–
–
–
–

prekladalni čolni, klapeti ali senkerji za gramoz in pesek, ravni prekladalni čolni ter pokriti pontoni
prekladalni čolni, klapeti in senkerji za kamen
vlečena plovila-šlepi
odkriti enozidni prekladalni čolni-pontoni
celičasti pontoni
ladijski in dvigalni vitli
druga (neomenjena) oprema
ELEKTRIČNA OPREMA ZA GRADBENIŠTVO
transformatorji za gretje betona in prenosne transformatorske postaje za gradbišča
omrežni-oljni transformatorji za transformacijo na 0,4 kV zunanje ali notranje montaže vseh vrst
dieselski električni agregati do 40 kw
dieselski električni agregati od 40 do 100 kw
druga električna oprema za gradbeništvo

XII
1.
–

OPREMA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM TER OPREMA ZA OBRT IN KOMUNALNE STORITVE
OPREMA ZA TRGOVINO
prodajne police, prodajne mize, omare, stalaže, gondole, police in pulti za razstavljanje, prodajo
in pakiranje blaga
hladilne naprave, vitrine, komore, hladilniki in druga oprema za hlajenje in hrambo izdelkov
registrirne blagajne (mehanične, elektronske), tehtnice (mehanične, elektronske), ter stroj za mletje
in rezanje mesa in drugih izdelkov
druga (neomenjena) oprema za trgovinsko dejavnost
OPREMA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
sobno pohištvo v hotelih, motelih, počitniških domovih in naseljih ter v drugih gostinskih in turističnih objektih:
leseno
iz drugega materiala
pohištvo za restavracije, kavarne in okrepčevalnice:
kovinsko
leseno
iz plastike in drugega materiala
pohištvo v kuhinjah ter v točilnicah alkoholnih in brezalkoholnih pijač:
leseno
iz emajla
iz drugega materiala
oprema za proizvodnjo hrane in za strežbo hrane in pijač:
štedilniki, hladilniki in druge hladilne naprave, kotli, kuhinjski pribor in avtomati za pripravo ali hrambo hrane
strežna posoda iz kristala in drugega plemenitega materiala
porcelanasta in keramična strežna posoda
kovinska strežna posoda
strežna posoda iz drugega materiala
oprema za proizvodnjo in hrambo ledu in sladoleda ter za hrambo jedil in pijač:
za proizvodnjo in hrambo ledu in sladoleda
za hlajenje in hrambo jedil, pijač, ipd.
druga oprema za gostinstvo in turizem:
recepcijski in drugi pulti, razstavne omare in police, vitrine, kalkulatorji in kompleti za samopostrežbo
kovinske omare za dragocenosti in oprema za čiščenje snega okoli objektov
lestenci, montažne savne, biljardne mize ter mize za igro in razvedrilo
garniture in drugo pohištvo za sedenje v hotelskih vežah in na terasah, pomivalni in pralni stroji, ojačevalne
in avdiovizualne naprave in aparati
sesalniki za prah, loščilci, infra in kremenove svetilke, grilli, glasbeni avtomati in igralni avtomati,
avtomatični sušilniki, prodajni avtomati in avtomati za čiščenje obutve
oprema za kegljanje, biljard, tenis in drugo razvedrilo
počitniške prikolice za oddih v kampih in drugih turističnih naseljih
druga (neomenjena) oprema za gostinstvo in turizem
OPREMA ZA OPRAVLJANJE OBRTNIH IN KOMUNALNIH STORITEV
za izdelavo obrtnih kovinskih predmetov in za popravilo kovinskih izdelkov
za izdelavo in popravilo elektrotehničnih izdelkov
za izdelavo in popravilo lesenih predmetov
za izdelavo in popravilo tekstilnih, usnjenih in gumenih predmetov
za izdelavo živil
za izdelavo in popravilo drugih neomenjenih izdelkov
za opravljanje brivskih, frizerskih in drugih osebnih storitev ter storitev za gospodinjstva
za urejanje naselij in prostora, vzdrževanje ulic in prometnih poti ter za vzdrževanje parkov, zelenic
in površin za rekreacijo
za vzdrževanje snage v mestih in naseljih in za pobiranje smeti
druga (neomenjena) oprema za opravljanje obrtnih in komunalnih storitev

–
–
–
2.
A)
–
–
B)
–
–
–
C)
–
–
–
D)
–
–
–
–
–
E)
–
–
F)
–
–
–
–
–
–
G)
H)
3.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Letna stopnja (%)

5,5
8
5
10
8,3
16,6
15,5
7
5
16,5
12,5
25

10
18
15
14,3
11
10
10
11
12,5
10
15
12,5
15
12,5
15
10
11
10
12,5
10
7
5
15
20
10
12,5
14,3
12,5
15
14,3
11
12,5
11
16,5
14,3
18
12
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XIII
1.
A)
–
–
B)
–
–
C)
–
–
D)
–
–
E)
F)
G)
H)
I)
J)
2.
–
–
–
3.
–
–
–
–
–

SADOVNJAKI, VINOGRADI IN HMELJNIKI
SADOVNJAKI
slive, češnje, višnje in kutine:
z namakanjem
brez namakanja
jablane:
na generativni podlagi
na vegetativni podlagi
hruške:
na generativni podlagi
na vegetativni podlagi
breskve:
z namakanjem
brez namakanja
marelice
orehi
maline, robidnice in ribez
pomaranče
oljke
drugo sadje
VINOGRADI IN HMELJNIKI
vinogradi z latniki
vinogradi, gosto sajenje
hmeljniki
HITRORASTOČE DREVJE
topoli, vrbe in drugo drevje za kombinirano proizvodnjo hlodov in celuloznega lesa
topoli, vrbe in drugo drevje za proizvodnjo celuloznega lesa
topoli in vrbe za proizvodnjo celuloznega lesa
drevje za energetske potrebe oziroma namene
drugo hitrorastoče drevje

XIV. DELOVNA IN PLEMENSKA ŽIVINA
1.
GOVEDA:
–
biki
–
krave
–
delovni voli
2.
KONJI:
–
žrebci
–
kobile
–
delovni konji
3.
MEZG, OSLI IN MULE:
–
mezgi in mule
–
osli
4.
PRAŠIČI:
–
merjasci
–
plemenske svinje
5.
OVCE IN KOZE:
–
ovni in kozli
–
ovce in koze za mleko in pleme
6.
DRUGA ŽIVINA:
–
kokoši in druga perutnina
–
čebelje družine
–
službeni psi
–
druga neomenjena živina

Letna stopnja (%)

5
6
6
5
5
6,5
10,5
13
10,5
4
21
14
8
10
6,5
8,5
5,5
8
10
10
25
12

25,5
20,5
13
13
10,5
9
8
10
25
33
25
20
40
25
20
50
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4125.

Dodatek iz 10. člena zakona o minimalni plači, o
načinu usklajevanja plač in o regresu za letni
dopust v obdobju 1999–2001

Na podlagi drugega odstavka 12. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni
dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99)
minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

DODATEK
iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust
v obdobju 1999–2001
Dodatek je 435 SIT in pripada zaposlenim, ki prejemajo plačo nižjo od povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Dodatek se izplačuje od vključno 1. oktobra do 31. decembra 1999 oziroma do uveljavitve novega zakona o
dohodnini.
Št. 663-02-001/99-014
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.

4126.

Poprečna plača iz 10. člena zakona o minimalni
plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za
letni dopust v obdobju 1999–2001

Na podlagi prvega odstavka 12. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni
dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99)
minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

POVPREČNO PLAČO
iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust
v obdobju 1999–2001
Povprečna plača v Republiki Sloveniji za mesec avgust
1999 je 172.910 SIT.
Podatek se uporablja za ugotavljanje upravičenosti do
dodatka, ki ga je delodajalec dolžan izplačati zaposlenim,
katerih izplačana plača za poln delovni čas v tekočem
mesecu je ali bi bila nižja od povprečne plače v Republiki
Sloveniji.
Št. 663-02-001/99-015
Ljubljana, dne 13. oktobra 1999.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.

Uradni list Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
4127.

Odločba o odpravi odloka o ureditvenem načrtu
za območju Čezsoški most v Čezsoči v delu, ki
ureja desni breg reke Soče v Čezsoči in odpravi
odloka o spremembah in dopolnitvah
družbenega plana Občine Tolmin za obdobje
1986–1990 v delu, ki planira izdelavo
ureditvenega načrta Čezsoški most za
rekreacijske dejavnosti

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine Nova Gorica, na seji dne 23. septembra 1999

o d l o č i l o:
1. Odlok o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški
most v Čezsoči (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 11/90) se odpravi v delu, ki ureja desni
breg reke Soče v Čezsoči.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega
plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 – dopolnitev
1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in
Tolmin, št. 5/91) se odpravi v delu, ki predvideva izdelavo
ureditvenega načrta Čezsoški most za rekreacijske dejavnosti.

Obrazložitev
A)
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-332/96 z dne
5. 6. 1997 sprejelo pobudo Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Nova Gorica za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in
dopolnitvah družbenega plana Občine Tolmin za obdobje
1986–1990 – dopolnitev 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/91 – v nadaljevanju:
spremembe srednjeročnega plana) in odloka o ureditvenem
načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 11/90 – v
nadaljevanju: odlok o ureditvenem načrtu za Sočo) in do
končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje odloka o
ureditvenem načrtu za Sočo.
2. Pobudnik navaja, da je občina z izpodbijanim odlokom o ureditvenem načrtu za Sočo posegla na zaščiteni
desni breg reke Soče. Tam naj bi predvidela ureditev kampa
s sprejemnim objektom in s teraso. Pobudnik naj bi v postopku priprave izpodbijanega odloka temu nasprotoval. Navaja, da je z ureditvijo levega brega Soče pri mostu v Čezsočo soglašal in je v postopku priprave odloka o ureditvenem
načrtu za Sočo izdal pogojno soglasje, ki je obsegalo izgradnjo kampa na levem bregu Soče. Posegi na desnem
bregu pa naj bi predstavljali kršitev varstvenega režima za
reko Sočo, ki je določen z zakonom o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76
in 26/86 – v nadaljevanju: ZDZORS) in z občinskim odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter
naravnih znamenitosti na območju Občine Tolmin (Uradno
glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90, v
nadaljevanju: odlok o varovanju Soče). To naj bi pomenilo,
da je odlok o ureditvenem načrtu za Sočo tudi neposredno v
nasprotju s 73. členom ustave, ki varuje naravno in kulturno
dediščino, in z zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu
Alp (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe št. 5/95). Sprejem odloka o ureditvenem načrtu za Sočo naj bi bil po
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navedbah pobudnika tudi v nasprotju z 9., 23., 27., 29.,
31., 34., 35. in 39. členom zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93 – v nadaljevanju: ZUN), ker naj bi srednjeročni plan
občine v času sprejemanja odloka o ureditvenem načrtu za
Sočo takšne namenske rabe spornega območja ne predvideval. Občina naj bi zaradi odprave te nezakonitosti pozneje
sprejela spremembe srednjeročnega plana, v postopek priprave pa naj ne bi vključila pobudnika. S tem naj bi onemogočila tehtanje interesov varstva naravne in kulturne dediščine z drugimi interesi na tem prostoru. Navaja, da je kot
organizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine po 9.
in 82. členu zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni
list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št.
26/92 in 75/94 – v nadaljevanju: ZNKD) morala sodelovati
v postopku planiranja in dajanja analitične ocene za planske
odločitve glede kulturnih in zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti. Pobudnik navaja, da so spremembe
srednjeročnega plana tudi v nasprotju s 40., 41. in 43.
členom zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZUreP). Občina naj bi
tudi ne bila pridobila soglasja republiškega upravnega organa na izpodbijane spremembe plana, ki naj bi bile zato v
nasprotju s 50. členom ZUreP.
3. Občina Bovec v odgovoru navaja, da so navedbe
pobudnika neresnične. Njena predhodnica Občina Tolmin
naj bi bila sprejela dolgoročni in srednjeročni plan v letu
1987. V dolgoročnem planu naj bi predvidela izgradnjo
športno-turističnih objektov pri mostu v Čezsoči. V srednjeročnem planu naj bi predvidela izgradnjo kajakaškega kampa ob mostu, izgradnjo manjših objektov s 24 apartmaji ter
športna igrišča s pomožnimi in servisnimi objekti nizvodno
od ceste (vezano na kamp na desnem bregu Soče in za
potrebe naselja in turizma v Čezsoči). Občina navaja, da s
spremembami srednjeročnega plana, ki so predvidele izdelavo ureditvenega načrta Čezsoški most za rekreacijske dejavnosti, ni poskušala naknadno odpraviti nezakonitosti glede že sprejetega odloka o ureditvenem načrtu za Sočo. V
postopku priprave sprememb srednjeročnega plana naj bi
bil pobudnik sodeloval. Tako naj bi sprejete spremembe
srednjeročnega plana ne bile v nasprotju s 40., z 41. in s
43. členom ZUreP. Spremembe srednjeročnega plana naj
bi bile tudi usklajene z obveznimi izhodišči republiškega
plana, ker na podlagi 50. člena ZUreP v 45 dnevnem roku
niso prejeli obvestila od pristojnega republiškega organa o
ugotovljenih neskladjih. Občina Bovec navaja, da ne razpolaga s prilogo sprememb srednjeročnega plana, ki sestoji iz
kartografskega dela in programske zasnove za ureditveni
načrt, ki je predviden s spremembami srednjeročnega plana. Nadalje navaja, da odlok o ureditvenem načrtu za Sočo
ni v nasprotju s prepovedmi po 3. členu ZDZORS, saj je bila
rekreativna raba tega območja mogoča brez obsežnejših
poseganj v brežino reke. Odlok naj tudi ne bi kršil prepovedi, ki so določene v 18. členu odloka o varovanju Soče.
Pomisleka bi lahko bili deležni le gradnji dveh objektov v
bližini brega reke Soče, to je objekt recepcije v kampu na
desnem bregu Soče in čolnarna na levem bregu. Na podlagi
2. člena ZDZORS naj občina tudi ne bi nikoli določila z
odlokom meje priobalnih zemljišč, tako da zavarovano območje reke Soče po ZDZORS sploh ni določeno. Odlok o
ureditvenem načrtu za Sočo po navedbah občine tudi ni v
nasprotju z ZUN, saj je v postopku priprave pobudnik vseskozi sodeloval, njegovi pogoji in mnenja so bili v postopku
priprave osnutka odloka z njim usklajeni in v odloku tudi
upoštevani.
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B)
Presoja odloka o ureditvenem načrtu za Sočo
4. Pobudnik izpodbija odlok o ureditvenem načrtu za
Sočo, ker na desnem bregu Soče pri mostu v Čezsočo
predvideva izgradnjo kampa. Taka ureditev naj bi bila v nasprotju z varstvenim režimom, ki je določen v 3. členu ZDZORS in v 18. členu odloka o varovanju Soče ter zato v
nasprotju s 73. členom ustave in zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp. Občina naj bi sprejela izpodbijani
odlok tudi v nasprotju z 9., 23., 27., 29., 31., 34., 35. in
39. členom ZUN, ker naj ne bi imela podlage v občinskem
srednjeročnem planu in ker naj bi v postopku njegove priprave ne bi upoštevala pobudnikovega negativnega mnenja.
5. Ustavno sodišče je že presojalo zakonitost sprememb odloka o varovanju Soče z odločbo št. U-I-81/93 z
dne 12. 5. 1994 (Uradni list RS, št. 32/94 in OdlUS III, 53)
in jih odpravilo, ker so zmanjševale zakonito uvedeni obseg
varovanja naravne znamenitosti reke Soče brez predhodnega mnenja ali predloga organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
6. Občina Tolmin kot predhodnica Občine Bovec je
sprejela odlok o ureditvenem načrtu za Sočo, v katerem je
ob mostu čez Sočo v Čezsoči, na desnem bregu predvidela
kamp za kajakaše, ki ga sestavljajo rekonstruirana obstoječa
peščena dovozna cesta, sprejemni objekt s teraso in obstoječi travnik, namenjen šotoriščem, ob levem bregu Soče pa
športni park, ki združuje kajakaški center, začasne objekte
za izvedbo kajakaških tekmovanj in športna igrišča.
7. Reka Soča je varovana z ZDZORS in z odlokom o
varovanju Soče. ZDZORS prepoveduje gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih objektov in naprav ter gradnjo
in rekonstrukcijo drugih objektov in naprav, ki lahko vplivajo
na spremembo vodnega režima ali kakovost vode. Zakon
varuje zavarovano območje za reko Sočo s pritoki z namenom, da se zavarujejo voda in poglavitne značilnosti vodnega režima ter tako ohranijo biološke lastnosti voda in naravno okolje na tem območju (1. člen). Zavarovano območje
zajema strugo ter vodna in priobalna zemljišča reke Soče in
njenih pritokov na odseku od izvira Soče oziroma njenih
pritokov do vtoka Idrijce pri Mostu na Soči. Zakon o vodah
(Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/81 in Uradni list RS, št.
15/91 – v nadaljevanju: ZV) je kot priobalna zemljišča določil vsa pribrežna zemljišča nad višino srednje letne vode in
nad višino najvišjega vodostaja plime v širini najmanj 10 m,
vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi in zemljišča najmanj
v petmetrskem pasu za visokovodnimi nasipi. Za priobalna
zemljišča se štejejo tudi erozijska območja z intenzivno erozijo in površine, ki jih ogrožajo plazovi (tretji odstavek
54. člena). Vodna zemljišča pa so struge in korita z brežinami do višine srednje letne vode ter opuščene struge in
prodišča, ki jih voda od časa do časa še poplavlja (prvi
odstavek 54. člena). Po 2. členu ZDZORS in po 58. členu
ZV je predvideno, da meje priobalnih zemljišč predpiše predstavniški organ občine z odlokom (2. člen). Občinski odlok
pa meja priobalnih zemljišč ni nikoli predpisal in s tem natančno določil. Mejo zavarovanega območja na pregledni
katastrski karti v merilu 1: 5000 določa odredba o začasni
razglasitvi reke Soče s pritokom za naravno znamenitost
(Uradni list RS, št. 48/99 – v nadaljevanju: odredba). Meja
zavarovanega območja pa je označena tudi na publikacijski
karti v merilu 1:150.000, ki je sestavni del odredbe (drugi in
tretji odstavek 2. člena).
8. S posegi na levem bregu pobudnik soglaša. Po
mnenju Uprave za varstvo narave, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, sodi desni breg reke Soče na
spornem območju v zavarovano območje tudi zato, ker je
poplavna ravnica Soče, ki na jugu na celi dolžini meji nepo-
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sredno na breg reke Soče in je tako v tem delu sestavni del
vodnega zemljišča. Po njenem mnenju ni možna nikakršna
rekreativna raba območja brez posegov v samo brežino
reke, ki jo močno spodkopava erozija. Navaja, da je sama
poplavna ravnica na severu jasno omejena s strmo in zelo
izrazito rečno teraso, ki se dviguje kar 60 m nad reko. Na
tem mestu naj bi bilo nemogoče varovati naravno okolje
Soče brez vključitve celotne, na tem mestu sorazmerno
ozke (najširši del 50 m) poplavne ravnice. Izpodbijano območje naj bi bilo erozijsko močno načeto, zato naj bi bilo po
ZV priobalno zemljišče.
9. Ustavno sodišče pritrjuje ugotovitvam ministrstva, da
je območje desnega brega Soče pri mostu v Čezsoči delno
poplavno, na celotnem območju pa erozijsko močno načeto. Iz navedenih razlogov je po 54. členu ZV vodno oziroma
priobalno zemljišče. Čeprav občina z odlokom ni določila
natančnih meja priobalnih zemljišč, so te določene z odredbo. Natančne meje v obravnavanem primeru tudi niso sporne. Predvideni poseg v prostor bi na tem območju nujno
zahteval posege v brežino reke, s tem pa bi vplival na spremembo vodnega režima. To je v nasprotju s 3. členom
zakona o Soči, ki prepoveduje gradnjo vseh objektov, ki bi
lahko vplivali na spremembo vodnega režima. Navedena
kršitev zakona je iz teh razlogov tudi v nasprotju s
73. členom ustave, po katerem je vsakdo dolžan v skladu z
zakonom varovati naravne znamenitosti. Država in lokalne
skupnosti pa skrbijo za ohranjanje naravne dediščine.
10. Po 21. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ustavno sodišče
ni pristojno za ugotavljanje skladnosti izpodbijanega odloka
z odlokom o varovanju Soče, ker gre za presojo skladnosti
dveh istovrstnih predpisov lokalne skupnosti.
11. Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče odlok o
ureditvenem načrtu za Sočo odpravilo v delu, v katerem na
desnem bregu reke Soče v Čezsoči ureja vodno in priobalno zemljišče in s tem vpliva na spremembo vodnega režima
v nasprotju s 3. členom ZDZORS in v nasprotju s 73. členom ustave. Pri presoji je ustavno sodišče upoštevalo, da je
potrebno odpraviti morebitne škodljive posledice, ki so nastale pred začasnim zadržanjem izpodbijanega odloka.
12. Ker je ustavno sodišče izpodbijani del odloka o
ureditvenem načrtu za Sočo odpravilo že iz zgoraj navedenih razlogov, ni presojalo ali odlok krši tudi Konvencijo o
varovanju Alp.
13. Ustavno sodišče tudi ni presojalo drugih navedb
pobudnika o nezakonitosti izpodbijanega dela odloka o ureditvenem načrtu za Sočo, ker na odločitev o ustavnosti in
zakonitosti izpodbijanega predpisa ne morejo vplivati.
Presoja sprememb srednjeročnega plana
14. Pobudnik izpodbija spremembe srednjeročnega
plana, ker naj bi občina z njimi naknadno vključila v plan
posege na desnem bregu Soče, ki jih je predhodno že
uredila v odloku o ureditvenem načrtu za Sočo. S tem naj bi
odpravila nezakonitost odloka, ki ni imel podlage v takrat
veljavnem srednjeročnem planu. To naj bi bilo v nasprotju s
40., z 41. in s 43. členom ZUreP. Glede izpodbijanih sprememb plana naj bi tudi občina ne imela soglasja republiških
upravnih organov, kar naj bi bilo v nasprotju s 50. členom
ZUreP.
15. Občina Tolmin je sprejela spremembe srednjeročnega plana. V njih je predvidela v tekstualnem delu kot
spremembo le “izdelavo in sprejetje ureditvega načrta Čezsoški most za rekreacijske dejavnosti”. Njena naslednica,
Občina Bovec, navaja, da ne obstoji več kartografski del
priloge sprememb srednjeročnega plana, ki naj bi obsegale
programske zasnove za predviden ureditveni načrt. Na podlagi 38. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave
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strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85) morajo prostorske sestavine
srednjeročnega plana na območjih, kjer je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega akta, imeti programske zasnove z vsebino, ki je določena v drugem odstavku 38.
člena citiranega navodila. Po 39. členu tega navodila pa se
prostorske sestavine srednjeročnega plana grafično prikažejo v kartografskem delu. Vsebina sprememb srednjeročnega plana je zato v nasprotju s 43. členom ZUreP, po
katerem srednjeročni plan podrobno določa prostorsko organizacijo dejavnosti in namensko rabo prostora na območjih, kjer so predvideni posegi v prostor ali druge obveznosti v
zvezi z urejanjem prostora. Prav tako se območjem določijo
površine in meje. Spremembe srednjeročnega plana so zato bistveno pomanjkljive in se brez obveznih kartografskih
prilog tudi ne morejo izvajati. Na njihovi podlagi ni mogoče
izdelati predvidenega ureditvenega načrta, skladno z
29. členom ZUN, po katerem prostorski izvedbeni načrt le
povzema usmeritve iz dolgoročnega plana in odločitve iz
srednjeročnega plana, ki se nanašajo na obravnavano območje.
16. Ustavno sodišče je del sprememb srednjeročnega
plana odpravilo, ker so v nasprotju s 43. členom ZUreP, po
katerem srednjeročni plan podrobno določa prostorsko organizacijo dejavnosti in namensko rabo prostora na območjih, kjer so predvideni posegi v prostor ali druge obveznosti v
zvezi z urejanjem prostora. Zaradi te njihove pomanjkljivosti
tudi ni mogoče ugotoviti, ali so v nasprotju z zakonom o
Soči. Odprava sprememb srednjeročnega plana pomeni,
da Občina Bovec ne more sprejeti ureditvenega načrta Čezsoški most za rekreacijske dejavnosti.
17. Ker je ustavno sodišče že ugotovilo, da je izpodbijani del sprememb srednjeročnega plana v nasprotju s
43. členom ZUreP, ga je že zaradi tega odpravilo in ni
presojalo skladnosti sprememb srednjeročnega plana z drugimi določbami ZUreP, ki jih navaja pobudnik.
C)
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. UI 332/96
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

