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DRŽAVNI ZBOR

2309. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ustavni
sodnici

Na podlagi prve alinee 164. člena ustave Republike
Slovenije, prve alinee prvega odstavka in drugega odstavka
19. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) ter sedme alinee drugega odstavka 48. člena in
173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. 5.
2000 sprejel naslednji

S K L E P

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da dr. Mi-
roslavi Geč-Korošec, na podlagi prve alinee prvega odstav-
ka in drugega odstavka 19. člena zakona o ustavnem sodiš-
ču, s 30. septembrom 2000 preneha funkcija ustavne sod-
nice.

Št. 700-03/89-1/22
Ljubljana, dne 30. maja 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2310. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za pomemben prispevek pri mednarodnem uveljavlja-
nju Republike Slovenije in za zasluge pri pedagoškem, orga-
nizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu na področju
kemijske znanosti podeljujem

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije prof.
dr. Aleksandri Kornhauser-Fraser.

Št. 996-01-14/2000
Ljubljana, dne 23. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2311. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, druge alinee 3. člena in prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju
suverenosti Republike Slovenije v času, ki je bil usoden za
slovensko prihodnost, podeljujem

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije pripad-
nikom manevrske strukture narodne zaščite.

Št. 996-01-15/2000
Ljubljana, dne 26. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.



Stran 6586 / Št. 48 / 2. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

2312. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, druge alinee 3. člena in prve
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju
suverenosti Republike Slovenije, še posebej za požrtvoval-
no vzdrževanje televizijskih in radijskih oddajnikov ter zvez
med agresijo na Slovenijo in za obveščanje državljanov v
času priprav in izvedbe osamosvojitve, podeljujem

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Javne-
mu zavodu Radiotelevizija Slovenija.

Št. 996-01-16/2000
Ljubljana, dne 26. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2313. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prve-
ga in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slove-
nije ter 9. in 12. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno

prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

Po obvestilu predsednika ustavnega sodišča eni sodni-
ci predčasno preneha funkcija, ker je zahtevala, da se jo
predčasno razreši. Zato je potrebno objaviti poziv za zbira-
nje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sod-
nika ustavnega sodišča.

Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvo-
ljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in
je star najmanj 40 let.

Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega
sodišča je treba poslati v roku 30 dni po objavi poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno
soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen
sprejeti.

Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 001-23-4/00
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2314. Sklep o grafični podobi Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o Sloven-
ski obveščevalno-varnostni agenciji – ZSOVA (Uradni list
RS, št. 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 158. seji
dne 18. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o grafični podobi Slovenske

obveščevalno-varnostne agencije

Splošni določbi

1. člen
S tem sklepom se določa grafična podoba Slovenske

obveščevalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu:
agencija).

2. člen
Grafična podoba agencije vsebuje znak (simbol) agen-

cije in obrazec službene izkaznice uradnih oseb agencije (v
nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) z besedilom, ki
izkazuje pooblastila njenega imetnika.

Znak (simbol) agencije

3. člen
Znak (simbol) agencije sestavljata stilizirana podoba

sove in logotip – izpisano celotno ime agencije (Priloga: 1a).
Začetnice s poudarjenim tiskom tvorijo akronim SOVA. Ime
agencije je izpisano v pisavi futura regular, akronim SOVA pa
v pisavi futura bold. Stilizirana sova se lahko uporablja tudi
brez imena agencije. Kadar se ime pojavlja, je na desni
(Priloga: 1b) ali spodnji strani (Priloga: 1c) znaka. Ta je
tiskan v kombinaciji modre (pantone 2767C) in zlate (panto-
ne 871 C) barve, lahko je tudi črno-bel. Velikost znaka se
prilagaja rabi.

Službena izkaznica

4. člen
Službena izkaznica se izda delavcem agencije na de-

lovnih mestih, ki jih direktor agencije na podlagi tretjega
odstavka 26. člena ZSOVA določi za delovna mesta uradnih
oseb agencije, in delavcem agencije, ki izpolnjujejo pogoje
iz drugega odstavka 33. člena ZSOVA.

5. člen
Službena izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice,
– značke (simbola) agencije in
– kartončka z besedilom pooblastil imetnika službene

izkaznice.

6. člen
Usnjen ovitek je izdelan iz usnja modre barve v velikosti

8 x 12 cm. Na prednji strani je v slepem tisku vtisnjen grb
Republike Slovenije (Priloga: 2).