4128.

Odločba o delni razveljavitvi 17. člena in
zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 1., 2., 3. in
18. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti ter o delni razveljavitvi sklepa vlade
št. 113-02/93-4/20 z dne 15. 12. 1994

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobude Javnega zavoda Žalske lekarne, Žalec, in Javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, ki ju
zastopa Marjetica Nosan, odvetnica v Celju, Gorenjske
lekarne, Kranj, in Lekarne Ljubljana, ki ju zastopa Bojana
Ozimek, odvetnica v Ljubljani, ter Obalne lekarne Koper,
ki jo zastopa mag. Gregor Velkavrh, odvetnik v Kopru, na
seji dne 23. septembra 1999
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o d l o č i l o:
1. Določba prvega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) se razveljavi,
kolikor se nanaša na javne zavode, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v skladu z zakonom.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
1., 2., 3. in 18. člena v prvi točki navedenega zakona se
zavrne.
3. Sklep vlade št. 113-02/93-4/20-8 z dne 15. 12.
1994, kolikor zajema subjekte, pri katerih vlada ne izvršuje
pristojnosti delodajalca oziroma ustanoviteljskih pravic v skladu z aktom o ustanovitvi, ni začel veljati in se ni smel uporabljati, ker ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik Javni zavod Žalske lekarne je vložil pobudo za oceno ustavnosti 17. in 18. člena zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti (v nadaljevanju: ZRPJZ) in 30. in 31. člena pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih v zdravstvu (Uradni list RS, št. 41/94). Pobudnica Gorenjska lekarna je vložila pobudo za oceno ustavnosti 3., 17. in 18. člena ZRPJZ
ter sklepa vlade št. 113-02/93-4/20-8 z dne 15. 12. 1994
(v nadaljevanju: sklep vlade). Lekarna Ljubljana in Lekarniška zbornica Slovenije izpodbijata 1., 3., 17. in 18. člen
ZRPJZ, Obalne lekarne Koper pa poleg navedenih določb
še 2. člen ZRPJZ. Javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica
izpodbija 1., 17. in 18. člen ZRPJZ ter 30. in 31. člen
pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih v zdravstvu.
2. Pobudniki menijo, da so izpodbijane določbe v neskladju s 14. členom ustave, saj naj bi v primeru, če veljajo
tudi za določanje in izplačevanje plač iz sredstev, ki niso
zagotovljena in pridobljena iz proračunov in drugih javnih
sredstev, postavljale v lekarnah zaposlene delavce v neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi delavci, ki lahko s
sredstvi, pridobljenimi s prodajo na trgu, razpolagajo za
plače brez takšnih omejitev. Pobudniki menijo, da izpodbijano omejevanje ni niti potrebno niti smiselno. Izpodbijana
ureditev pa naj bi bila v neskladju tudi s prvim odstavkom
74. člena ustave, po katerem je gospodarska pobuda svobodna. Upoštevanje izpodbijanih določb ZRPJZ tudi v zvezi
s sredstvi, ki niso pridobljena iz proračunov in drugih javnih
sredstev, naj bi delavcem odvzelo pravico do svobodne
gospodarske pobude, saj jim onemogoča, da bi o rezultatih
dela odločali tako kot drugi delavci, ki sredstva pridobivajo z
udeležbo na trgu in jih za plače razporejajo brez omejitev v
smislu izpodbijanih določb.
3. Pobuda Javnega zavoda Žalske lekarne je bila poslana Državnemu zboru, ki nanjo ni odgovoril.
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je ob
pobudi Javnega zavoda Žalske lekarne pojasnilo, da se
glede na zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 – v
nadaljevanju: ZZ) javni zavod ustanovi z namenom, da opravlja javno službo. ZZ sicer dopušča, da javni zavod opravlja
tudi druge dejavnosti, torej tudi gospodarske dejavnosti,
vendar pa ne na škodo javne službe, zaradi katere je bil
javni zavod ustanovljen. To je razvidno iz 18. člena navedenega zakona, ki dopušča opravljanje gospodarske dejavnosti le v primeru, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti,
za katero je zavod ustanovljen. Javni zavodi imajo po ZZ
povsem drugačen status kot gospodarske organizacije. Med
drugim je za ta poseben status značilna poudarjena vloga
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ustanovitelja pri urejanju številnih pomembnih vprašanj. Določbe, ki urejanje določenih vprašanj vežejo na soglasje
ustanovitelja, vsebujejo tako ZZ kakor tudi zakoni, ki urejajo
posamezna področja dejavnosti, na katerih običajno delujejo javni zavodi (n.pr. šolstvo, zdravstvo, kultura itd.). Zato
opravljanja gospodarske dejavnosti v okviru javnega zavoda
ni mogoče enačiti z opravljanjem te dejavnosti v gospodarskih organizacijah. Ministrstvo posebej opozarja, da javni
zavod ne more samostojno razpolagati s presežki prihodkov
nad odhodki. Po 48. členu ZZ sme zavod presežek uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o
ustanovitvi drugače določeno. Po navedbah tega ministrstva akti o ustanovitvi javnih zavodov in njihovi statuti, ki so bili
sprejeti s soglasjem ustanovitelja, večinoma vsebujejo posebne določbe o omejevanju razpolaganja s presežki. Zato
naj ne bi bila točna trditev Javnega zavoda Žalske lekarne,
da je ZRPJZ odvzel delavcem pravico, da samostojno razpolagajo z ustvarjenim dohodkom. Upoštevaje navedene
posebnosti statusa javnih zavodov je ZRPJZ v izpodbijanih
določbah delavcem dal možnost, da del ustvarjenega prihodka na trgu namenijo v soglasju z ustanoviteljem za delovno uspešnost. Prav tako naj ne bi bila točna trditev, da je
zavod glede na 2. člen ZRPJZ dolžan upoštevati določbe o
količnikih, napredovanju, delovni uspešnosti in dodatkih le
pri plačah, ki se financirajo iz sredstev, ki jih prejema zavod
za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne službe. Glede
na določbe prvega člena ZRPJZ se namreč plače določajo
in izplačujejo na podlagi tega zakona zaposlenim v državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti ter v javnih zavodih s
področij, ki so navedena v tem členu. Pri tem ni pomemben
vir financiranja. Glede na to, da je pobudnik javni zavod s
področja zdravstva, veljajo zanj vse določbe ZRPJZ – tako
za določanje kakor tudi za izplačevanje plač vseh zaposlenih (torej tudi 17. in 18. člen), pa čeprav del sredstev
pridobiva tudi s prodajo blaga in storitev na trgu. Če bi bilo
sprejeto stališče, ki ga zagovarja pobudnik, bi imeli v istem
zavodu dva različna plačilna sistema, kar pa ne bi bilo sprejemljivo.
5. V zvezi s pobudo, ki je bila vložena zoper sklep
vlade, po katerem znašajo sredstva za delovno uspešnost
po ZRPJZ za mesec januar 1998 1% sredstev za plače
(zadeva je vpisana pod št. U-I-36/98), je vlada pojasnila, da
se v skladu z določbami zakonov, ki urejajo financiranje
dejavnosti in nalog, ki jih opravljajo državni organi in javni
zavodi, sredstva za plače zaposlenih, ki opravljajo naloge iz
državne pristojnosti ali javno službo, večinoma zagotavljajo
iz javnih sredstev. Financer je pri zagotavljanju sredstev za
plače dolžan spoštovati določbe zakonov in kolektivnih pogodb. S predpisom je določena le zgornja meja sredstev za
uspešnost, niti zakon niti kolektivne pogodbe pa ne določajo spodnje meje. Zato obseg teh sredstev lahko določi organ, ki je pristojen za financiranje dejavnosti oziroma zagotavljanje sredstev za plače. V primeru, ko gre za javne
zavode, državne organe in organe lokalnih skupnosti, naj bi
bilo treba izhajati iz dejstva, da se obseg sredstev javne
porabe določi v Državnem zboru Republike Slovenije ob
obravnavi proračunskega memoranduma, državnega proračuna in usklajenih bilanc sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in bilanc občinskih proračunov. V vseh navedenih primerih gre za javna
sredstva, zato ne bi bilo sprejemljivo, da bi bil možni obseg
mase sredstev, namenjenih za delovno uspešnost zaposlenih, pri posameznih porabnikih določen različno, saj bi to
zaposlene na tem področju postavljalo v neenak položaj.
Izpodbijani sklep naj bi po mnenju vlade ne bil podzakonski
predpis, za katerega bi bilo potrebno izrecno pooblastilo v
zakonu in zato tudi ni bil objavljen, ampak je bil neposredno
vročen javnim zavodom in državnim organom.
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B)–I
6. Ustavno sodišče je pobude iz 1. točke obrazložitve
te odločbe zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo, del pobude, ki se nanaša na pravilnik o napredovanju
delavcev, zaposlenih v zdravstvu, pa je izločilo in jo bo
obravnavalo posebej.
7. Pobudnica Lekarniška zbornica utemeljuje svoj pravni interes z določbama 38. in 39. člena zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 – v nadaljevanju: ZLD),
po katerih je kot pravna oseba ustanovljena za učinkovito
opravljanje lekarniške dejavnosti in za zagotavljanje njene
strokovnosti ter za izpolnjevanje drugih skupnih nalog. Lekarniška zbornica varuje gospodarske interese članov in
daje pristojnim organom in zavodom poročila, mnenja in
predloge tudi glede drugih problemov, ki se nanašajo na
lekarniško dejavnost.
8. Politične stranke, društva, zbornice in združenja
imajo pravni interes le za izpodbijanje predpisov, ki neposredno posegajo v njihove pravice, pravne interese ali pravni položaj. Za pobude, ki jih ti subjekti vlagajo v imenu in
zaradi interesov svojih članov, njihov pravni interes v smislu
24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) ni izkazan (ustaljena praksa
ustavnega sodišča, glej npr. odločba št. U-I-9/98 z dne
16. 4. 1998 – Uradni list RS, št. 39/98 in OdlUS VII, 74).
Pobudnica ne trdi, da bi izpodbijane določbe ZRPJZ posegale v njen pravni položaj, ampak svoj pravni interes utemeljuje s tem, da ji zakon nalaga varovanje gospodarskih interesov njenih članov. S tem pa pravnega interesa ni izkazala.
Če bi vložila pobudo za oceno ustavnosti izpodbijanih določb le Lekarniška zbornica, bi jo bilo treba zavreči. Ustavno
sodišče zato njenih navedb v vlogi z dne 21. 4. 1997 pri
presoji ni upoštevalo kot navedb udeleženca v postopku.
Pojasnila, poslana po telefaksu dne 16. 7. 1998, pa so bila
upoštevana kot pojasnila, pridobljena po prvem odstavku
26. člena ZUstS.
9. Predlogov za razpis javne obravnave ustavno sodišče ni sprejelo, ker je dejansko stanje dovolj pojasnjeno in
dodatno pojasnjevanje udeležencev ni potrebno. Ustavno
sodišče je sprejelo pobude za oceno prvega odstavka
17. člena in sklepa vlade. Nasprotnemu udeležencu je bila
poslana pobuda Javnega zavoda Žalske lekarne. Ker tudi
vse kasnejše pobude iz vsebinsko enakih razlogov izpodbijajo določbo 17. člena ZRPJZ, je bilo mogoče šteti, da so
izpolnjeni pogoji za odločanje po četrtem odstavku 26. člena ZUstS.
10. Prav tako pa so izpolnjeni ti pogoji za odločanje o
ustavnosti oziroma zakonitosti sklepa vlade. Pobuda Gorenjske lekarne sicer ni bila izrecno poslana vladi v odgovor,
pač pa se je vlada izjavila o pobudi Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, ki izpodbija sklep vlade št.
113-01/98-1 z dne 8. 1. 1998 (točka 5 obrazložitve) in o
kateri bo ustavno sodišče odločalo posebej v zadevi št.
U-I-36/98. Ker gre za vsebinsko enaka sklepa vlade, ki se
razlikujeta le po času veljavnosti in ker so razlogi, zaradi
katerih sindikat izpodbija sklep vlade, bistveno enaki razlogom, zaradi katerih je ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost izpodbijanega sklepa, je bilo glede na naravo ustavnosodne presoje mogoče šteti, da so izpolnjeni pogoji iz
četrtega odstavka 26. člena ZUstS. Zato je ustavno sodišče
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B)–II
11. Pravica do plače (osebnega dohodka) ni izrecno
navedena kot ustavna pravica. Kot splošno človekovo pravico jo navaja Splošna deklaracija o človekovih pravicah
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(23. člen)1, posebej pa tudi Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (7. člen) 2. Zakon zagotavlja delavcem za delo osebni dohodek (plačo) v skladu s splošnim aktom, usklajenim s kolektivno pogodbo in
zakonom (prvi odstavek 49. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Uradni list SFRJ, št. 60/89 in
42/90 – v nadaljevanju: ZTPDR) ter pravico do zajamčenega osebnega dohodka (plače) v skladu z zakonom in
splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo (51. člen
ZTPDR). To velja tudi za zaposlene v zavodih (5. člen ZZ).
Iz navedenih aktov in predpisov izhaja, da sta zaposlenim
iz delovnega razmerja zakonsko zagotovljeni pravica do
plače za opravljeno delo in zajamčena plača. Ni pa mogoče šteti kot pridobljene pravice plače v določeni višini, ker
se ta lahko spreminja v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnim aktom delodajalca (tako tudi v odločbi
št. U-I-12/95 z dne 20. 11. 1997 – Uradni list RS, št.
76/97 in OdlUS VI, 152).
12. Po ZZ so zavodi organizacije, ki se ustanovijo za
opravljanje v zakonu navedenih dejavnosti, med njimi tudi
dejavnosti zdravstva, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Kljub načelni opredelitvi zavodov kot nepridobitnih organizacij pa ZZ v drugem odstavku 18. člena
zavodom dopušča tudi opravljanje gospodarske (torej pridobitne) dejavnosti, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti,
za katero je zavod ustanovljen. V tem primeru je zavod tudi
davčni zavezanec za plačilo davka od dobička pravnih oseb.
Po peti alinei 6. člena zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96 in 34/96 –
ZDDPO) ne plačujejo davka na dobiček pravnih oseb javni
zavodi, razen za pridobitno dejavnost. Po 22. in 23. členu
ZZ se določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto, opravljajo kot javne službe. Opravljajo jih javni zavodi.
13. ZLD opredeljuje lekarniško dejavnost kot javno
službo, ki jo opravljajo javni zavodi in na podlagi koncesije
zasebniki – lekarnarji. Lekarniška dejavnost je po navedenem zakonu del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na
recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. Po
tretjem odstavku 2. člena ZLD lahko lekarne poleg lekarniške dejavnost opravljajo še naslednje dejavnosti: preskrbo s
pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki,
sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
izdajanje veterinarskih zdravil; izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev; ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. V tem delu pridobivajo lekarne sredstva na način, ki je značilen za trgovinsko
dejavnost. To izhaja tudi iz uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
1
23. člen Splošne deklaracije človekovih pravic (OZN):
“(1) ...
(2) Vsakdo ima, brez kakršnekoli diskriminacije, pravico do enakega
plačila za enako delo.
(3) Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki
zagotavlja njemu in njegovi družini človeka vreden obstoj ...
(4) ...”
2
7. člen Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah (OZN):
“Države članice tega pakta priznavajo vsakomur pravico do pravičnih in
ugodnih delovnih pogojev, ki zlasti zagotavljajo:
a) nagrado, s katero sta vsem delavcem zagotovljena vsaj:
i) pravičen zaslužek in enaka nagrada za delo enake vrednosti brez
kakršnegakoli razločka, ... ;
ii) dostojno življenje zanje in njihove družine ...;
b) ...
c) za vse enako možnost napredovanja pri delu in ustrezno višjo kategorijo, upoštevajoč pri tem le službena leta in sposobnosti;
d) ...”
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3/95, 33/95, 15/96 in 89/98), ki lekarniško dejavnost
uvršča v skupino G 52 – trgovina na drobno.
B)–III
14. Pobudniki izpodbijajo določbe 1., 2., 3., 17. in
18. člena ZRPJZ. Po mnenju pobudnikov je izpodbijana
ureditev v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena (načelo
enakosti) in 74. členom (načelo svobodne gospodarske
pobude) ustave, kolikor velja tudi za izplačevanje plač iz
sredstev, pridobljenih na trgu.
15. Po 1. členu ZRPJ se na njegovi podlagi določajo
in izplačujejo plače funkcionarjev in drugih zaposlenih v
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, po 2. členu pa se po merilih, določenih s tem zakonom, zagotavljajo sredstva za plače iz proračunov in drugih javnih sredstev. Po 3. členu zakona je plača sestavljena
iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in
dodatkov. Pobudniki izpodbijajo tudi 17. in 18. člen ZRPJZ, ki se nanašata na nagrajevanje delovne uspešnosti
zaposlenih v javnih zavodih. Po prvem odstavku 17. člena
zakona lahko del plače za delovno uspešnost znaša največ 20% osnovne plače zaposlenega, vendar po drugem
odstavku tega člena ta omejitev ne velja za direktorje javnih zavodov. Višino dela plače za direktorja javnega zavoda določi za imenovanje pristojni organ na podlagi meril, ki
jih določi pristojni minister, merila za ugotavljanje delovne
uspešnosti drugih zaposlenih pa se določijo v aktu javnega
zavoda oziroma državnega organa (tretji odstavek 17. člena). Po prvem odstavku 18. člena lahko skupen obseg
sredstev za plačilo delovne uspešnosti znaša največ 3%
sredstev za plače. Vendar pa lahko po tretjem odstavku
tega člena javni zavodi, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu ali na podlagi javnih razpisov, s
soglasjem ustanovitelja povečajo obseg sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti nad 3%.
16. Pobudniki podrobneje ne utemeljujejo, zakaj naj
bi bile posamezne izpodbijane določbe v nasprotju z ustavo. Iz njihovih navedb pa izhaja, da se jim zdi sporna
ureditev, po kateri se po ZRPJZ oblikujejo plače zaposlenih tudi v tistih javnih zavodih, ki pridobivajo del sredstev s
prodajo blaga in storitev na trgu. V tem smislu je zato
ustavno sodišče tudi presojalo njihove navedbe o kršitvi
drugega odstavka 14. člena in 74. člena ustave.
17. Pobudniki se pri zatrjevanju neskladnosti izpodbijanih določb s pravico enakosti pred zakonom in pravico do
svobodne gospodarske pobude sklicujejo na to, da so v
neenakem položaju v primerjavi z drugimi subjekti, ki nastopajo na trgu, pri tem pa mislijo predvsem na zasebne lekarne. Lekarne, ustanovljene kot javni zavodi, niso gospodarski subjekti, za katere bi načela svobodne gospodarske
pobude veljala kot izhodiščna načela njihovega poslovanja.
Lekarne – javni zavodi lahko le zaradi že navedenih določb
18. do 21. člena ZZ opravljajo tudi gospodarsko dejavnost,
če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero so
ustanovljene. Načelo svobodne gospodarske pobude samo
po sebi zaradi tega ni prizadeto.
18. ZRPJZ je uredil sistem plač v javnih zavodih tako
kot plače v državnih organih in organih lokalnih skupnostih
ter omejil njihovo višino. S tem je postavil zaposlene v javnih
zavodih v drugačen položaj kot zaposlene v drugih dejavnostih, kjer se plače oblikujejo prosto oziroma v skladu s
kolektivnimi pogodbami. Ustavno sodišče je moralo zato
presoditi, ali zakonodajalec s tem ni kršil načela enakosti iz
drugega odstavka 14. člena ustave.
19. Načelo enakosti pred zakonom zakonodajalcu ne
prepoveduje, da bi položaje pravnih subjektov urejal različno, pač pa da bi to počel brez razumnega in stvarnega
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razloga. Zakonodajalec pri tem tudi ne sme ravnati samovoljno, tako da bi neko okoliščino v nekaterih primerih upošteval kot razlog za razlikovanje, v drugih pa ne. ZRPJZ v 2.
členu določa, da se sredstva za plače, ki se zagotavljajo iz
proračuna in drugih javnih sredstev, zagotavljajo po merilih,
določenih s tem zakonom. Iz tega je mogoče sklepati, da je
država uredila plače predvsem zato, da bi zagotovila smotrno in usklajeno uporabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Zakonodajalcu je treba nedvomno priznati pravico, da
(tudi zelo natančno in zavezujoče) uredi plače zaposlenih v
javnih zavodih, kolikor se njihova dejavnost financira neposredno iz proračuna. Z ZRPJZ pa je zakonodajalec omejil
plače zaposlenih v javnih zavodih tudi v primeru, ko javni
zavodi v skladu z ZZ pridobivajo s soglasjem ustanovitelja
dodatna sredstva z opravljanjem gospodarske dejavnosti.
Ker ne gre za razpolaganje z javnimi sredstvi, ampak s
sredstvi, pridobljenimi na trgu, se postavlja vprašanje, ali je
imel zakonodajalec za takšno omejevanje razumen in stvaren razlog.
20. Po 3. členu ZZ se javni zavodi ustanavljajo za
opravljanje javnih služb oziroma dejavnosti, katerih opravljanje se zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno
službo. Ustanovitelj mora v skladu s 7. in 8. členom ZZ
zavodu zagotoviti sredstva za ustanovitev in začetek dela,
če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni drugače določeno,
pa tudi odgovarja za njegove obveznosti (drugi odstavek
49. člena ZZ). Razlog za omejevanje izplačil tudi iz sredstev, ki jih javni zavod pridobiva na trgu, je zato varstvo
interesov ustanovitelja in temeljne dejavnosti zavoda. Zakon
dopušča, da lahko zavod opravlja gospodarsko dejavnost,
če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljen (18. člen ZZ); za to je potrebno soglasje ustanovitelja (20. člen ZZ). Ustanovitelj ima torej možnost, da prepreči
opravljanje dejavnosti za trg, če oceni, da bi to škodovalo
temeljni dejavnosti zavoda. Vendar bi bila lahko temeljna
dejavnost zavoda prizadeta tudi v primeru, ko zavod opravlja
gospodarsko dejavnost s soglasjem ustanovitelja, če bi zaposleni za nagrajevanje delovne uspešnosti porabili nesorazmeren del pridobljenih sredstev. Po drugem odstavku
48. člena ZZ sme zavod presežek prihodkov nad odhodki
uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom
o ustanovitvi drugače določeno. Zato je razumna tudi omejitev, ki izhaja iz tretjega odstavka 18. člena ZRPJZ, da mora
zavod, tudi če ima soglasje ustanovitelja za izvajanje gospodarske dejavnosti, pridobiti še posebno soglasje za izplačilo
sredstev za delovno uspešnost čez zakonsko mejo. Pogoje
za izdajanje soglasja za “povečano delovno uspešnost” določa 85.c člen zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (novela, Uradni RS, št. 34/98). Ustavno sodišče
je zato pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
1., 2., 3. in 18. člena ZRPJZ v celoti zavrnilo.
21. V prvem odstavku 17. člena pa ZRPJZ omejuje
višino izplačila za povečano delovno uspešnost za posameznega zaposlenega. Ta omejitev velja tudi v primeru, ko
ima zavod soglasje za povečanje sredstev za nagrajevanje
povečane delovne uspešnosti po tretjem odstavku 18. člena ZRPJZ, enako kot to velja v primeru, ko zavod sredstva
za plače v celoti pridobi iz proračuna. Za to omejitev ustavno sodišče ni našlo razumnega razloga. Varstvo interesov
ustanovitelja in temeljne dejavnosti zavoda je po presoji
ustavnega sodišča zagotovljeno že s tem, da lahko zavod
opravlja gospodarsko dejavnost samo s soglasjem ustanovitelja, tudi če to soglasje ima, pa mora imeti za povečanje
sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti še posebno
soglasje. Za dosego navedenega cilja dodatne omejitve niso potrebne. Zato je določba prvega odstavka 17. člena
ZRPJZ, kolikor se nanaša na javne zavode, ki s soglasjem
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ustanovitelja pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in
storitev na trgu, v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena
ustave in jo je ustavno sodišče v tem obsegu razveljavilo.
B)–IV
22. Gorenjska lekarna izpodbija tudi sklep vlade.
V dopolnitvi pobude z dne 16. 1. 1997 navaja, da se sklep
glede na določbe zakona lahko uporablja le za ustanovitelje
javnih zavodov v sekundarni zdravstveni mreži (bolnišnice,
zavodi za zdravstvo, klinike), ne pa za zavode v primarni
zdravstveni mreži, kjer so o obsegu sredstev, ki jih zavod
nameni za delovno uspešnost, pristojne odločati občine kot
njihove ustanoviteljice. Izpodbijani sklep je za leto 1995
določal, da obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti,
ki se izplačuje zaposlenim v javnih zavodih in državnih organih v skladu s 17. in 18. členom ZRPJZ, znaša 2,5%. Dne
28. 12. 1995 je bil sprejet sklep, ki je določil, da se sredstva za navedeni namen od 1. 1. 1996 dalje obračunavajo v
višini 2,90% sredstev za plače, razen za Ministrstvo za finance. Vlada je izpodbijani sklep iz decembra 1994 poslala
ministrstvom, vladnim službam in predsednikom izvršnih svetov skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Sklep iz decembra 1995 (in tudi temu sledeči sklep z
dne 8. 1. 1998) je bil poslan vsem ministrstvom in vladnim
službam, sklep z dne 12. 2. 1998 in kasnejši pa tudi upravnim enotam. Sklepi, sprejeti dne 12. 3. 1998, so bili ministrstvom poslani s pripisom, naj jih posredujejo javnim zavodom s svojega področja.
23. Izpodbijani sklep je bil izdan na podlagi zakonske
določbe, po kateri skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti mesečno lahko znaša največ 3% sredstev za
plače v javnem zavodu oziroma državnem organu. Z določitvijo nižjega odstotka, veljavnega za določeno obdobje, ureja vsebino, ki bi jo bilo glede na vrste aktov, ki jih na podlagi
zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96 – v nadaljevanju: ZVRS) sprejema vlada, mogoče urediti le z uredbo.
Zgolj dejstvo, da sklep ni bil objavljen v uradnem glasilu, ne
zadostuje za nesporno opredelitev pravne narave tega akta.
To potrjuje zlasti okoliščina, da ga računsko sodišče šteje
za predpis. Vlada je izpodbijani sklep sprejela na seji dne
15. 12. 1994 na podlagi 26. člena ZVRS, po katerem
vlada med drugim podrobneje ureja in razčlenjuje z zakonom ali drugim aktom Državnega zbora določena razmerja v
skladu z namenom in kriteriji iz zakona z uredbo. S sklepom
ali poslovnikom pa ureja svojo notranjo organizacijo in delo.
Z obravnavanim sklepom je vlada na splošno določila, da
obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti, ki se izplačuje zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti v skladu s 17. in 18. členom ZRPJZ, v
letu 1995 znaša 2,5%. Sklep se torej razteza tudi na organe
lokalnih skupnosti in vse javne zavode in ne samo na državne organe in javne zavode, pri katerih je vlada delodajalec
ali izvršuje ustanoviteljske pravice v skladu z aktom o ustanovitvi. S tem obravnavani sklep učinkuje na nedoločeno
število javnih zavodov in ga zato ni mogoče šteti za posamični akt delodajalca ali ustanovitelja subjektov. Po svoji pravni
naravi je bil torej sklep vlade predpis.
24. Ustavno sodišče odloča praviloma o ustavnosti in
zakonitosti veljavnih predpisov, kadar pa ti ne veljajo več, pa
le v okviru pogojev iz 47. člena ZUstS. Sklep, ki ga pobudnica izpodbija, je višino sredstev določal le za leto 1995.
Glede na to že ob vložitvi pobude izpodbijani akt ni bil več v
veljavi. Vendar pobudnica izkazuje pravovarstveno potrebo
za oceno njegove ustavnosti na podlagi 47. člena ZUstS s
sklicevanjem na sklep računskega sodišča, po katerem bi
morala že razporejena in izplačana sredstva za plače iz
naslova delovne uspešnosti ponovno oblikovati in zahtevati
od delavcev vračilo domnevno preveč izplačanih plač.
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25. Za izdajo izpodbijanega sklepa kot predpisa vlada
v prvem odstavku 18. člena ZRPJZ ni imela zakonske podlage. Zato bi ga ustavno sodišče odpravilo, če bi bil kot
predpis tudi objavljen. Ker pa ni bil objavljen, tako kot to za
predpis zahteva drugi odstavek 154. člena ustave, je bilo
treba ugotoviti, da ni mogel začeti veljati ter se zato tudi ni
smel in ne sme uporabljati.
C)
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 26. člena, 43., 47. in 48. člena ZUstS v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr.
Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica WedamLukić. Odločbo je sprejelo v prvi točki s petimi glasovi proti
trem, proti so glasovali sodniki Fišer, Ude in Testen; v drugi
točki soglasno in v tretji točki s sedmimi glasovi proti enemu, proti je glasoval sodnik Ude. Sodnik Ude je dal odklonilno ločeno mnenje. Sodnica Wedam-Lukić je dala pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U-I-134/96
Ljubljana, dne 23. septembra 1999
Predsednik
Franc Testen l. r.
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Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča in
odločbe Ministrstva za notranje zadeve o
zavrnitvi sprejema v državljanstvo zaradi
nevarnosti za javni red

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z. na seji
dne 30. septembra 1999