Na zgornji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev
identifikacijske kartice.
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Na spodnjo notranjo stran ovitka je pritrjena značka
(simbol) agencije, izdelana v kovini zlate barve. Pod značko
je v usnje v zlati barvi /pantone 871C/ (v poglobljeni izvedbi)
vtisnjeno ime agencije (Priloga: 2).

Na zadnji strani ovitka je prostor (žepek) za vstavitev
plastificiranega kartončka z besedilom pooblastil imetnika
službene izkaznice.

7. člen
Identifikacijska kartica (Obrazec št. 1) je izdelana v

velikosti 8,6 x 5,4 cm in vsebuje:
– v levem zgornjem kotu odtis grba Republike Sloveni-

je in napis »Vlada Republike Slovenije«,
– v desnem zgornjem kotu odtis znaka (simbola) agen-

cije z imenom agencije na desni strani znaka,
– v drugi vrsti napis »službena izkaznica«,
– v tretji vrsti ime in priimek imetnika službene izkazni-

ce,
– v spodnjem desnem delu fotografijo v velikosti 2,5 x

3,5 cm,
– levo ob fotografiji registrsko številko,
– levo spodaj datum izdaje izkaznice, žig agencije in

podpis osebe, pooblaščene za izdajo službene izkaznice,
– ozadje identifikacijske izkaznice – svetlo moder

(pantone 290C) raster, sestavljen iz pomanjšanih znakov
agencije,

– ozadje na fotografijah imetnikov – svetlo modro,
– barva tiska je črna.
Po vnosu vseh navedenih podatkov se identifikacijsko

kartico ustrezno zaščiti.

8. člen
Registrska številka identifikacijske kartice je identična

številki značke, ki je vtisnjena na njeni zadnji strani in pome-
ni istočasno tudi številko službene izkaznice.

9. člen
Besedilo, izpisano na plastificiranem kartončku iz četr-

tega odstavka 6. člena tega sklepa, se glasi:
»Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih,

določenih z zakonom:
– v skladu s predpisi zbira osebne in druge podatke iz

evidenc upravljavcev zbirk podatkov (prvi odstavek 10. čle-
na ZSOVA),

– in v primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje,
podatkov pa ni mogoče dobiti na drug način, zahteva, da
policisti in pooblaščene uradne osebe drugih organov, v
skladu s svojimi pristojnostmi, ugotovijo identiteto določene
osebe (drugi odstavek 10. člena ZSOVA).«

10. člen
Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse dele,

naštete v 5. členu tega sklepa.

11. člen
Službene izkaznice izdaja agencija.
Organizacijska enota agencije, pristojna za kadrovske

zadeve, vodi evidenco o izdanih službenih izkaznicah in
opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z njihovim izdajanjem.

12. člen
Evidenca o izdanih, odvzetih ali izgubljenih službenih

izkaznicah vsebuje ime in priimek osebe, ki ji je izdana
službena izkaznica, registrsko številko izkaznice, ki je hkrati
registrska številka imetnika izkaznice, in datum izdaje služ-
bene izkaznice.

13. člen
Službene izkaznice ni dovoljeno uporabljati v nasprotju

z namenom njene izdaje.
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati ali nositi v

tujino.

14. člen
Če uradna oseba agencije službeno izkaznico izgubi ali

kako drugače ostane brez nje, je dolžna o tem takoj obvestiti
svojega predstojnika, ta pa organizacijsko enoto, pristojno
za kadrovske zadeve, da se službena izkaznica izbriše iz
evidence službenih izkaznic.

15. člen
Uradna oseba agencije, ki prejme službeno izkaznico

po določbah tega sklepa, mora vrniti službeno izkaznico, ki
je bila izdana po dosedanjih predpisih.

Vrnjene službene izkaznice iz prejšnjega odstavka uni-
či komisija, ki jo imenuje direktor agencije.

16. člen
Uradna oseba agencije, ki ji preneha delovno razmerje

v agenciji ali kako drugače izgubi status uradne osebe agen-
cije, je dolžna ob prejemu odločbe vrniti službeno izkaznico
pristojni organizacijski enoti agencije.

17. člen
Vrnjene službene izkaznice iz prejšnjega člena se ko-

misijsko uničijo.