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1055/94 z dne 27.
6. 1996 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št.
0011/4-XVII-115.486 z dne 27. 6. 1994 se odpravita.
2. Zadeva se vrne Ministrstvu za notranje zadeve v
novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnik izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila v upravnem sporu zavrnjena njegova tožba zoper
odločbo Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju:
MNZ). Z njo je bila pritožnikova vloga za sprejem v državljanstvo zavrnjena na podlagi tretjega odstavka 40. člena
zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92, 61/92 – odlUS in 13/94 – v
nadaljevanju: ZDRS). Navaja, da je vlogo za sprejem v državljanstvo vložil še pred spremembo 40. člena ZDRS, torej
v času, ko zakon ni določal posebnih pogojev za pridobitev
državljanstva. Glede na načelo pravne varnosti in zakonitosti, ki zahteva, da predpisi veljajo za naprej, se izpodbijani
odločbi ne bi smeli opirati na določbo tretjega odstavka 40.
člena ZDRS. Ker sta tako upravni organ kot tudi Vrhovno
sodišče svojo odločitev oprla na tretji odstavek 40. člena
zakona, sta po pritožnikovem mnenju kršila 14. in 22. člen
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ustave. Poleg tega naj bi bilo Vrhovnemu sodišču znano, da
je MNZ izdalo več odločb o sprejemu v slovensko državljanstvo, čeprav so bili prosilci kaznovani za kazniva dejanja
z daljšimi zapornimi kaznimi. Z izpodbijano sodbo naj bi bila
kršena tudi pritožnikova pravica iz 13. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 –
v nadaljevanju: UZITUL), ker naj bi z njim pravica do pridobitve državljanstva pridobila ustavnopravni značaj. Glede na
ustavno zagotovljeno enakost vseh državljanov pred zakonom po pritožnikovem mnenju kaznovanost ne bi smela
vplivati na pridobitev državljanstva. Pritožnik predlaga zadržanje izvršitve izpodbijane sodbe, da ne bi nastale nepopravljive posledice.
2. MNZ je odločbo o zavrnitvi vloge za sprejem v državljanstvo utemeljilo z razlogi iz tretjega odstavka 40. člena
ZDRS. V odločbi je navedlo, da je bil prosilec leta 1982
zaradi kaznivega dejanja umora obsojen na 8 let zapora,
Višje sodišče pa mu je kazen zvišalo na 10 let zapora – z
obrazložitvijo, da so ugotovljene obteževalne okoliščine (nagnjenost k agresivnemu ravnanju, direktni naklep pri storitvi
kaznivega dejanja, okoliščine samega dejanja, obdolženčevo prejšnje življenje ter njegovo obnašanje po storjenem
kaznivem dejanju – obdolženec dejanja ni iskreno obžaloval) take narave, da narekujejo izrek višje zaporne kazni. Z
zvišano kaznijo naj bi pri pritožniku dosegli prevzgojni učinek, vendar je ta po prestani zaporni kazni (leta 1988), v
času, ko je bil na pogojnem odpustu, ponovno storil kaznivo
dejanje, in sicer protipravnega odvzema motornega vozila in
bil obsojen na dva meseca zapora pogojno na eno leto. Na
podlagi teh dokazov je MNZ ocenilo, “da je kaznivo dejanje
umora takšno kaznivo dejanje, ki glede na okoliščine in
način storitve, razvidne iz obrazložitve kazenske sodbe, predstavlja nevarnost za javni red in mir”.
3. Vrhovno sodišče je v izpodbijani sodbi navedlo:
“ZDRS pojma javnega reda ne opredeljuje, vendar po mnenju sodišča v ta pojem sodijo poleg ustavnih določb in
prisilnih predpisov tudi vse splošnočloveške in specifične
družbene vrednote, katerih varstvo je v tej državi zagotovljeno s kazensko zakonodajo. Med splošnočloveškimi je gotovo ena najvišjih vrednot človekovo življenje. Ob nesporni
dejanski okoliščini, da je tožnik to vrednoto že ogrozil z
naklepnim kaznivim dejanjem, zaradi katerega mu je bila
izrečena kazen 10 let zapora, je tudi po presoji sodišča
tožena stranka utemeljeno sklepala, da bi tožnikov sprejem
v državljanstvo Republike Slovenije predstavljal nevarnost za
javni red države ter da je s tem podan razlog za zavrnitev
tožnikove prošnje... Tožena stranka z izpodbijano odločbo
tudi ni posegla v tožnikovo pravico do rehabilitacije ... Zavrnitev sprejema tožnika v državljanstvo Republike Slovenije
namreč ni neposredna posledica v izpodbijani odločbi navedenih kazenskih sodb, temveč posledica ocene tožnikove
nevarnosti za javni red, ki izhaja iz dejanj, za kateri je bil
pritožnik pravnomočno obsojen.”.
4. Senat ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
25. 2. 1999 sprejel v obravnavo. Vrhovno sodišče nanjo ni
odgovorilo.
B)
5. Med postopkom o ustavni pritožbi je ustavno sodišče na pobudo pritožnika z odločbo št. U-I-89/99 z dne 10.
6. 1999 (Uradni list RS, št. 59/99) odločilo, da se tretji
odstavek 40. člena ZDRS razveljavi, kolikor se nanaša na
razlog nevarnosti za javni red, določen v 8. točki 10. člena
tega zakona. Ugotovilo je, da je zakonodajalec z določitvijo
dodatnega pogoja nevarnosti za javni red kršil načelo varstva zaupanja v pravo.
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6. Učinke odločbe ustavnega sodišča, s katero je bil
razveljavljen zakon, v skladu s tretjim odstavkom 161. člena
ustave določa 44. člen zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Zakon ali del
zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, se po navedeni določbi ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko
je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni
bilo pravnomočno odločeno. To pomeni, da razveljavitev
učinkuje le na pravna razmerja, o katerih do razveljavitve še
ni bilo pravnomočno odločeno, medtem ko na pravna razmerja, ki so s pravnomočnimi odločbami že urejena, praviloma nima učinka, razen če je bila zoper posamični pravni akt
pravočasno vložena ustavna pritožba. Ustava v 158. členu,
s katerim ureja pravni institut pravnomočnosti, določa, da je
pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti v
primerih in po postopku, določenih z zakonom. Po ZUstS je
tako sredstvo, ki se lahko uveljavlja proti pravnomočnim
odločbam, ustavna pritožba. Prvi odstavek 59. člena ZUstS
določa, da lahko ustavno sodišče posamični akt v celoti ali
deloma odpravi ali razveljavi in zadevo vrne organu, ki je
pristojen za odločanje. Ker se z ustavno pritožbo lahko
poseže v že pravnomočno urejena pravna razmerja, učinkuje razveljavitev torej tudi na vse tiste že pravnomočne posamične akte, zoper katere je bila na ustavno sodišče pravočasno vložena ustavna pritožba in o njej do začetka
učinkovanja razveljavitve še ni bilo odločeno.
7. Prav takšen je obravnavani primer. Izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča in odločba upravnega organa, ki temeljita na tretjem odstavku 40. člena ZDRS, sta postali
pravnomočni še pred njegovo razveljavitvijo. Toda ker je
pritožnik za zavarovanje svojih pravic v postopku izkoristil
vse zakonite pravne poti in pravočasno vložil ustavno pritožbo, učinkuje razveljavitev tudi na odločitev o njegovi ustavni
pritožbi.
8. Pritožnikova prošnja za sprejem v državljanstvo je
bila zavrnjena na podlagi tretjega odstavka 40. člena ZDRS
iz razloga, ker naj bi bil nevaren za javni red. Ustavno sodišče je tretji odstavek 40. člena ZDRS razveljavilo ravno v
delu, kolikor se nanaša na razlog nevarnosti za javni red. V
obrazložitvi odločbe je posebej navedlo, da se v primeru
odločanja o sprejemu v državljanstvo po tretjem odstavku
40. člena ZDRS vloga ne sme zavrniti iz razloga nevarnosti
za javni red. Ustavno sodišče je zato izpodbijani odločbi
odpravilo in vrnilo zadevo v novo odločanje pristojnemu
upravnemu organu. Upravni organ bo moral pri odločanju
upoštevati odločbo ustavnega sodišča št. U-I-89/99 z dne
10. 6. 1999. To pomeni, da pritožnikove vloge ne bo mogoče zavrniti iz razloga nevarnosti za javni red.
9. Ker je ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodilo že
zaradi tega, ker sta bili izpodbijani odločbi izdani na podlagi
neustavnega predpisa, se v presojo o obstoju kršitev, ki jih
je v ustavni pritožbi zatrjeval pritožnik, ni bilo treba spuščati.
C)
10. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
Franc Testen in sodnice ter sodniki dr. Janez Čebulj, dr.
Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, dr.
Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-252/96
Ljubljana, dne 30. septembra 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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Odločba o ugotovitvi, da 21., 22., 111.a, 111.b
in 111.c člena zakona o varstvu okolja niso v
neskladju z ustavo, o razveljavitvi 14. člena
uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih
vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice,
Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje,
Mirtovškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice,
Bohinjske Bistrice, Topole, Rajterbaha in Kneže
za proizvodnjo električne energije in 14. člena
uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih
vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice,
Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in
Vipave za proizvodnjo električne energije in o
odpravi uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih
vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajiško
grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok,
Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta),
Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in
Poljanska Sora za proizvodnjo električne
energije in uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za
oskrbo s pitno vodo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude družbe Perne, d.o.o., Kranj,
Jožeta Dolharja iz Predoselj ter Jožefa Beguša iz Slapa ob
Idrijci, Jožefa Lebana iz Tolmina in Draga Šolarja iz Staše, ki
jih zastopa Zveza društev malih hidroelektrarn, njo pa sekretar Božo Dukič, na seji dne 30. septembra 1999

o d l o č i l o:
1. Določbe 21., 22., 111.a, 111.b in 111.c člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 –
odl. US in 1/96) niso v neskladju z ustavo.
2. Člen 14 uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtovškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice,
Bohinjske Bistrice, Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 66/94) in
14. člen uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže,
Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in
Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št.
9/95) se razveljavita.
3. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajiško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni
potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica,
Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 69/95) in
uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih
virov v Republiki Sloveniji za oskrbo s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 64/95) se odpravita.

Obrazložitev
A)
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-64/96 z dne
12. 7. 1996 sprejelo pobude družbe Perne, Jožefa Beguša, Jožefa Lebana in Draga Šolarja za oceno ustavnosti
21., 22., 111.a, 111.b in 111.c člena zakona o varstvu
okolja (v nadaljevanju: ZVO) ter za oceno ustavnosti in
zakonitosti uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika,
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Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtovškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (v nadaljevanju: uredba A), uredbe
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za
proizvodnjo električne energije (v nadaljevanju: uredba B)
in uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z
Zapajiško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok,
Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo
električne energije (v nadaljevanju: uredba C).
2. Po izdaji sklepa je Jože Dolhar vložil pobudo za
oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji za
oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: uredba D). Pravni interes pobudnika je izkazan z ogrožanjem pravice do vode za
pogon mlina. Ustavno sodišče je pobudo zaradi skupnega
obravnavanja združilo z zadevo št. U-I-64/96.
3. Pobudniki navajajo, da 111.b člen ZVO taksativno
našteva akte, ki priznavajo pridobljene pravice koncesijskega značaja. Družba Perne in Jože Dolhar med njimi nista
našla akta, ki bi priznaval njuno pravico koncesijskega značaja. Glede družbe Perne je ustavno sodišče v odločbi št.
U-I-32/95 z dne 30. 6. 1995 (Uradni list RS, št. 44/95 in
OdlUS IV, 65), ugotovilo, da je imetnik soglasja, ki ji kot
veljavna upravna odločba daje pravico koncesijskega značaja. Jože Dolhar pa navaja, da je imel stoletne pravice do
vode za pogon mlina na potoku Belce. Pobudniki tudi navajajo, da se pridobljene pravice koncesijskega značaja izkazujejo že v vodnogospodarskih smernicah po zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS,
št. 15/91 – v nadaljevanju: ZV). Ker navedene smernice v
izpodbijani določbi ZVO niso naštete, naj bi obstajala pravna praznina, kar naj bi bilo v nasprotju z 2. členom ustave, ki
določa, da je Republika Slovenija pravna država. Nadalje
pobudniki navajajo, da 111.a in 111.c člen ZVO ne urejata
prehoda pridobljenih pravic v nova koncesijska razmerja. Za
pridobitev koncesije naj bi bilo potrebno sodelovati na javnem razpisu, kar naj bi bilo v nasprotju z 2. členom ustave,
saj naj bi posegalo v pridobljene pravice koncesijskega značaja. ZVO bi po navedbah pobudnikov moral v prehodnih
določbah zadržati izvajanje 21. in 22. člena ZVO do sprejetja področnih zakonov. Ker prehodno obdobje ni urejeno,
veljata ZVO in ZV, kar povzroča nejasnosti, dvojne razlage
ali dvojne postopke. Imetniki pravic koncesijskega značaja
naj bi postali tudi novi prosilci za izdajo vodnogospodarskih
dovoljenj na škodo imetnikov pridobljenih pravic, kar je v
nasprotju z 2. členom ustave. Določb 21. in 22. člena ZVO
naj bi tudi ne bilo mogoče izvajati, saj za vsebino koncesijskega akta, kot ga opredeljuje 23. člen ZVO, ni ustrezne
pravne podlage. Vlada bi po navedbah pobudnikov morala
subjektom, ki imajo pravice koncesijskega značaja, nimajo
pa še vseh upravnih odločb, izdajati najprej potrebne upravne odločbe po veljavnem področnem zakonu.
4. Jože Dolhar, Jože Beguš in Jožef Leban izpodbijajo
tudi uredbo A, uredbo B, uredbo C in uredbo D. Navajajo,
da je ZVO v nasprotju z 2. členom ustave, zato so izpodbijane uredbe, ki so sprejete na podlagi tega zakona, nezakonite. Uredba C in uredba D pa naj bi bili sprejeti v času, ko je
ustavno sodišče v odločbi št. U-I-32/95 odločilo, da vlada
ne sme začeti ali nadaljevati postopkov podeljevanja koncesij na naravnih dobrinah, kjer obstajajo pravice koncesijskega značaja. Uredbe naj bi določale pridobitev koncesij za
gospodarsko izkoriščanje posameznih vodotokov za proi-
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zvodnjo električne energije in naj bi za imetnike obstoječih
pravic koncesijskega značaja predvidele podelitev koncesije brez javnega razpisa na podlagi instituta lokacijske pogojenosti. Za imetnike pridobljenih pravic naj bi pomenile poseganje oziroma bistveno omejevanje obstoječih pridobljenih
pravic v primerjavi z lastniki malih hidroelektrarn, ki niso
obremenjeni s koncesijo. Ker naj bi bile v nasprotju z
2. členom ustave, bi jih bilo treba odpraviti, imetnikom pravic koncesijskega značaja pa naj bi se postopki podeljevanja koncesij izvedli na novo, ko bo sprejet nov področni
zakon. Izpodbijane uredbe naj bi bile v nasprotju z ZVO, ker
temeljijo na pojmu lokacijske pogojenosti, ki ga spremenjeni zakon ne pozna več.
5. Vlada v odgovoru navaja, da 111.a, 111.b in 111.c
člen ZVO v skladu z načeli pravne države urejajo položaj
pobudnikov tako, da so njihove pravice v celoti priznane,
ohranjene in zavarovane v razmerju do novih koncesijskih
pravic, ki jih subjekti pridobivajo na podlagi ZVO. To pomeni, da se imetnikom obstoječih pravic ni treba ponovno
potegovati za že pridobljene pravice. Tretja točka 111.c
člena ZVO dopušča tudi imetnikom obstoječih pravic, da se
jim za njihovo podaljšanje ali povečanje obsega, čeprav gre
v bistvu za novo pravico, koncesija podeli brez javnega
razpisa. Navajajo, da je zmotna trditev pobudnikov, po kateri je mogoče pravico do upravljanja, rabe ali izkoriščanja
naravnih virov pridobiti na dva med seboj neodvisna načina
in sicer na podlagi področnega zakona in na podlagi ZVO.
Do sprejema novih področnih zakonov naj bi bilo mogoče
pravice na naravnih virih pridobiti skladno s celovitostjo pravnega reda na podlagi ZVO in področnih zakonov. Skladno z
načeli pravne države naj bi se postopki za pridobitev pravice
do upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih virov, ki so bili
pričeti pred uveljavitvijo ZVO, zaključili po določbah področnih zakonov, ki se nanašajo na postopek podeljevanja teh
pravic. Nadalje naj bi bile neutemeljene navedbe pobudnikov, da naj bi vlada brez pooblastila po prosti presoji odločala, kateri pravni akti oziroma upravne odločbe so takšne,
da je bila z njimi pridobljena pravica koncesijskega značaja.
V 111.b so našteti akti za pridobitev pravic koncesijskega
značaja. Napačno naj bi bilo tudi prepričanje pobudnikov,
da izkazujejo veljavno pravico koncesijskega značaja vse
upravne odločbe, ki so jih izdali pooblaščeni prvostopni
organi. Zakonodajalec ni štel vseh pravic za pravice koncesijskega značaja. Po ZV je na primer vodnogospodarsko
dovoljenje pravna podlaga za pridobitev pravice koncesijskega značaja, soglasje za priključek na javni vodovodni
infrastrukturni sistem oskrbe s pitno vodo pa to ni. V nasprotnem primeru bi bili imetniki pravic koncesijskega značaja vse fizične in pravne osebe, ki jim je bilo izdano soglasje
za priključitev na vodovodno omrežje.
6. Državni zbor vsebinsko povzema navedbe vlade. Ob
tem dodaja, da 21. in 22. člen ZVO urejata podlage za
podelitev koncesij, ne pa obstoječih pravic koncesijskega
značaja. Zato po mnenju Državnega zbora pobudniki nimajo
pravnega interesa.
B)
7. Ustavno sodišče je že odločalo o pridobljenih pravicah koncesijskega značaja v odločbi št. U-I-32/95. Odločilo je, da je ZVO v neskladju z ustavo, kolikor ne ureja
pravnega položaja subjektov, ki imajo na podlagi veljavne
zakonodaje pravice rabe ali izkoriščanja na naravnih dobrinah v lasti Rebublike Slovenije, in kolikor ne ureja pravnega
instituta “lokacijska pogojenost”. Pri tem je ugotovilo, da
sistem podeljevanja koncesij posega v dolgoročna pravna
razmerja, urejena s pravnomočnimi odločbami. V postopku
podeljevanja koncesij je država dolžna upoštevati pridoblje-
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ne pravice koncesijskega značaja, zato se nosilcem pridobljenih pravic ni treba ponovno potegovati za pravice, ki so
jim bile že priznane s pravnomočno upravno odločbo.
Zakonodajalcu je naložilo, naj uredi prehod obstoječih pravic v nov pravni režim. Kot način izvršitve svoje odločbe je
določilo, da mora vlada upoštevati obstoječe pravice koncesijskega značaja in zato ne sme nadaljevati postopkov za
podelitev koncesij na naravnih dobrinah, na katerih obstoje
pravice koncesijskega značaja, dokler ne bo z zakonom
urejen način prehoda teh pravic v pravni režim koncesije.
Do ustrezne zakonske ureditve prehoda v pravni režim koncesije je nosilec teh pravic upravičen do rabe oziroma izkoriščanja naravnih virov, vlada pa dolžna omogočiti njihovo
izvrševanje.
Presoja 21. in 22. člena ZVO
8. Pobudniki izpodbijajo 21. in 22. člen ZVO, ker naj
bi bila v neskladju z 2. členom ustave. Izpodbijani določbi
naj bi veljali vzporedno z določbami ZV, kar povzroča dvojne
razlage in nejasnosti. Novi prosilci naj bi bili imetniki pravic
koncesijskega značaja na škodo imetnikov pridobljenih pravic. Izpodbijanih določb naj bi ne bilo mogoče izvajati, ker
naj bi vsebina koncesijskega akta, kot ga opredeljuje
23. člen ZVO, ne imela ustrezne pravne podlage.
9. Določba 21. člena ZVO ureja predmet in plačilo
koncesije. Republika ali lokalna skupnost lahko proti plačilu
podeli koncesijo na naravni dobrini, ki je v njeni lasti, pravni
ali fizični osebi, če je ta usposobljena za njeno upravljanje,
rabo ali izkoriščanje. V nadaljevanju določa merila za delitev
plačila za podeljeno koncesijo med republiko in občino in
pogoje za podelitev koncesije. S spremembami ZVO je prenehala prejšnja možnost, da se koncesija podeli brez javnega razpisa, če ta ni smiseln zaradi lokacijske pogojenosti.
Brez javnega razpisa je mogoče po 21. členu ZVO podeliti
koncesijo le, če to določa zakon. Nadalje 21. člen ZVO
določa predmet koncesije in prednostno pravico na javnem
razpisu, ki jo lahko uveljavlja lastnik prostora, na katerem je
naravna dobrina. V zadnjem, osmem, odstavku določa, da
vlada predpiše primere in pogoje, pod katerimi se lahko na
demografsko ogroženih področjih koncesija na naravni dobrini podeli brezplačno. Določba 22. člena ZVO ureja primere uporabe in izkoriščanja naravne dobrine, ki niso zajeti
v predhodnem 21. členu ZVO. Zanje predvideva dovoljenje
ministra, ki je pristojen za posamezno naravno dobrino, če
zakon ne določa drugače.
10. Izpodbijani določbi torej urejata podelitev koncesije fizičnim ali pravnim osebam, ki so usposobljene za njeno
upravljanje, rabo ali izkoriščanje in ki se prijavijo na javni
razpis oziroma pridobijo dovoljenje pristojnega ministra, razen če ni z zakonom drugače določeno. Določbi v ničemer
ne urejata pravnega položaja imetnikov obstoječih pravic
koncesijskega značaja. Pridobljene pravice koncesijskega
značaja so obstoječe pravice upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin, ki so jih imetniki pridobili pred uveljavitvijo ZVO. Po uveljavitvi ZVO novi prosilci ne morejo postati
imetniki pridobljenih pravic na škodo obstoječih. Obstoječa
pridobljena pravica je le pravica, ki je obstajala pred uveljavitvijo ZVO. Ta pa varuje obstoječe pridobljene pravice v
111.a, 111.b in 111.c členu.
11. Podlago za podelitev koncesije s formalnega vidika ureja 23. člen ZVO, ko določa, da se koncesija na
naravni dobrini podeli na podlagi koncesijskega akta, ki je
predpis vlade ali lokalne skupnosti. V nadaljevanju primeroma določa sestavine koncesijskega akta. Kot zakonska določba je 23. člen povsem primerna pravna podlaga za urejanje vsebine koncesijskega akta in se zato izpodbijani določbi
21. in 22. člena ZVO na njegovi podlagi lahko izvajata.
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12. Po navedenem ustavno sodišče ugotavlja, da
21. in 22. člen ZVO nista v nasprotju z 2. členom ustave.
Presoja 111.a in 111.c člena ZVO
13. Pobudniki izpodbijajo 111.a in 111.c člen ZVO,
ker naj bi ne uredila prehoda pridobljenih pravic koncesijskega značaja v nova koncesijska razmerja. S tem naj bi
posegala v pridobljene pravice v nasprotju z 2. členom
ustave, saj bi morali imetniki obstoječih pravic koncesijo
pridobiti na javnem razpisu.
14. Izpodbijani določbi sta prehodni določbi ZVO. Po
111.a členu ZVO se obstoječa pravica upravljanja, rabe ali
izkoriščanja naravne dobrine, ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, uresničuje v obsegu, na način in
pod pogoji, določenimi v pravnomočnem aktu, s katerim je
pridobljena. Pri podeljevanju koncesij po 21. členu ali pri
podeljevanju dovoljenj po 22. členu ZVO se ne sme posegati v navedene obstoječe pravice. Člen 111.c prehodno,
do uveljavitve posameznih področnih zakonov, določa, da
se koncesija lahko podeli brez javnega razpisa: 1. izvajalcu
javne službe, 2. imetniku koncesije na naravni dobrini za
podaljšanje časa trajanja koncesije ali povečanje njenega
obsega in 3. imetniku obstoječe pravice upravljanja, rabe ali
izkoriščanja naravne dobrine za njeno podaljšanje ali za
povečanje njenega obsega.
15. Določbi varujeta obstoječe pravice upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine oziroma pridobljene pravice koncesijskega značaja. Urejata njihovo nemoteno uresničevanje v obsegu, na način in pod pogoji, ki so določeni
v pravnomočnem aktu, s katerim je bila pravica pridobljena.
Pri podeljevanju novih koncesij se v te pravice ne sme
posegati. Podaljšanje trajanja obstoječih pravic in celo povečanje njihovega obsega je do uveljavitve posameznih področnih zakonov urejeno tako, da se koncesije lahko podelijo brez javnega razpisa.
16. Izpodbijani določbi torej zagotavljata nemoteno uresničevanje do uveljavitve ZVO pridobljenih pravic, omogočata pa celo podaljšanje njihovega trajanja in povečanje
njihovega obsega. Slednje, ob upoštevanju ostalih določb
ZVO, ki urejajo podelitev koncesije, celo brez javnega razpisa. Pri tem je treba upoštevati, da 111.a in 111.c člen ZVO
urejata varstvo pridobljenih pravic v prehodnem obdobju, to
je do sprejema področnih zakonov. Naloga teh zakonov pa
je, da uredijo pretvorbo pravic, ki jih v prehodnem obdobju
varuje ZVO, v koncesijske pravice na način, ki ne bo posegal vanje. Ustavno sodišče zato ocenjuje, da določbe ZVO
o varstvu pridobljenih pravic, vsebovane v 111.a in 111.c
členu, niso v neskladju z načeli pravne države (2. člen
ustave).
Presoja 111.b člena ZVO
17. Pobudniki izpodbijajo 111.b člen ZVO, ker med
taksativno naštetimi akti, ki priznavajo pravico do upravljanja, rabe ali izkoriščanja, ni akta, na podlagi katerega naj bi
oni imeli pravice koncesijskega značaja. Določba bi po njihovih navedbah morala priznati pravice koncesijskega značaja na podlagi vseh upravnih odločb, tudi tistih, ki so izdane pred lokacijskim dovoljenjem. Ker temu ni tako, obstaja
pravna praznina, zaradi katere je določba v nasprotju z
2. členom ustave.
18. Po 111.b členu ZVO je na področju voda kot
pridobljena priznana obstoječa pravica do upravljanja, rabe
ali izkoriščanja, ki je bila pridobljena z vodnogospodarskim
dovoljenjem za rabo voda iz 49. člena ZV ali z aktom o vpisu
vodne pravice iz 71. člena ZV iz leta 1974 (Uradni list SRS,
št. 16/74) v vodno knjigo.
19. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-32/95 pritrdilo ugotovitvam Ministrstva za okolje in prostor, da je odločba št. 03/06 z dne 23. 10. 1990 Komunalnega podjetja
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Vodovod Jesenice, veljavna upravna odločba, ki daje pravice koncesijskega značaja. Ker je ustavno sodišče že odločalo o veljavnosti in vsebini izdane odločbe v zgoraj navedeni zadevi, je v nadaljevanju treba ugotoviti, ali vsebina
pravice, ki jo ureja upravna odločba, ustreza vodnogospodarskemu dovoljenju, ki je po 111.b členu ZVO podlaga za
priznanje pridobljenih pravic.
20. Vodnogospodarsko dovoljenje se izdaja po
49. členu ZV za rabo voda in izpuščanje odplak, odpadkov
ter drugih snovi, ki utegnejo onesnažiti vode ali vplivati na
spremembo vodnega režima. Z njim se predpišejo pogoji za
rabo voda. Vodnogospodarsko dovoljenje izda upravni organ, ki je pristojen za vodnogospodarsko soglasje. Zahtevi
za izdajo mora investitor priložiti izvedbeno tehnično dokumentacijo. Izda se lahko za določen ali za nedoločen čas.
21. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-32/95 že
ugotovilo, da izdana upravna odločba daje pobudniku izključno pravico za uporabljanje vode iz predora Karavanke.
Ustavno sodišče sodi, da po vsebini pravice, ki jo izdana
odločba ureja, ustreza vodnogospodarskemu dovoljenju po
49. členu ZV. Iz odločbe namreč izhaja, da je pred koriščenjem vode potrebno skleniti le posebno pogodbo, ni pa
treba pridobiti še posebnega vodnogospodarskega dovoljenja, saj že sama določa pogoje za rabo vode.
22. Imetnik stoletne pravice do vode za pogon mlina
sodi med imetnike pravice, ki bi bili dolžni skladno z
2. točko 111.b člena ZVO vpisati svojo pravico v vodno
knjigo na podlagi 71. člena ZV iz leta 1974 ali 79. člena
ZV. Člen 71. ZV iz leta 1974 je določal, da so uporabniki
voda dolžni najkasneje v roku dveh let od uveljavitve zakona
prijaviti svoje vodne pravice ter predložiti potrebne listine.
Uporabniki voda, ki svoje vodne pravice niso mogli dokumentirati z ustreznimi listinami, so bili dolžni v istem roku
prijaviti svoje zatrjevane pravice za vodno gospodarstvo pristojnemu upravnemu organu in vložiti zahtevo za izdajo aktov, predpisanih v zakonu. Člen 79. ZV pa določa, da so
subjekti, ki niso prijavili vodne pravice vodni knjigi po
71. členu ZV iz leta 1974 ali niso vložili zahteve za izdajo
akta, dolžni to storiti še v roku enega leta po uveljavitvi
zakona. Enako so tudi lastniki objektov in naprav v posebni
rabi dolžni v enakem roku vložiti zahtevo ali pridobiti vodnogospodarsko dovoljenje. Pobudnik svoje pravice ni vpisal v
vodno knjigo in je ni varoval skladno z ZV. ZVO mu zato ne
nudi pravnega varstva oziroma priznanja pridobljene pravice
koncesijskega značaja.
23. Zahteva za priznavanje vseh pravic, ki se pridobijo
v času pred izdajo lokacijskega dovoljenja, gradbenega dovoljenja ali morebitnega enotnega dovoljenja za gradnjo objektov kot pravic koncesijskega značaja, ni utemeljena. Navedene upravne odločbe niso v nujni zvezi s pravicami do
upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin. Lokacijska, gradbena ali enotna dovoljenja se izdajajo za objekte.
Pravice do upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin
pa ne zahtevajo vedno tudi izgradnje objektov. Katerim pravicam bo zakon priznal naravo pridobljenih pravic koncesijskega značaja, ni samostojno določala vlada, temveč je v
111.b členu določil zakonodajalec. Ob tem je zakonodajalec izhajal iz ocene katere pridobljene pravice koncesijskega značaja so takšne narave, da jim bo v skladu z 2. členom
ustave zagotovljeno ustrezno varstvo.
24. Po navedenem ustavno sodišče ugotavlja, da tudi
111.b člen ZVO ni v neskladju z 2. členom ustave.
Presoja uredb A, B, C in D
25. Pobudniki izpodbijajo uredbe A, B, C in D, ker naj
bi bile sprejete na podlagi ZVO, ko je bil ta v neskladju z
ustavo. Uredbe naj bi pomenile poseganje v pridobljene
pravice koncesijskega značaja v nasprotju s 111.a členom
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ZVO ter bistveno omejevanje obstoječih pridobljenih pravic
v primerjavi z lastniki malih hidroelektrarn, ki niso obremenjeni s koncesijo. Zato naj bi bile uredbe v nasprotju z
2. členom ustave. Uredba C in uredba D sta bili sprejeti
potem, ko po odločbi št. U-I-32/95, vlada ni smela začeti
ali nadaljevati postopkov podeljevanja koncesij na naravnih
dobrinah, na katerih obstajajo pravice koncesijskega značaja. Izpodbijane uredbe so po mnenju pobudnikov v nasprotju z ZVO tudi zato, ker temeljijo na pojmu lokacijske pogojenosti, ki ga spremenjeni ZVO ne pozna več.
26. Uredbe so splošni akti in predstavljajo na podlagi
23. člena ZVO podlago za podelitev koncesije. Ta se po
24. členu ZVO podeli oziroma pridobi s sklenitvijo koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Pobudniki niso navedli konkretnih omejitev, ki naj bi jih predpisovale izpodbijane uredbe v nasprotju s 111.a členom ZVO.
Vse uredbe v svojem 4. členu predpisujejo okoljevarstvene
pogoje, po katerih mora koncesionar pod okoljevarstvenimi
pogoji po zakonu zagotoviti še različne ukrepe. Vsi okoljevarstveni ukrepi in drugi pogoji so določeni v splošnem
interesu, dolgoročno gledano tudi v interesu pobudnikov in
niso diskriminatorni. Gre za enake obremenitve pri izvajanju
dejavnosti, ki so strokovno utemeljene v spoznanjih okoljevarstvene stroke, v splošnem interesu in vezane na naravo
stvari in dejavnosti. To lahko vpliva na kalkulacijo cene proizvoda ali storitve oziroma na višino plačila za podeljeno
koncesijo, vedar pa je to predmet koncesijske pogodbe in
ne izpodbijanih uredb kot splošnih aktov. Iz teh razlogov
izpodbijane uredbe niso v nasprotju z 2. členom ustave, ki
določa da je Republika Slovenija pravna država.
27. Uredbi A in B urejata pogoje za podeljevanje koncesij za gospodarsko izkoriščanje posameznih vodotokov
za proizvodnjo električne energije. Izdani sta bili v času
veljavnosti 21. člena ZVO, ko je ta še dopuščal pridobitev
koncesije brez javnega razpisa na podlagi lokacijske pogojenosti. Kasnejša sprememba ZVO je to možnost ukinila.
Koncesijo je mogoče pridobiti brez javnega razpisa le v
primeru, če to določa zakon. Za imetnike obstoječih pravic
koncesijskega značaja je ZVO določil izjemo s tem, ko za
njihovo podaljšanje v prehodnem obdobju ne zahteva javnega razpisa. Člen 14 uredbe A in 14. člen uredbe B pa
določata, da se koncesija zaradi lokacijske pogojenosti podeljuje brez javnega razpisa in to za vse in ne le za pridobljene pravice. Ustavno sodišče je že presodilo v odločbi št. UI-32/95, da je ZVO v neskladju z 2. členom ustave, ker ni
opredelil pojma lokacijske pogojenosti, kot novega pravnega instituta. Iz enakih razlogov tudi 14. člen uredbe A in
14. člen uredbe B povzročata pravno praznino v nasprotju z
2. členom ustave, zato ju je iz teh razlogov ustavno sodišče
razveljavilo.
28. Uredba C in uredba D sta bili sprejeti v času, ko
vlada ni smela začeti ali nadaljevati postopkov podeljevanja
koncesij na naravnih dobrinah, kjer so obstajale pravice
koncesijskega značaja. Odločbe ustavnega sodišča so po
1. členu zakona o ustavnem sodišču obvezne (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Imajo učinke splošnega pravnega akta (odločba ustavnega sodišča št. U-I163/99 z dne 23. 9. 1999 – uradni list RS, št. 80/99). Na
vodotokih, na katerih izpodbijani uredbi urejata pridobitev
koncesije za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo
električne energije, so obstajale pridobljene pravice koncesijskega značaja. Sprejem uredbe C in uredbe D predstavlja
začetek postopka za podelitev koncesije, saj je po
23. členu ZVO uredba kot koncesijski akt podlaga za podelitev koncesije. Iz teh razlogov sta bili sprejeti v nasprotju s
prepovedjo iz odločbe št. U-I-32/95. Iz teh razlogov je
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ustavno sodišče uredbo C in uredbo D odpravilo, saj so v
neskladju z zakonom tudi postopki podeljevanja koncesij na
naravnih dobrinah, ki temeljijo na izpodbijani uredbi C in
uredbi D.
C)
29. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. ter drugega in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava GečKorošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk,
dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno, razen glede 111.b člena ZVO, kjer je
bila odločitev sprejeta z osmimi glasovi proti enem. Proti je
glasoval sodnik Ude, ki je napovedal odklonilno ločeno
mnenje.
Št. U-I-64/96
Ljubljana, dne 30. septembra 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4131.

Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom
za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto
mesto predstojnika Sodnika za prekrške

Na podlagi tretjega odstavka 258.c člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odločba US, št. 35/97, 73/97 – odločba US, št. 87/97 in
73/98) ter prvega odstavka 66. člena in 62. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), je Svet sodnikov za
prekrške Republike Slovenije na 37. seji dne 12. 10. 1999
sprejel naslednji

SKLEP
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije ponovno objavlja javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Lenartu.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Namestnik predsednika
Sveta sodnikov za prekrške
Republike Slovenije
Milan Petek l. r.

Stran

13232 / Št. 86 / 22. 10. 1999
4132.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k
vložitvi kandidatur za prosto mesto
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ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 258.c člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odločba US, št. 35/97, 73/97 – odločba US, št. 87/97 in
73/98) ter prvega odstavka 66. člena in 62. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), je Svet sodnikov za
prekrške Republike Slovenije na 37. seji dne 12. 10. 1999
sprejel naslednji

1. člen
V kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 – prečiščeno
besedilo) se spremeni prvi odstavek 4. člena, tako da se
glasi:
“(1) Ta pogodba velja od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2000.”

SKLEP

2. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije ponovno objavlja javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
predstojnika Sodnika za prekrške s sedežem v Grosupljem.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Namestnik predsednika
Sveta sodnikov za prekrške
Republike Slovenije
Milan Petek l. r.

4133.

Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti bank in
hranilnic v Republiki Sloveniji

Na podlagi določil kolektivne pogodbe dejavnosti bank
in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 prečiščeno besedilo) sprejemajo Združenje bank Slovenije,
Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik
delodajalcev ter Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikat Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot
zastopnika delojemalcev

Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Sindikat
delavcev bank
in hranilnic Slovenije
Predsednik
Drago Jurenec l. r.
Sindikat Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana
Predsednik
Miran Marentič l. r.
Združenje bank Slovenije
GIZ, Ljubljana
Predsednik NS
Aljoša Tomaž l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 30. 9. 1999 pod zap. št.
35/3 in št. spisa 121-03-0039/94-017.
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OBČINE

BOROVNICA
4134.

Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega
načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije
Kucler na Vrhniki, enota Borovnica

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93), zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena
statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99) je
Občinski svet občine Borovnica na 1. izredni seji dne
14. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta
vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler
na Vrhniki, enota Borovnica
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev
ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije
Kucler na Vrhniki, enota v Borovnici, ki ga je izdelal Zavod za
prostorsko in urbanistično načrtovanje, izdelavo tehnične
dokumentacije objektov ter inženiring, januarja 1988, pod
št. 11/88, katerega je sprejela Skupščina občine Vrhnika
na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti
dne 19. 5. 1988.