18. člen
Obrazci in skice iz tega sklepa so objavljeni kot priloga

tega sklepa in so njegov sestavni del.

19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije.

20. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 233-04/2000-1
Ljubljana, dne 18. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA

2315. Odredba o pogojih za intervencijski odkup
pšenice in rži letine 2000

Na podlagi 12. člena uredbe o določitvi tržnega reda
za žita letine 2000 (Uradni list RS, št. 94/99) izdaja minister
za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o pogojih za intervencijski odkup pšenice

in rži letine 2000

1. člen
Ta odredba določa pogoje za odkup pšenice in rži

letine 2000, pod katerimi Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) v skladu z
uredbo o določitvi tržnega reda za žita letine 2000 (Uradni
list RS, št. 94/99, v nadaljnjem besedilu: uredba) v inter-
vencijskem odkupu (v nadaljnjem besedilu: odkup) odkupi
pšenico in rž letine 2000, pridelano v Republiki Sloveniji.

2. člen
Pod pogoji, določenimi v tej odredbi, odkupuje zavod

pšenico in rž iz prejšnjega člena v obdobju od 1. septembra
do 31. decembra 2000 (v nadaljnjem besedilu: intervencij-
sko obdobje).

3. člen
Vsa operativno-tehnična dela pri odkupu pšenice in rži

letine 2000 opravljajo izvajalci odkupa.
Zavod bo za operativno tehnična dela priznaval nasled-

nje stroške:
1. prevzem, tehtanje in vnos v silos,
2. stroške AOP,
3. skladiščnino (mesečno),
4. odpremo.
Zavod izbere izvajalce odkupa (mlinsko predelovalna in

druga podjetja, kmetijske zadruge) in določi višino stroškov
z javnim razpisom v skladu z določbami zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) do 30. junija 2000.
Lokacije intervencijskih odkupnih mest objavi zavod v sreds-
tvih javnega obveščanja.

4. člen
Vsa dela v zvezi z vzorčenjem in analizami oddane

pšenice in rži opravlja izvajalec, ki ga na podlagi javnega
razpisa izbere zavod. Kakovost pšenice in rži se ugotavlja z
analizo odvzetih vzorcev, ki se izvaja po enotni metodi,
določeni z veljavnimi predpisi o kakovosti žit. Vsebnost suro-
vih beljakovin v pšenici se določa z IR analizatorji, ki jih
umeri po enotni metodologiji živinorejsko-veterinarski zavod
za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Murska So-
bota. Število padanja se ugotavlja s preskusno metodo,
določeno s standardom SIST ISO 3093: 1997 Žito in mlev-
ski žitni proizvodi-Določanje števila padanja.

5. člen
Pridelovalci, združenja pridelovalcev-zadruge, kmetij-

ska podjetja ali druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu:
ponudnik), posredujejo pisno s priporočeno pošiljko ponud-
bo za intervencijski odkup pšenice ali rži. Ponudba mora
vsebovati: naziv(ime) ponudnika, vrsto žita, količino, kvalitet-
ne parametre – če so ti poznani, kraj skladiščenja, izjavo, da
je žito pridelano v Sloveniji z navedbo kraja pridelave. Zavod

vodi evidenco o prispelih ponudbah, odgovarja na ponudbe
in sklepa pogodbe v skladu z vrstnim redom prispelih po-
nudb do skupne količine, ki jo predvideva uredba (90.000
ton). Zavod bo odgovoril na ponudbo v roku sedem delovnih
dni od dneva prejema le-te. Najmanjša količina, ki se sprej-
me v intervencijski odkup je 5.000kg.

6. člen
Zavod sklene pogodbe za odkup pšenice in rži, katere

lastnosti ustrezajo vsaj minimalnim pogojem glede kakovosti
iz 9. člena uredbe o določitvi tržnega reda za žita letine
2000. Stroške analize (ugotavljanje količine, vlage, primesi,
hektolitrske mase, surovih beljakovin in števila padanja)
opravljene v intervencijskem obdobju na intervencijskih od-
kupnih mestih za prevzeto pšenico in rž plača izvajalcu za-
vod. Najmanjša količina za katero se prizna strošek analize
je 5.000 kg.

7. člen
Zavod in prodajalec (pridelovalec) priznavata tehtanje,

opravljeno na tehtnici na intervencijskem odkupnem mestu.
Ugotovljena teža velja za pridelovalca in zavod. Za pošiljke,
prispele z železnico, velja teža uradnega železniškega tehta-
nja. Stroške tehtanja plača zavod.