BREŽICE
4135. Spremembe statuta Občine Brežice
Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in v skladu s 120. členom statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine
Brežice na 9. redni seji dne 11. 10. 1999 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Brežice
1. člen
Beseda »opredeljenih« v drugem stavku 12. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99), se črta.
2. člen
Beseda »opredeljenih« v drugem stavku prvega odstavka 21. člena statuta Občine Brežice, se črta.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem
sprejetja in se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/99-21
Brežice, dne 11. oktobra 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

2. člen
Spremeni se naziv odloka tako, da glasi:
“Odlok o ureditvenem načrtu Vrtca Borovnica in Glasbene šole Vrhnika, enota Borovnica.”
3. člen
V 4. členu se alinea C) III. faza ureditve – izraba podstrešja spremeni tako, da glasi:
– dve igralnici s pripadajočimi pomožnimi prostori za
potrebe vrtca,
– dve učilnici s pripadajočimi pomožnimi prostori za
potrebe male šole,
– tri kabinete in učilnica s pripadajočimi pomožnimi
prostori za potrebe glasbene šole,
– dvorana za interne nastope za potrebe glasbene šole
in drugih uporabnikov,
– zbornica za vzgojitelje in učitelje.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-1/2-80/99
Borovnica, dne 14. oktobra 1999.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

4136.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95
in 20/98) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 7. seji
dne 5. 7. 1999 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
1
V Občinsko volilno komisijo občine Brežice se imenujejo:
1. Baškovič Maja, roj. 11. 5. 1962, Brežice, Hrastinska pot 12, za predsednico,
2. Matjašič Bogdan, roj. 13. 2. 1967, Brežice, Kogojeva ulica 3, za namestnika predsednice,
3. Čakar Ivan, roj. 18. 1. 1961, Krško, Ulica Ilije Gregoriča 18a, za člana,
4. Gramc Martin, roj. 24. 9. 1940, Gazice 3, za namestnika člana,
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5. Pavlin Andreja, roj. 8. 1. 1977, Brežice, Bizeljska
cesta 10, za članico,
6. Medvešček Ivanka, roj. 15. 11. 1953, Brežice, Bohoričeva ulica 13, za namestnico članice,
7. Zorko Franc, roj. 15. 10. 1945, Sela pri Dobovi 42,
za člana,
8. Kelhar Ivan, roj. 19. 12. 1955, Vrhovnica 5, Bizeljsko, za namestnika člana.
2
Občinska volilna komisija se imenuje za mandat štirih let.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 108-13/99-211
Brežice, dne 5. julija 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

ČRNOMELJ
4137.

Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju
Občine Črnomelj

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) ter 13. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1999 sprejel

SKLEP
o povišanju cen v vrtcih na območju
Občine Črnomelj
1
Nove cene za posamezne vrtce znašajo (v SIT mesečno na otroka):
Vrtci
mlajši

plače
mat. stroški
Skupaj

Črnomelj
starejši

34.402
14.750
49.152

22.429
11.428
33.857

Stari trg

Dragatuš
starejši

mlajši

starejši

mlajši

39.419
14.964
54.383

31.390
12.532
43.922

32.136
16.389
48.525

2
Pri izračunu prispevka občine se Vrtcu Stari trg in Vinica zaradi pokrivanja cene visokih fiksnih stroškov, upošteva
število otrok, ki je bilo planirano pri izračunu cene vrtca –
Vinica 25 otrok in Stari trg 20 otrok.
3
Za določanje plačil staršev se upošteva cena Vrtca
Črnomelj – s tem je prispevek proračuna za te vrtce višji, kar
se zagotovi iz sredstev proračuna.

24.866
11.414
36.280

Vinica
mlajši

starejši

37.633
15.181
52.814

25.557
15.121
40.678

4
Ta sklep začne veljati s 1. 11. 1999.
Št. 64001-0007/99
Črnomelj, dne 28. septembra 1999.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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HRPELJE-KOZINA
4138.

Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v
Občini Hrpelje-Kozina

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in prvega odstavka
16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na
7. redni seji dne 27. 9. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o občinskih cestah
v Občini Hrpelje-Kozina
1. člen
Odlok o občinskih cestah v Občini Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 43/99) se spremeni tako, da se v drugem odstavku 31. člena črta besedilo: “oziroma inšpektorja
za državne ceste na področju Občine Hrpelje-Kozina”.
2. člen
V vseh nadaljnjih členih odloka se črta besedilo: “oziroma inšpektorja za državne ceste na področju Občine Hrpelje-Kozina” v ustreznih sklonih.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 156/99
Hrpelje-Kozina, dne 27. septembra 1999.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Vojko Mahnič l. r.

JESENICE
4139.

Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških
storitev ter najemnin za grobove

V skladu s 26. členom zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list SRS, št. 26/90), v skladu s 27. členom
odloka o pokopališkem redu na območju Občine Jesenice
(Uradni list SRS, št. 12/86) ter v skladu s 26. členom
statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, spr.
19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine
Jesenice na 10. redni seji dne 30. 9. 1999 sprejel

Ureditev groba po pokopu
1. Žarni
2. Klasični
Ureditev groba pred pokopom
Odstranitev spomenika pred izkopom jame
Odstranitev okvira pred izkopom jame
Odpiranje grobnice
Čiščenje grobnice
Delo s pokojnikom
Delo ob izrednih okoliščinah
Odziv na klic policije
Spajkanje pločevinastega vložka
Organizacija pogreba, pogrebni ceremonial
in spremstvo s pokopom pokojnika
1. Klasični
2. Žarni
Uporaba pogrebne opreme
1. Ozvočenje z glasbo
2. Postavitev dekoracije in odra z najemnino
Prevoz pokojnika
1. Lokalno
2. Medkrajevno
3. Prevozi v tujini
5. Stojnina – avto, voznik,
spremljevalec SIT/ura
Uporaba poslovilnega objekta
1. Blejska Dobrava
2. Breznica
Druge režijske storitve
Najemnine za grobove
Blejska Dobrava – stari del
1. Enojni
2. Dvojni
3. Trojni
6. Grobnica
7. Otroški
Blejska Dobrava – novi del
1. Enojni
2. Dvojni
Planina pod Golico
1. Enojni
2. Dvojni
7. Otroški
Prispevek za ureditev zemljišča za nov grob
1. Enojni
2. Dvojni
V cenah ni vračunan DDV (8%).

1.380
1.380
1.380
3.031
7.570
11.610
4.190
16.738
15.358
2.100
6.340
SIT/uro
2.806
SIT/km
79,10
154
1.851
SIT/dan
7.550
10.168
SIT/uro
1.380
SIT
1.374
2.748
4.122
10.970
694
2.201
4.402
1.267
2.534
614
10.370
20.740

Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

LOŠKA DOLINA

SIT
19.593
27.840
9.812
4.891
7.270

1.380
2.760

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev
ter najemnin za grobove
1
Pogrebno-pokopališke storitve
Izkop in zasutje jame
1. Navadna
3. Poglobljena
5. Otroška
7. Žarna – izkop do 2 niši
8. Žarna – izkop nad 2 niši
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4140.

Cenik programov št. 382, 30. 8. 1999

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) je Občinski svet občcine Loška dolina na 7. redni
seji občinskega sveta dne 30. 9. 1999 sprejel
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CENIK
programov št. 382, 30. 8. 1999

I. CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
IN VARSTVO
1. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo v VVZ
“Martin Krpan” Cerknica se povišajo na podlagi nove višine
izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v višini
42.506 SIT, ki veljajo od 1. 1. 1999 (Uradni list RS, št.
2/99) in nove višine izhodiščne plače 43.484 SIT, ki velja
od 1. 8. 1999 dalje (Uradni list RS, št. 59/99). Pri izračunu
nove cene je upoštevana planska izhodiščna plačca v višini
42.670 SIT.
2. člen
Nove cene znašajo mesečno:
SIT
1. prva starostna skupina - do 3 let
52.260
2. druga starostna skupina - od 3 do 7 let
37.410
3. integrirani otroci s posebnimi potrebami
za 1 oddelek 3 do 7 let (dopl.)
72.582
4. skrajšan program priprave na šolo
na mesec za 1 oddelek
227.712
5. program cicibanovih uric na mesec
za 1 oddelek
82.983
6. letni prispevek staršev za cicibanove urice
do 3 let
3.000
7. letni prispevek staršev za cicibanove urice
od 3 do 6 let
9.000

Uradni list Republike Slovenije

MEDVODE
4141.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 1999

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 20. in 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 17. člena
statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95
in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 8. seji dne
19. 10. 1999 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Medvode za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 1999
(Uradni list RS, št. 32/99) se spremeni 3. člen tako, da
glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1999 znašajo
1.112,000.000 SIT.
Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni
del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za
financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1.
januarja 1999.
Št. 2921/99
Medvode, dne 20. oktobra 1999.

3. člen
Prispevek staršev iz prve in druge točke 2. člena je
prispevek za prisotnost otroka 21 dni v mesecu. Za dneve
odsotnosti otroka, se staršem obračuna nepripravljena hrana, kar znaša 230 SIT na dan.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

II. CENE POLDNEVNIH PROGRAMOV
4-5 urni program v oddelkih do 3 let, na otroka na
mesec
SIT
– brez hrane
24.045
– z zajtrkom (24.045 + 21 x 55)
25.200
– s kosilom (24.045 + 21 x 130)
26.775
– z zajtrkom in kosilom (24.045 + 21 x 185) 27.930
4-5 urni program v oddelkih od 3 do 7 let
na otroka, na mesec – brez hrane
16.220
– z zajtrkom (16.220 + 21 x 55)
17.375
– s kosilom (16.220 + 21 x 130)
18.950
– z zajtrkom in kosilom (16.220 + 21 x 185) 20.105
4. člen
Cenik programov velja od 1. 10. 1999.

Stari trg, dne 11. oktobra 1999.

Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

METLIKA
4142.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Metlika v letu
1999

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.
41/95) je Občinski svet občine Metlika na 6. seji dne 30. 9.
1999 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Metlika
v letu 1999
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Metlika v letu 1999.

Uradni list Republike Slovenije
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II
Osnutek navedenih aktov se razgrne na sedežu Občine Metlika, Metlika, Mestni trg 24, soba številka 9, in sicer
za celotno območje občine.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

III
V času javne razgrnitve navedenih aktov lahko dajo
občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani
pisne pripombe pri Občinski upravi občine Metlika, Mestni
trg 24, Metlika.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Metlika, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Merila za oblikovanje nagrade podžupana in višino nagrade določa ta pravilnik.

IV
Javna obravnava osnutkov dokumentov bo potekala v
sejni sobi občine Metlika v ponedeljek, 22. novembra 1999
ob 18. uri.
Št. 352-1/99
Metlika, dne 7. oktobra 1999.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

4143.

Pravilnik o plačah in nagradah občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Metlika na seji dne 30. 9. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev
in članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikujejo nagrade za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo nagrade članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Metlika.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
15% plače za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA
NAGRADE ZA OBČINSKE FUNKCIONARJE
5. člen
Nagrada podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi
kriteriji in merili:
– za vodenje občinskega sveta na sejo16.000 SIT
neto,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi
dejansko opravljenih ur po 1.100 SIT neto na uro, vendar
največ 25.000 SIT neto mesečno.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, v času, ko opravlja funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

6. člen
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na redni seji in
izredni seji občinskega sveta
13.000 SIT neto
– predsedovanje seji delovnega
telesa občinskega sveta
8.000 SIT neto
– udeležba na seji delovnega telesa,
katerega član je
6.000 SIT neto
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem
delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
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8. člen
Plača župana je pravica, ki mu gre na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Nagrada za občinske funkcionarje se izplačuje na podlagi mandatne pogodbe ter tega pravilnika.
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13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA

III. OSTALE NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 6.000 SIT.
10. člen
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednji višini:
– predsedovanje na seji
nadzornega odbora
8.000 SIT neto
– udeležba na seji
občinskega sveta
6.000 SIT neto
– udeležba na seji
nadzornega odbora
6.000 SIT neto
11. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije in
njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo
lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico
do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačujejo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
16. člen
Plače in nagrade se uskladijo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 013-11/99
Metlika, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov
lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno
potovanje izven območja Občine Metlika. Stroški prevoza
se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

MURSKA SOBOTA
4144.

Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na
področju kulture

Na podlagi 29. in drugega odstavka 63. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 17. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 30. septembra
1999 sprejel
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SKLEP
o razglasitvi javne infrastrukture na področju
kulture
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine na območju Mestne občine Murska Sobota, ki
so bile na dan 17. decembra 1994 družbena lastnina v
upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno
namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. grad Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, Murska
Sobota, k.o. Murska Sobota, parc. št. 652, z.k. vl. 2670,
2. Galerija Murska Sobota, Kocljeva 7, Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parc. št. 1332, z.k. vl. 3100,
3. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota,
Grajska ulica 2, Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parc.
št. 207, z.k. vl. 2670,
4. kino Park Murska Sobota, Štefana Kovača 30, Murska Sobota, k.o. Murska Sobota, parc. št. 723/1, z.k. vl.
2662,
5. grad Rakičan, Rakičan, k.o. Rakičan, parc. št.
1252, z.k. vl. 398.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna
infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški
knjigi.
IV
Z dnem veljavnosti tega sklepa prenehajo veljati določila sklepa št. 611-4/95-G, z dne 17. 3. 1995.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 670-2/99
Murska Sobota, dne 30. septembra 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

Št.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
Občine Postojna za obdobje 1986–1990
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni list RS, št.
25/93, 30/95, 4/97, 9/98 – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana
občine Postojna za obdobje l986–1990 (Uradne objave,
Primorske novice, št. 15/87, 1/89, Uradni list RS, št.
30/95, 4/97, 34/97, 9/98 - v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan), ki se nanašajo na spremembo namenske
rabe in zasnovo cestnega omrežja zaradi predvidene gradnje avtocestnega priključka Razdrto na območju Občine
Postojna.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Tekstualni del dolgoročnega plana se spremeni in dopolni v poglavju 4.8.2.3. Cestni promet. V tretjem odstavku
se na koncu doda: Na območju Razdrtega se predvideva
gradnja novega avtocestnega priključka.
V kartografskem delu dolgoročnega plana se z avtocestnim priključkom Razdrto dopolni:
– karto Zasnova prometnega omrežja v M 1: 25.000,
– karto Zasnova namenske rabe v M 1:25.000.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
1. Tekstualni del
Tekstualni del srednjeročnega plana se dopolni v poglavju Urejanje prostora in varstvo okolja v točki 2. Naloge v
zvezi z urejanjem prostora. Na koncu točke se doda nov
tekst:
Območje avtocestnega priključka Razdrto se ureja z
lokacijskim načrtom. Za območje velja naslednja programska zasnova:
Programska zasnova za gradnjo avtocestnega priključka
Razdrto na avtocestnem odseku Vrhnika–Razdrto

POSTOJNA
4145.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90), 45.d člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter na podlagi 16. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97,
31/98) je Občinski svet občine Postojna na 2. izredni seji
dne 11. 10. 1999 sprejel