8. člen
V primeru, da pšenica in rž, ponujena v odkup, vsebu-

jeta nad 14% vlage, jo mora prodajalec predhodno osušiti
oziroma plača stroške sušenja pšenice in rži ter nosi količin-
sko razliko osuška pšenice in rži do 14% vlage, ugotovljeno
po formuli:

Teža x (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v %)
100 – izhodna vlaga v %

9. člen
Zavod plača prodajalcu prevzeto pšenico in rž v roku

45 dni po prevzemu na intervencijskem odkupnem mestu.
Plačilo izvede na podlagi prejetega računa potrjenega s
strani izvajalca odkupa, kateremu mora biti priložen analizni
izvid o kakovosti, ki ga je izvršil na javnem razpisu izbrani
izvajalec analiz, skupaj z obračunskim listom, dobavnico za
prodano pšenico in rž in prevzemnico izvajalca z intervencij-
skega odkupnega mesta. Za izplačilo bodo upoštevani sa-
mo tisti računi s popolno dokumentacijo, ki bodo dostavljeni
zavodu najkasneje do 20. januarja 2001.

10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3432-6/00-12
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Minister
za ekonomske

odnose in razvoj
Marjan Senjur l. r.

Soglašam!
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ciril Smrkolj l. r.
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2316. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Baška grapa

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Baška grapa

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Baška grapa, št. 322-01-01/15-
98 z dne 15. 3. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1.
1996 do 31. 12. 2005.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Baška grapa na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Baška grapa je izdelan v treh izvodih za
9807,71 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Tolmin, v Občini Tolmin, oziroma v katastrskih
občinah Ljubinj, Podmelec, Kneža, Rut, Stržišče, Podbrdo,
Obloke, Grahovo in Bukovski vrh.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Baška grapa je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Most na Soči, Tumov
drevored 17, Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub-
ljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Baška grapa.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-1/15-98
Ljubljana, dne 10. maja 2000.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2317. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Velenje

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) je mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 10. 5.
2000

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Velenje

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Šoštanj, Trg svobode 17, Šoštanj. Javna razgrnitev se zač-
ne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šoštanj.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Zavoda za goz-

dove Slovenije, Krajevne enote Šoštanj, organizirana javna
obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno
na kraju javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-10-1/00
Ljubljana, dne 10. maja 2000.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

2318. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe –
Kmetijstvo

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – Kmetijstvo

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo,
katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 35. seji 14. januarja 2000.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-

veljaven.
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-17/2000
Ljubljana, dne 23. maja 2000.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2319. Odredba o smeri strokovne izobrazbe
predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Kmetijstvo

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slo-
venije, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport
izdaja

O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev

in drugih strokovnih delavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo

1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev

višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo (VIŠ), 14. januarja 2000
ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno
in strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izo-
brazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi
strokovni delavci.

2. člen

1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem

jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopred-
metni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
iz ustreznega tujega jezika.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopred-
metni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev uni-
verzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.

2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vo-

denje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobi-
tev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, peda-
gogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela ozi-
roma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organiza-
cije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali or-
ganizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz eko-
nomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ali organizacije dela.

3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment pod-

jetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekono-
mije, kmetijstva ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je, kmetijstva ali organizacije dela.

4. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva
in informatike, matematike, ekonomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike,
ekonomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računal-
ništva in informatike, matematike, ekonomije ali organizacije
dela.

5. ekologija in urejanje podeželja
Predavatelj predmeta ekologija in urejanje podeželja je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne izobrazbe iz kmetijstva, gozdarstva ali krajinske arhi-
tekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali
gozdarstva.

Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
ali gozdarstva.

6. organizacija in poslovanje v kmetijstvu
Predavatelj predmeta organizacija in poslovanje v kme-

tijstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobi-
tev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva, ekonomije ali organizacije dela.

7. podjetništvo in trženje v kmetijstvu
Predavatelj predmeta podjetništvo in trženje v kmetij-

stvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekono-
mije ali kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ali kmetijstva.

8. zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje
kakovosti

Predavatelj predmeta zakonodaja v kmetijstvu in zago-
tavljanje kakovosti je lahko, kdor je končal študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali
kmetijstva.
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9. ekološko kmetovanje
Predavatelj predmeta ekološko kmetovanje je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva.