a) Območje obdelave
Priključek se locira na območju obstoječe cestninske
postaje Razdrto, ki se odstrani. Ureditveno območje lokacijskega načrta za AC priključek Razdrto obsega parcele oziroma dele parcel, ki so trajno namenjene za cestno telo priključka in prestavljene poljske poti, za ureditve obcestnega
prostora, za vodnogospodarske ureditve in za izvedbo okoljevarstvenih ukrepov (postavitev objektov za varovanje pred
burjo in snežnimi zameti, zadrževalniki).
Znotraj meje območja urejanja lokacijskega načrta ležijo naslednje parcele oziroma deli parcel katastrske občine
Razdrto:
536/3, 536/11, 536/6, 550/4, 542/6, 550/5, 535,
536/10, 2917, 2903/4, 2903/3, 2923/1.
b) Organizacija dejavnosti in podrobnejša namenska
raba
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Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– območje izključne rabe avtocestnega priključka s
spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacija poljske poti s
podhodom, podaljšanje obstoječih podvozov, propusti, zadrževalni bazeni, cestninski postaji),
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,
– območje ureditev vodotokov in melioracijskih sistemov,
– območje prestavitev in navezav infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov.
Na območju priključka so predvidene gradnje in ureditve:
– gradnja severnih in južnih priključnih krakov,
– gradnja dveh cestninskih postaj,
– ureditev dveh križišč na regionalni cesti R409,
– uvedba pospeševalnih in zaviralnih pasov na avtocesti A1,
– razširitev obstoječih podvozov pod avtocesto,
– deviacija obstoječe poljske poti s podhodom pod
priključno cesto,
– ureditev propustov,
– ureditev obcestnega prostora,
– uvedba ukrepov za zaščito pred burjo in snežnimi
zameti,
– prestavitev dela vodotoka,
– ureditev zadrževalnikov,
– ureditev komunalne in energetske infrastrukture.
Za potrebe ureditve priključka se prekvalificira ca. 1.7
ha zemljišč iz 1. območja v 2. območje kmetijskih zemljišč.
c) Tehnološki pogoji in omejitve
Priključek se izvede s severnima in južnima priključnima krakoma, ki se oba navezujeta na regionalno cesto
R409.
Vertikalne in horizontalne elemente priključnih cest se
projektira z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Maksimalni podolžni sklon je 5%, minimalni podolžni sklon je
0.5 %. Normalni prečni profil (v nadaljevanju: NPP) dvosmerne ceste je 10.70 m, in sicer dva vozna pasova po
3.50 m, dva robna pasova po 0.35 m in dve zunanji bankini
po 1.50 m.
NPP enosmerne ceste je 8.90 m, in sicer vozni pas
5.20 m, dva robna pasova po 0.35 m in dve zunanji bankini
po 1.50 m.
Na odseku avtoceste A1 med km 9.060 in km 9.760
se zaradi izvedbe zaviralnih in pospeševalnih pasov v dolžini
250 m (z razširitvijo obstoječih odstavnih pasov) skupna
širina normalnega prečnega profila razširi z 28.10 m na
30.70 m.
Zaradi gradnje avtocestnega priključka se prestavi in
novim razmeram višinsko prilagodi obstoječo poljska pot,
ki omogoča dostope s kmetijske farme Bleke do kmetijskih
površin. Maksimalni podolžni sklon je 10,6%, minimalni
podolžni sklon pa 0.5 %. NPP znaša 4 m, od tega vozišče
3 m in dve bankini po 0.50 m. Poljska pot priključno cesto
prečka v podhodu z minimalno svetlo višino 2,5 m in širino
5 m.
d) Usmeritve za arhitekturno, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Odbojne ograje na priključnih cestah se izvede v kovinski izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Višina varovalne
žične ograje na robu cestnega telesa je 1.9 m. Cestna
oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati enotne oblikovne elemente.
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Cestninski postaji morata biti arhitekturno oblikovani,
skladno z drugimi spremljajočimi objekti ob avtocesti ter
značilnostmi urbane in krajinske podobe prostora.
Za zagotovitev vpetosti posega v prostor, označitve
priključka v prostoru ter za zmanjšanje vplivov burje in
snežnih zametov, je treba obcestni prostor mestoma zasaditi z višjo vegetacijo. Zasaditev mora temeljiti na v prostoru
značilnih oblikah vegetacije in avtohtoni vrstni sestavi. Pri
zasaditvi je treba upoštevati prometno varnostni vidik (preglednost in optično vodenje voznika) ter racionalno rabo
prostora.
Nasipne in vkopne brežine je treba oblikovati z zaokrožitvijo iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove
oblike logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi
naravni relief ali obstoječe nasipne brežine avtoceste. Dopustni so nakloni nasipnih brežin 2:3 oziroma 1:2 na spodnjem delu višjih nasipov. Brežine je treba mestoma zasaditi z
višjo vegetacijo tako, da se zagotovi stabilnost brežin in omili
prehode v ravnine.
Odsek poljske poti in razširjene dele ob obstoječi cestninski postaji, ki po izgradnji priključka ostanejo brez funkcije, je treba humusirati in zatraviti ali zasaditi z višjo vegetacijo. Površine znotraj priključka je dopustno zasaditi z višjo
vegetacijo.
Prestavitev vodotoka na območju južnega priključka
mora biti izvedena z upoštevanjem načel sonaravnega urejanja in z zasaditvijo avtohtone, drevesne in grmovne obvodne
vegetacije.
e) Usmeritve za varovanje naravne dediščine, flore,
vegetacije, favne in biotopov ter kulturne dediščine in krajinskih značilnosti
Na območju posega ni evidentirane naravne dediščine. Za varovanje flore in vegetacije, favne in biotopov je
treba upoštevati naslednje usmeritve:
– za nove zasaditve uporabljati avtohtone rastlinske vrste,
– organizirati gradbišča tako, da bo zagotavljala omejitev degradacij predvsem na območja, na katerih bodo neposredno izvedene nove ureditve,
– živalim nekontrolirano prehajanje čez priključne ceste preprečiti z varnostno žično ograjo višine 1.9 m,
– pri nadomeščanju izgube kmetijskih zemljišč z agrooperacijami na širšem območju upoštevati tudi naravovarstveni vidik.
Na območju posega ni kulturne dediščine. Na območju je treba izvesti predhodne arheološke raziskave ter ob
izvedbi del zagotoviti arheološki nadzor, z možnostjo izvedbe zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih zemljišč.
S krajinsko ureditvijo je treba zagotoviti čimboljšo vpetost posega v krajino in omiliti poseg gradnje na okolje.
Upoštevati je treba usmeritve za krajinsko oblikovanje, opredeljene v poglavju e) tega člena.
f) Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Varovanje zraka
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se v
čim večji možni meri prepreči dodatno onesnaženje zraka.
Varstvo pred hrupom
Kmetijo Čenček je treba zavarovati pred prekomernim
hrupom z ukrepi pasivne zaščite ali drugimi ukrepi, določenimi na podlagi obratovalnega monitoringa, ki se določi v
lokacijskem načrtu.
V času gradnje se dovolijo tolikšne ravni hrupa zaradi
gradnje, da v dnevnem času niso presežene kritične ravni
hrupa skupne obremenitve območja. Upoštevani morajo biti
ukrepi za varovanje pred hrupom, določeni v poročilu o
vplivih na okolje.
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Varstvo pred burjo in snežnimi zameti
Severni priključek je treba zavarovati pred burjo in snežnimi zameti s postavitvijo 50 m palisad ali mreže, na južnem
priključku pa z vegetacijskim pasom v otoku znotraj priključka in na brežinah nasipov. Do razrasti vegetacijskega pasu
je treba izvesti zaščito s 70 m palisad ali mreže.
Varstvo pred požarom
Zaradi gradnje priključka se požarna varnost objektov
ob glavni cesti ne bo poslabšala. Vsi objekti v neposredni
bližini priključka imajo zagotovljen dovoz za intervencijska
vozila. Na cestninski postaji so načrtovane ustrezne količine
vode za požarno varnost.
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi za varstvo voda
Prestavljen odsek reguliranega vodotoka v dolžini ca.
100 m, na območju južnega priključka mora biti sonaravno
urejen. Preusmeritev vode v novo korito je potrebno izvesti
tako, da ne pride do pomorov življa v vodotoku. Zasaditev
brežin je potrebno izvesti takoj, ko gradbena dela to omogočijo.
Padavinske vode z novih priključnih cest in dela tangiranega odseka avtoceste je treba kontrolirano zbrati in
ustrezno predčistiti pred iztokom v obstoječe površinske
odvodnike.
Odvodnjo s cestišč priključnih cest se preko peskolovov vodi v zemeljska zadrževalnika na severnem in južnem
priključku, s čimer se zagotovi ustrezno zadrževanje in čiščenje vode pred iztokom v površinski odvodnik.
g) Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
Vodovod
Za potrebe nove cestninske postaje Sever in Jug je
treba zagotoviti ustrezno oskrbo s sanitarno-pitno in požarno vodo z navezavo na vodovodno omrežje naselja Razdrto.
Kanalizacija
Odpadne vode iz upravnih objektov na cestninskih postajah se vodijo v nepretočne greznice ustreznih kapacitet
na izpraznjevanje, ki se nahajajo v neposredni bližini cestninskih postaj.
Elektrika
Za napajanje novih cestninskih postaj se izvede nizkonapetostni priključek iz prostozračnega nizkonapetostnega
omrežja, ki napaja obstoječo cestninsko postajo. Na obstoječi trasi se postavi nov drog, iz katerega se izvede kabelski
priključek na severno cestninsko postajo. Trije obstoječi
stebri se odstranijo.
Telekomunikacijsko omrežje
V nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije je
treba v območju severnega priključka za potrebe obrambe
med traso telekomunikacijske infrastrukture klic v sili in traso optičnega kabla Telekom Slovenije položiti PE cevi 2 Ć
50 za naknadno vpihovanje optičnega kabla.
Cestna razsvetljava
Severni in južni priključek s cestninskima postajama se
ustrezno razsvetli.
h) Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti
investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta
ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih
vplivov na sestavine okolja. Sestavni del lokacijskega načrta
mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
2. Kartografski del
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana, in sicer se doda karte programske zasnove:
– spremembe obstoječe namenske rabe v območju
lokacijskega načrta za AC priključek Razdrto, M 1:5000,
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– situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja lokacijskega načrta za AC priključek Razdrto, M
1:2880,
– usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitekturno
oblikovanje ter varovanje in izboljšanje naravnega in bivalnega okolja, M 1:2000.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Postojna pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 11. oktobra 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

4146.

Sklep o spremembi območja obdelave UN “Šola
– vrtec, Postojna” in podaljšanju javne
razgrnitve

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 72/93, 44/97) ter 36. in 99. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98), izdajam

SKLEP
o spremembi območja obdelave UN »Šola –
vrtec, Postojna« in podaljšanju javne razgrnitve
1
Ureditvenemu območju ureditvenega načrta P 7-Z6,
P7-C 13, in delno P7 C4 (»Šola – vrtec, Postojna« se doda
še del planske celote P7 S8 – območje med ul. Nova vas in
Kidričevim naseljem, ki vključuje še bloke Prekomorskih
brigad 4, 6, 8 in 10.
2
V ta namen je potrebno dopolniti že izdelan in javno
razgrnjen osnutek UN, programsko zasnovo in posebne
strokovne podlage ter gradivo pripraviti za ponovno javno
razgrnitev ter dopolniti že zbrane pogoje soglasodajalcev.
3
Javna razgrnitev se podaljša za 30 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS. V tem času je potrebno izvesti ponovno
javno razpravo.
4
Postopek vodi in koordinira Urad za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje Občine Postojna skupaj z izdelovalcem, KARS Sežana.
5
Ta sklep začne veljati takoj.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
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VERŽEJ
4147.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Veržej

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)) in
16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Veržej na seji dne 23. 9. 1999
prejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Veržej
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednji prostori v Domu kulture Veržej (št. zemlj. knj. vl.
1012, parc. št. 2164, k.o. Veržej) lastnik Občina Veržej:
– kulturna dvorana z odrom in garderobama ter balkonom v skupni izmeri 348,50 m2 in
– Osterčeva soba v izmeri 19,25 m2 s pripadajočo
souporabo prostorov (avla, stopnišče, sanitarije).
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh prostorih, ki služi kulturnim
dejavnostim.
III
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa se kot javna
infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški
knjigi.
IV
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine
Veržej.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/99
Veržej, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

4148.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Veržej ter v skladu
s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) je Občinski svet občine Veržej na 7. redni seji dne
20. 7. 1999 sprejel
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PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91; 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Veržej, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 1,75 količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Veržej.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ
dvanajst plač za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
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II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje v višini 80% plače župana
v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
plače župana
– za nadomeščanje župana v primeru
odsotnosti ali zadržanosti
– za vodenje občinskega sveta
– za koordinacijo delovnih teles
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana
po pooblastilu

10%
10%
20%
20%
10%

Podžupan, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada
plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma sklepom v skladu z zakonom in s
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja, oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače
oziroma dela plače župana.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 10% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta
(po pooblastilu župana
ali zaradi nadomeščanja po zakonu)
15%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
30%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
20%
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta
15%
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je
12%
S pogodbo v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno
izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu
članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega
funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
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8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za župana komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta, z ostalimi funkcionarji in člani delovnih teles pa se sklene ustrezna pogodba.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 10% najvišjega možnega zneska dela plače člana občinskega sveta.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 10% za predsednika
oziroma največ 6% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji
25%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora proračunskega porabnika oziroma proračuna po programu dela ali sklepu
nadzornega odbora 40%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.

Stran

13244 / Št. 86 / 22. 10. 1999

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu občinske volilne
komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Veržej. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
1. 1. 1999 oziroma od dne imenovanja, če so bili imenovani po tem datumu.
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Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v višini kot predsednikom delovnih teles občinskega sveta.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/99
Veržej, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

4149.

Program priprave sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana občine Ljutomer za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana
občine Ljutomer za obdobje 1986–1990, za
območje občine Veržej (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve planskih aktov)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne
23. 9. 1999 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
občine Ljutomer za obdobje 1986-2000
in družbenega plana občine Ljutomer za
obdobje 1986–1990, za območje občine Veržej
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
planskih aktov)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema sprememb
in dopolnitev planskih aktov, subjekti, ki sodelujejo pri
spremembi in dopolnitve planskih aktov, način njihovega
sodelovanja oziroma njihove naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze
priprave potrebnih sestavin ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve planskih aktov se nanašajo na:
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– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med
sedanjo Občino Veržej in Občino Ljutomer,
– spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč,
– preveritev dejanskega stanja,
– programsko zasnovo za novo traso obvoznice Veržej,
– programsko zasnovo stanovanjsko-obrtne cone,
– programsko zasnovo za vzletno pristajalno stezo ultra
lahkih letal in helikopterja,
– programsko zasnovo Športno-rekreacijskega centra
Veržej,
– določitev vodovarstvenih pasov za naselje Bunčani,
– določitev lokacije za bencinski servis.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag se določi z neposrednim naročilom strokovni
organizaciji iz 69. člena ZUNPP.
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema se določi župan Občine Veržej oziroma pooblaščeni
predstavnik občinske uprave.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi in spremembah planskih aktov so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS
Murska Sobota,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Murska Sobota,
– Zavod za gozdove, Območna enota G. Radgona,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
– Telekom Slovenije PE Murska Sobota,
– Elektro Maribor, PE G. Radgona,
– MOP, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana,
– in drugi upravljalci komunalne infrastrukture.
5. člen
Terminski plan
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve planskih aktov se prične v septembru 1999.
Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se
dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku treh mesecev po prejemu vseh strokovnih
podlag.
Župan Občine Veržej sprejme sklep o enomesečni
javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev planskih
aktov; sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Veržej in
traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu Občine Veržej.
Občani, organi, organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja
javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev planskih
aktov.
V času javne razgrnitve se osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov posreduje v obravnavo občinskemu svetu občine Veržej.
Župan Občine Veržej zavzame stališče do pripomb in
predlogov, podanih v času javne razgrnitve.
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V roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov izvajalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov.
Župan Občine Veržej posreduje dopolnjen osnutek s
predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje.
Po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje župan Občine Veržej usklajen predlog planskih aktov
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov
bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Veržej.
7. člen
Ta program priprave začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-2/99
Veržej, dne 12. oktobra 1999.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

VLADA
4150.

Uredba o spremembah uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1999

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah uredbe o finančnih intervencijah
za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1999
1. člen
V uredbi o finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1999 (Uradni list RS, št.
12/99) se v 1. členu:
1. v točki A):
– številka »307,828.321« nadomesti s številko
»304,451.176«
– pri postavki 2431 številka »11,398.680« nadomesti
s številko »10,919.911«
– pri postavki 2554 številka »6,254.000« nadomesti s
številko » 10,277.000«
– pri postavki 1458 številka »64,973.649« nadomesti
s številko »64,402.799«
– pri postavki 1494 številka »42,009.881« nadomesti
s številko »38,855.158«
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– pri postavki 1497 številka »6,329.803« nadomesti s
številko »3,134.000«
2. v točki B):
– številka »679,678.536« nadomesti s številko
»699,086.892«
– pri postavki 2432 številka »53,500.000« nadomesti
s številko »68,380.000«
– pri postavki 2435 številka »321,200.000« nadomesti s številko »364,232.971«
– pri postavki 2436 številka »30,000.000« nadomesti
s številko »29,200.000«
– pri postavki 2554 številka »16,951.000« nadomesti
s številko »19,343.109«
– pri postavki 2451 številka »63,286.000« nadomesti
s številko »76,705.306«
– pri postavki 2470 številka »41,794.530« nadomesti
s številko »12,278.500«
– črta besedilo »2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah 24,000.000«
3. v točki C):
– številka »1.073,443.143« nadomesti s številko
»562,514.842«
– pri postavki 2431 številka »13,915.320« nadomesti
s številko »10,634.120«
– črta besedilo »2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah 476,000.000«
– pri postavki 1458 številka »55,597.351« nadomesti
s številko »142,760.189«
– pri postavki 3804 številka »43,785.952« nadomesti
s številko »59,585.952«
– pri postavki 3805 številka »83,675.828« nadomesti
s številko »93,982.205«
– črta besedilo »1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 113,274.119«
– črta besedilo »1497 Akumulacije 31,642.197«

“Cestninske ceste so:
Cestninska cesta*
AC LjubljanaRazdrto-Divača

AC Hoče-Arja vas

KC Ljubljana-Naklo
HC Vipava-Vrtojba
AC Šentilj-Maribor
AC Divača-Fernetiči
AC Arja vas-Vransko
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/99-2
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4151.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) in v zvezi z uredbo o cestnini za uporabo določenih
cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98 in 51/99) je
Vlada Republike Slovenije na 130. seji dne 21. 10. 1999
sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest
in višine cestnine
I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
(Uradni list RS, št. 78/99) se 1. točka spremeni tako, da se
glasi:

Odsek ceste
Ljubljana-Vrhnika
Ljubljana-Logatec
Ljubljana-Unec
Ljubljana-Postojna
Ljubljana-Razdrto (Divača)
Hoče-Arja vas
Hoče-Slovenske Konjice
Slovenske Konjice-Arja vas
Ljubljana-Naklo
Vipava-Vrtojba
Šentilj-Maribor
Divača-Fernetiči
Arja vas-Vransko

* AC = avtocesta; HC = hitra cesta; KC = kombinirana cesta;”

Prevozna
razdalja
12,4 km
20,7 km
31,0 km
42,0 km
69,0 km
50,6 km
25,3 km
25,3 km
28,8 km
26,2 km
15,8 km
12,3 km
20,0 km

Cestninska
postaja
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Tepanje
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Torovo
Bazara
Pesnica
Dane
Vransko

Cestnin.
sistem
zaprt

odprt
odprt
odprt
odprt
odprt
odprt
odprt
odprt

Uradni list Republike Slovenije

Št.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. novembra 1999.
Št. 425-03/98-3
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4152.

Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi
Veterinarskega zavoda Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96), druge
alinee 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
82/94, 21/95 in 16/96) in šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 129. seji dne 14. 10. 1999 sprejela

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega
zavoda Slovenije
1. člen
Sklep o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije
(Uradni list RS, št. 6/95) se dopolni tako, da se v 4. členu
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Delavci zavoda, ki opravljajo veterinarsko sanitarne
preglede izvoznih in uvoznih pošiljk, morajo imeti za opravljanje svojega dela pisno pooblastilo predstojnika Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
VURS). VURS za navedene delavce zagotovi ustrezno izobraževanje.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-05/98-3
Ljubljana, dne 14. oktobra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4153.
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ODREDBO
o označevanju in registraciji govedi
1. člen
(uvod)
S to odredbo se določa način označevanja govedi,
obvezni dokumenti ter centralni register govedi.
Vse govedo (v nadaljnjem besedilu: živali) v Republiki
Sloveniji mora biti označeno in imeti urejeno obvezno dokumentacijo v skladu s to odredbo, da se lahko kadarkoli
ugotovi njihova istovetnost zaradi:
– veterinarskih namenov: varovanja zdravja ljudi, varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali;
– selekcije, rodovništva, reprodukcije govedi in kontrole proizvodnje;
– spremljanja staleža govedi za potrebe statistike, finančnih ukrepov in kontrole.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tej odredbi pomenijo:
– Imetnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik
živali ali za njih skrbi,
– gospodarstvo je vsak prostor, kjer so oziroma se
vzrejajo živali,
– fizična označitev živali je pravilna strokovna vstavitev
ušesne znamke v obe ušesi,
– označitev živali pomeni, da je žival fizično označena,
da so izpolnjeni vsi obvezni dokumenti in da so podatki
sporočeni v centralni register govedi,
– centralni register govedi je register, ki ga za celotno
Republiko Slovenijo vodi SIR in vsebuje podatke o živalih,
imetnikih živali in lokacijah živali,
– pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti,
– obvezna dokumentacija govedi je potni list, register
govedi na gospodarstvu ter ostala dokumentacija, ki jo določi minister, pristojen za veterinarstvo in kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),
– služba za identifikacijo in registracijo (v nadaljnjem
besedilu: SIR) je služba v okviru ministrstva, pristojnega za
veterinarstvo in kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki vodi centralni register govedi, pripravlja, izdaja in
razpošilja obvezno dokumentacijo živali, nabavlja in razpošilja ušesne znamke ter vodi evidence o izdanih, porabljenih,
uničenih ter izgubljenih ušesnih znamkah in potnih listih,
– premik živali na drugo lokacijo je vsak premik živali iz
gospodarstva razen dnevne paše na bližnjih pašnikih in večdnevne paše živali istega imetnika živali.
3. člen
(centralni register govedi)
Centralni register govedi vodi SIR. Ta register uporabljajo veterinarska služba, živinorejska služba, veterinarska in
kmetijska inšpekcija ter druge službe na predpisan način.
Dostop do podatkov in njihova uporaba mora biti v skladu z
veljavnimi predpisi.