10. gospodarjenje v živinoreji
Predavatelj predmeta gospodarjenje v živinoreji je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzi-
tetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izo-
brazbe iz zootehnike.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz zootehnike.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer zootehnika.

11. gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu
Predavatelj predmeta gospodarjenje v poljedelstvu in

vrtnarstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pri-
dobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke
strokovne izobrazbe iz agronomije in hortikulture ali agrono-
mije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz agronomije in horti-
kulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer agronomija.

12. gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
Predavatelj predmeta gospodarjenje v sadjarstvu in vi-

nogradništvu je lahko, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma viso-
ke strokovne izobrazbe iz agronomije in hortikulture ali agro-
nomije – smer sadjarstvo-vinogradništvo.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz agronomije in horti-
kulture ali agronomije – smer sadjarstvo-vinogradništvo.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
– smer agronomija.

13. kmetovanje v manj primernih pridelovalnih
razmerah

Predavatelj predmeta kmetovanje v manj primernih pri-
delovalnih razmerah je lahko, kdor je končal študijski pro-
gram za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz kmetijstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študij-
ski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva.

14. celostni razvoj podeželja
Predavatelj predmeta celostni razvoj podeželja je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzi-
tetne izobrazbe iz kmetijstva, geografije, arhitekture ali kra-
jinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva ali gozdarstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijs-
tva, geografije, arhitekture ali krajinske arhitekture oziro-
ma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdars-
tva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
ali gozdarstva.

15. dopolnilne dejavnosti
Predavatelj predmeta dopolnilne dejavnosti je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitet-
ne izobrazbe iz kmetijstva, živilske tehnologije, gospo-
dinjstva, etnologije ali gozdarstva oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz kmetijstva, hotelirstva in turizma ali goz-
darstva.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva,
živilske tehnologije, gospodinjstva, etnologije ali gozdarstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva, hotelirstva
in turizma ali gozdarstva.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijs-
tva, gozdarstva, gospodinjstva ali gostinstva in turizma.

16. gospodarsko poslovanje kmetijskih obratov
Predavatelj predmeta gospodarsko poslovanje kmetij-

skih obratov je lahko, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe
iz kmetijstva ali ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
ali ekonomije.

17. oblike interesnega povezovanja v kmetijstvu
Predavatelj predmeta oblike interesnega povezovanja v

kmetijstvu je lahko, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe
iz kmetijstva ali ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva
ali ekonomije.

18. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja –

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, živilske tehnologije ali
gospodinjstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kme-
tijstva.
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3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izo-

brazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0090/2000
Ljubljana, dne 23. maja 2000.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2320. Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe – Lesarstvo

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – Lesarstvo

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe Lesarstvo, ka-
terega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Stro-
kovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 16. seji 18. junija 1998.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-

veljaven.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0088/2000
Ljubljana, dne 23. maja 2000.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2321. Odredba o smeri strokovne izobrazbe
predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe – Lesarstvo

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev
in drugih strokovnih delavcev v programu
za pridobitev višje strokovne izobrazbe –

Lesarstvo

1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev

višje strokovne izobrazbe Lesarstvo (VIŠ), 18. junija 1998
ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno
in strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izo-
brazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi
strokovni delavci.

2. člen

1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem

jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopred-
metni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
iz ustreznega tujega jezika.

2. poslovno komuniciranje in vodenje podjetij
Predavatelj predmeta poslovno komuniciranje in vode-

nje podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije,
pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije de-
la oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali orga-
nizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije,
sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali or-
ganizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz eko-
nomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je ali organizacije dela.

3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment pod-

jetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, lesarstva, organizacije
dela ali gospodarskega inženirstva oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz ekonomije, lesarstva ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije,
lesarstva, organizacije dela ali gospodarskega inženirstva
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, lesarstva
ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomi-
je, lesarstva ali organizacije dela.

4. varstvo pri delu, požarna varnost in varovanje
okolja

Predavatelj predmeta varstvo pri delu, požarna varnost
in varovanje okolja je lahko, kdor je končal študijski program
za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe iz
lesarstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz varstva pri
delu in požarnega varstva.
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5. računalništvo in poslovna informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in poslovna infor-

matika je lahko, kdor je končal študijski program za pridobi-
tev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz raču-
nalništva in informatike, matematike, elektrotehnike, ekono-
mije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike,
elektrotehnike, ekonomije ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računal-
ništva in informatike, matematike, elektrotehnike, ekonomi-
je ali organizacije dela.