Odredba o označevanju in registraciji govedi

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96), drugega odstavka 20. člena zakona o ukrepih o živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. člen
(SIR)
SIR naroča ušesne znamke ter izdaja potne liste za
živali in obrazce za vodenje registra govedi na gospodarstvu.
SIR je dolžan mesečno poročati Veterinarski upravi
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) o izda-
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nih, porabljenih, uničenih ter izgubljenih ušesnih znamkah
in potnih listih.
VURS nadzira delo SIR v delu, ki se nanaša na veterinarske namene, v skladu s svojim letnim programom.
5. člen
(ušesna znamka)
Živali se fizično označuje s po obliki in vsebini enako
ušesno znamko v vsako uho.
Ušesna znamka je rumene barve, plastična in sestavljena iz dveh delov, ki se ob uporabi spojita in ju ni več možno
ponovno uporabiti. Znamka je najmanj 45 mm dolga in
najmanj 55 mm široka.
Na sprednji strani je odtisnjeno:
– dvomestna oznaka Slovenije (SI);
– osemmestna neponovljiva identifikacijska številka živali velikosti 6 mm, pri čemer je osma številka kontrolna
številka;
– črtna koda identifikacijske številke velikosti 10 mm;
– predzadnje štiri številke iz osemmestne številke velikosti 22 mm za lažje razpoznavanje živali na daljavo.
Enak odtis je tudi na zadnjem delu ušesne znamke.
6. člen
(označitev živali)
Žival fizično označi imetnik živali sam ali pa to zanj
opravi pooblaščena veterinarska organizacija ali kmetijski
zavod, ki pa morata biti registrirana pri SIR za opravljanje te
dejavnosti.
Pogoje in postopek registracije iz prejšnjega odstavka,
način pravilne strokovne vstavitve ušesne znamke, najvišjo
ceno označitve živali, način naročanja ušesnih znamk in
poročanja določi minister.
7. člen
(potrdilo o označitvi)
Ob označitvi govedi označevalec napiše potrdilo o označitvi, ki vsebuje naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali,
– vrsto živali,
– spol govedi,
– pasmo govedi,
– datum rojstva govedi,
– identifikacijsko številko matere; v primeru presaditve
zarodka morata biti vpisani identifikacijski številki biološke
matere in nosilke zarodka,
– identifikacijsko številko očeta,
– popoln naslov imetnika živali in njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima,
– popoln naslov lastnika živali, lokacijo in njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima, kadar je
različen od imetnika živali,
– kodo označevalca, če ta ni imetnik živali,
– podpis označevalca in
– datum označitve.
Potrdilo o označitvi mora biti sestavljeno v pisni obliki v
dveh izvodih. En izvod pošlje imetnik živali v 8 dneh od
dneva označitve organizaciji iz prejšnjega člena, kjer je nabavil ušesno znamko, ta organizacija pa vnese podatke v
centralni register govedi. Drugi izvod potrdila o označitvi
ostane imetniku živali.
Dospelo potrdilo velja kot zahtevek za izdajo potnega
lista, ki ga organizacija iz prejšnjega člena nemudoma posreduje SIR. SIR imetniku živali pošlje potni list najkasneje v
14 dneh po prejemu potrdila o označitvi.
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8. člen
(označitev)
Žival mora biti označena do 20. dne starosti, oziroma
prej, če se premika na drugo lokacijo.
Imetnik živali naroča ušesne znamke za svoje potrebe
pri pooblaščeni veterinarski organizaciji ali kmetijskemu zavodu.
Če žival izgubi ušesno znamko, mora imetnik živali to v
8 dneh sporočiti pooblaščeni veterinarski organizaciji ali
kmetijskemu zavodu in zahtevati nadomestno ušesno znamko. Pooblaščena veterinarska organizacija ali regionalni kmetijski zavod morata preko SIR nadomestno ušesno znamko z
isto vsebino priskrbeti v 20 dneh od prijave izgube. Iz zapisa
na ušesni znamki mora biti razvidno, da gre za nadomestno
ušesno znamko. Stroške izdaje nadomestne ušesne znamke krije imetnik živali.
V primeru nadomestitve izpadlih ali slabo čitljivih ušesnih znamk, ki so bile izdane pred uveljavitvijo te odredbe,
mora oblika nadomestnih ušesnih znamk ustrezati določbam te odredbe, vsebina pa se ne spremeni.
Uporabljene ušesne znamke se uničijo pod nadzorom
pooblaščene veterinarske organizacije.
9. člen
(označitev uvoženih živali)
Uvozijo se lahko le z ušesnimi znamkami označene
živali. Iz oznake in spremljajoče dokumentacije mora biti
razvidna država, od koder izvira žival, in sledljivost živali od
njenega rojstva do uvoza v Republiko Slovenijo.
Uvožena žival obdrži prvotno označitev, če je le-ta v
skladu s to odredbo in zagotavlja neponovljivost označitve. V
nasprotnem primeru je treba uvoženo žival za nadaljnjo rejo
(plemensko ali pitanje) ponovno označiti skladno s to odredbo, pri čemer se mora zagotoviti povezava z označitvijo, ki jo
je žival imela pri prihodu. Ponovna označitev živali mora biti
izvedena nemudoma po izdaji odločbe veterinarskega inšpektorja o ukinitvi karantene. Živali ni treba ponovno označiti, če je ciljni obrat klavnica in je žival zaklana v 20 dneh po
opravljenih zdravstvenih pregledih v karanteni. Imetnik uvožene živali mora žival po odpravi karantene v 7 dneh vpisati v
register govedi na gospodarstvu.
Evidenca o uvoženih živalih in o preoznačitvi živali se
vodi v centralnem registru govedi na podlagi podatkov veterinarske inšpekcije.
10. člen
(potni list)
Potni list je dokument, ki mora spremljati vsako žival, ki
se prestavlja na drugo lokacijo.
Ta določba ne velja za dnevno pašo na bližnjih pašnikih
ter za večdnevno pašo živali istega imetnika živali.
11. člen
(vsebina potnega lista)
Potni list mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– o vsakokratnem imetniku živali: osebno ime ter točen
naslov imetnika živali in kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima;
– o živali: identifikacijska številka govedi, identifikacijska številka matere, datum rojstva, pasma in spol;
– o vzroku spremembe lokacije živali in datum spremembe;
– o datumu smrti ali zakola;
– o morebitnih posebnostih (izguba ušesne znamke...);
– o identifikacijski številki izvorne države živali v primeru, ko je bila ta uvožena;
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– navedbo službe, ki je potni list izdala;
– datum izdaje potnega lista;
– podpis odgovorne osebe izdajatelja in žig;
– podpis imetnika živali.
12. člen
(izguba potnega lista)
Če imetnik živali izgubi potni list, mora najpozneje v
8 dneh to sporočiti pooblaščeni veterinarski organizaciji ali
kmetijskemu zavodu in zahtevati izdajo nadomestnega potnega lista. Na novem potnem listu mora biti jasno označeno,
da gre za nadomestni potni list. Stroške izdaje nadomestnega potnega lista krije imetnik živali.
13. člen
(vračanje in uničenje potnega lista)
Potni list za žival, ki se izvozi, zakolje ali pogine, vrne
SIR mejna veterinarska inšpekcija ali pooblaščena veterinarska organizacija, zadolžena za veterinarsko-sanitarni pregled in ugotavljanje vzroka pogina.
Če je žival zaklana v sili in je meso namenjeno za lastno
domačo porabo, vrne potni list SIR pooblaščena veterinarska organizacija.
V primerih iz prejšnjega odstavka, ko meso ni primerno
za lastno domačo porabo, spremlja potni list žival do kafilerije oziroma secirnice, od koder ga pooblaščena veterinarska
organizacija pošlje SIR.
Potni listi mora biti vrnjen SIR v 7 delovnih dneh od
dneva izvoza, zakola ali pogina živali.
14. člen
(register govedi na gospodarstvu)
Imetnik živali je dolžan voditi register govedi na gospodarstvu. Vse spremembe morajo biti redno, najpozneje v
7 dneh po dogodku, vpisane v register govedi na gospodarstvu.
Register govedi na gospodarstvu vsebuje naslednje
podatke:
– osebno ime in točen naslov imetnika živali ter njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če jo ima;
– identifikacijsko številko živali;
– datum rojstva živali;
– pasmo živali;
– spol živali;
– identifikacijsko številko matere živali; v primeru presaditve zarodka morata biti vpisani identifikacijski številki
biološke matere in nosilke zarodka;
– identifikacijsko številko očeta živali;
– datum prihoda živali;
– osebno ime in točen naslov prejšnjega imetnika živali, ter njegovo kodo iz registra kmetijskih gospodarstev, če
jo ima;
– datum odhoda živali;
– opombe.
15. člen
(premiki)
Iz gospodarstva se sme premikati le označena žival.
Imetnik živali, ki žival oddaja, je dolžan ob odhodu živali
poskrbeti za vpis v register govedi na gospodarstvu in v potni
list, ter o oddaji v 7 dneh obvestiti pooblaščeno veterinarsko
organizacijo, ki o tem najkasneje naslednji delovni dan obvesti SIR.
Novi imetnik živali mora prejem govedi vpisati v register
govedi na gospodarstvu in poskrbeti za vpis v potni list, ter o
prejemu živali v 7 dneh obvestiti pooblaščeno veterinarsko
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organizacijo, ki o tem najkasneje naslednji delovni dan obvesti SIR.
Določba prvega odstavka tega člena velja tudi v primeru zakola v sili in pogina živali.
Če se žival izgubi ali je bila ukradena, mora imetnik
živali javiti dogodek in dostaviti potni list pooblaščeni veterinarski organizaciji v roku 8 dni po tem, ko je ugotovil, da se
je žival izgubila ali da je bila ukradena. Pooblaščena veterinarska organizacija je dolžna potni list posredovati SIR najkasneje naslednji delovni dan po prijavi izginotja živali.
16. člen
(poročanje)
Pooblaščena veterinarska organizacija in kmetijski zavod, ki sta evidentirana za izvajanje označevanja, sta dolžna
podatke iz te odredbe posredovati SIR najkasneje naslednji
delovni dan.
SIR mora zagotavljati nepretrgan dostop do centralnega registra govedi službam oziroma osebam, ki imajo pravico dostopa do podatkov v skladu z veljavnimi predpisi.
17. člen
(javnost registrov)
Register govedi na gospodarstvu in potni listi morajo
biti na voljo za pregled veterinarski službi, veterinarski in
kmetijski inšpekciji, živinorejski službi ter drugim, ki imajo za
to pooblastila.
Imetnik živali ima pravico do vpogleda glede vseh podatkov o svojih živalih v centralnem registru živali.
Minister lahko dovoli v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov dostop do podatkov v centralnem registru
govedi tudi drugim osebam in službam.
18. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljata veterinarska in kmetijska inšpekcija, vsaka v okviru svojih pristojnosti
in pooblastil.
19. člen
(ukrepi inšpektorja)
Veterinarski inšpektor z odločbo odredi:
– prepoved prometa vseh živali iz gospodarstva, če
ena ali več govedi na gospodarstvu v celoti ne izpolnjuje
predpisanih zahtev glede označitve in določi rok dveh delovnih dni za imetnika živali, da dokaže istovetnost živali. Če
imetnik živali ne more dokazati izvor živali v navedenem
roku, je treba žival brez odškodnine nemudoma usmrtiti in
neškodljivo odstraniti pod veterinarskim nadzorom;
– začasno prepoved prometa do odprave nepravilnosti, z živalmi, ki niso pravilno označene, če označitev ene ali
več živali na gospodarstvu samo deloma ni v skladu s to
odredbo;
– prepoved prometa z vsemi živalmi na in iz gospodarstva, če več kot 20% živali ne izpolnjuje predpisanih zahtev
glede označitve. V primeru, ko je v hlevu samo 10 živali ali
manj, se ta ukrep uporabi samo, če zahtevam ne ustreza
označitev več kot 2 živali;
– prepoved prometa z živalmi, če imetnik živali ne javlja
rojstva, smrti ali premikov na oziroma iz gospodarstva.
20. člen
(vodenje baz podatkov v prehodnem obdobju)
Do ustanovitve SIR vodijo obstoječe baze podatkov
pooblaščene veterinarske in živinorejske organizacije.
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21. člen
(prenehanje veljavnosti)
S 1. 1. 2000 preneha veljati 10. člen odredbe o
označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št.
38/94 in 47/94) v delu, ki se nanaša na vodenje evidence
govedi.
S 1. 7. 2000 prenehajo veljati 1., 2., 3., 6., 9., 11.,
12., 13. in 15. člen odredbe o označevanju domačih živali v
prometu (Uradni list RS, št. 38/94 in 47/94) v delu, ki se
nanaša na označevanje govedi.
S 1. 7. 2000 prenehata veljati 7. in 8. člen pravilnika o
vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov
(Uradni list SRS, št. 21/81 in 43/88) v delu, ki se nanaša
na označevanje govedi.
22. člen
(prehodno obdobje)
Od 1. 1. 2000 dalje se uporablja centralni register
govedi.
Od 1. 7. 2000 dalje se naročajo nove ušesne znamke
v skladu z določbami te odredbe.
Do 1. 7. 2000 dalje se lahko uporablja dokumentacija,
ki omogoča vpis obveznih podatkov o označitvi in vodenju
registra govedi na gospodarstvu, po tem datumu pa se
uporablja dokumentacija, predpisana s to odredbo.
Skladno s to odredbo morajo biti označene vse živali,
rojene po 30. 6. 2000.
Od 1. 1. 2001 dalje se živali označujejo le z ušesnimi
znamkami v skladu s to odredbo.
Določbe 19. člena te odredbe se začnejo uporabljati
1. 7. 2001.
Rok za popolno uveljavitev vseh določb te odredbe je
31. 12. 2002.
23. člen
(veljavnost odredbe)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-170/99
Ljubljana, dne 20. oktobra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Popravek objave pod naslovom PREDSEDNIK REPUBLIKE

Popravek
V objavi pod naslovom PREDSEDNIK REPUBLIKE, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 81-3799/99 z dne 5. 10.
1999, se glavni naslov pravilno glasi:

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Islandiji
Uredništvo
–

Popravek objave pod naslovom DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Popravek
V objavi pod naslovom DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
84-4000/99 z dne 15. 10. 1999, se glavni naslov pravilno
glasi:

SKLEP
o določitvi pogojev v zvezi z naložbami
investicijskih skladov v vrednostne papirje
tujih izdajateljev
–

Uredništvo

Popravek odredbe o homologiranju motornih koles glede namestitve svetlobne opreme (št.
53.00)

Popravek
V odredbi o homologiranju motornih koles glede namestitve svetlobne opreme (št. 53.00), objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 3/95, se v točki 1.1 oznaka: “L2” popravi na
oznako: “L3”.

–

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za
znanost
in tehnologijo
Popravek odredbe o homologiranju odsevnih oznak za težka in dolga vozila in njihove priklopnike
(št. 104.00)

Popravek
V odredbi o homologiranju odsevnih oznak za težka
in dolga vozila in njihove priklopnike (št. 104.00), objavljeni v Uradnem listu RS, št. 62-2995/99 z dne 5. 8. 1999,
se v točki 3.2.1 izraz: “50 ± 10 mm” popravi na:
“50 mm + 10/–0 mm)”.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

86 / 22. 10. 1999 / Stran 13251

VSEBINA
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VLADA
4150. Uredba o spremembah uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi za leto 1999
4117. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper
4151. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
4152. Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije

13245

13157
13246
13247

MINISTRSTVA
4118. Odredba o enotni prometni ureditvi v času izvajanja mobilizacije
4119. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
dodatnih pogojih uvoza živih klavnih živali, surovin živalskega izvora in dodatkov krmi živalskega izvora ter živil živalskega izvora
4120. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4121. Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta
4153. Odredba o označevanju in registraciji govedi
4122. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4123. Navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna,
v plačilne naloge
4124. Navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
4125. Dodatek iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za
letni dopust v obdobju 1999–2001
4126. Poprečna plača iz 10. člena zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o
regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001

13159

13160
13160

13160
13247

13162

13192

13193

13226

4130. Odločba o ugotovitvi, da 21., 22., 111.a,
111.b in 111.c člena zakona o varstvu okolja
niso v neskladju z ustavo, o razveljavitvi 14.
člena uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtovškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije in 14.
člena uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije in o
odpravi uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajiško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok,
Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije in uredbe o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vodnih virov v Republiki Sloveniji
za oskrbo s pitno vodo
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4131. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto predstojnika Sodnika za prekrške
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4132. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške
k vložitvi kandidatur za prosto mesto
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4133. Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti bank
in hranilnic v Republiki Sloveniji

13232

OBČINE
13220

13220

BOROVNICA
4134. Odlok o spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta vzgojno-varstvene organizacije Antonije Kucler na Vrhniki, enota Borovnica
BREŽICE
4135. Spremembe statuta Občine Brežice
4136. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

USTAVNO SODIŠČE
4127. Odločba o odpravi odloka o ureditvenem načrtu za območju Čezsoški most v Čezsoči v
delu, ki ureja desni breg reke Soče v Čezsoči in odpravi odloka o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 v delu, ki planira izdelavo
ureditvenega načrta Čezsoški most za rekreacijske dejavnosti
4128. Odločba o delni razveljavitvi 17. člena in zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 1., 2., 3. in
18. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti ter o delni razveljavitvi sklepa vlade
št. 113-02/93-4/20 z dne 15. 12. 1994

Stran

4129. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča in odločbe Ministrstva za notranje zadeve
o zavrnitvi sprejema v državljanstvo zaradi nevarnosti za javni red

13220
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ČRNOMELJ
4137. Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju
Občine Črnomelj
HRPELJE-KOZINA
4138. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v Občini Hrpelje-Kozina
JESENICE
4139. Sklep o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove
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LOŠKA DOLINA
4140. Cenik programov št. 382, 30. 8. 1999
MEDVODE
4141. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 1999
METLIKA
4142. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Metlika v
letu 1999
4143. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
MURSKA SOBOTA
4144. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture
POSTOJNA
4145. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje
1986–1990
4146. Sklep o spremembi območja obdelave UN
“Šola – vrtec, Postojna” in podaljšanju javne
razgrnitve
VERŽEJ
4147. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Veržej
4148. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov
4149. Program priprave sprememb in dopolnitev
dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986–1990, za območje občine Veržej (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov)
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naslovom
13250

Popravek objave pod naslovom DRUGI
DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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Popravek odredbe o homologiranju motornih
koles glede namestitve svetlobne opreme (št.
53.00)

13250

Popravek odredbe o homologiranju odsevnih
oznak za težka in dolga vozila in njihove priklopnike (št. 104.00)
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MEDNARODNE POGODBE
82.

13238

POPRAVKI
Popravek
objave
pod
PREDSEDNIK REPUBLIKE

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (MEKUOP)
Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije
o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (MRKONK)
Uredba o ratifikaciji Prilagoditev in spremembe Montrealskega protokola o substancah,
ki škodljivo delujejo na ozonski plašč
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in
kulturi med Ministrstvom za zunanje zadeve,
Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom
za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za
kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in kulturo Finske
Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi, znanosti in izobraževanju za leta 1999, 2000, 2001 in 2002
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o dajanju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1998
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih
pogodb
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1138
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor 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 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – 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 – 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