6. tvoriva (materiali)
Predavatelj predmeta tvoriva je lahko, kdor je končal

študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke
strokovne izobrazbe iz lesarstva.

Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz lesarstva.

7. sušenje lesa
Predavatelj predmeta sušenje lesa je lahko, kdor je

končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma
visoke strokovne izobrazbe iz lesarstva.

Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz lesarstva.

8. tehnologija strojne obdelave
Predavatelj predmeta tehnologija strojne obdelave je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz lesarstva.

9. površinska obdelava in zaščita
Predavatelj predmeta površinska obdelava in zaščita je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz lesarstva.

Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz lesarstva.

10. konstruiranje in oblikovanje
Predavatelj predmeta konstruiranje in oblikovanje je

lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univer-
zitetne izobrazbe iz lesarstva ali arhitekture oziroma visoke
strokovne izobrazbe iz lesarstva.

11. organizacija proizvodnje
Predavatelj predmeta organizacija proizvodnje je lah-

ko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzi-
tetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz lesarstva ali
organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokov-
ne izobrazbe iz lesarstva ali organizacije dela.

Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz lesarstva
ali organizacije dela.

12. podjetništvo
Predavatelj predmeta podjetništvo je lahko, kdor je

končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma
visoke strokovne izobrazbe iz lesarstva ali ekonomije.

13. računalništvo v stroki
Predavatelj predmeta računalništvo v stroki je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz lesarstva.

Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz lesarstva.

14. kakovost in zanesljivost proizvodnje
Predavatelj predmeta kakovost in zanesljivost proizvod-

nje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz lesar-
stva ali strojništva.

15. praktično izobraževanje
Predavatelj predmeta praktično izobraževanje je lahko,

kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
oziroma visoke strokovne izobrazbe iz lesarstva.

3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izo-

brazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0089/2000
Ljubljana, dne 23. maja 2000.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

2322. Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki
računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom
za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi
petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja
minister za finance

P R A V I L N I K
o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov

ter pojasnilih k izkazom za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina, členitev in oblika

obrazcev računovodskih izkazov, ureja vsebina letnega po-
ročila, vrste in oblika posebnih izkazov in vsebina preglednic
ali pojasnil k računovodskim izkazom, ki so sestavni del
letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kont-
nega načrta po 13. členu zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: zakon)

2. člen
Računovodska izkaza po zakonu sta bilanca stanja in

izkaz prihodkov in odhodkov, katerega sestavna dela sta
izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa
financiranja. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sred-
stev ter obveznostih do virov sredstev pravne osebe ob
koncu obračunskega obdobja. Izkaz prihodkov in odhodkov
vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je pravna
oseba dosegla v obračunskem obdobju.

3. člen
Vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih predpisa-

nih s tem pravilnikom, je opredeljena z odredbo o razčlenje-
vanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enot-
nega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 86/99, v nadalje-
vanju: odredba), pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00)
in drugimi računovodskimi predpisi ter računovodskimi stan-
dardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava.

Podatki v obrazcih predpisanih s tem pravilnikom se
izkazujejo v tisočih tolarjev.

II. BILANCA STANJA

4. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta sestavljajo bilan-

co stanja po obrazcu BILANCA STANJA, ki je sestavni del
tega pravilnika (Priloga 1).

Obvezna priloga k BILANCI STANJA je pregled stanja
in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opred-
metenih osnovnih sredstev, ki se sestavi ločeno za osnovna
sredstva v upravljanju, osnovna sredstva v finančnem naje-
mu ter druga osnovna sredstva in se sestavi na obrazcu
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV,
ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1A).

Obvezna priloga k BILANCI STANJA je tudi pregled
stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, ki
se sestavi na obrazcu STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH
KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL, ki je sestavni del tega
pravilnika (Priloga 1 B).

5. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju

obrazca BILANCA STANJA vpišejo knjigovodske podatke v
ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, ki so označeni v
stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripa-
dajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje
prazno, vpišejo podatke, ki so opisno opredeljeni v stolp-
cu 2.

6. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju

obrazca BILANCA STANJA vpišejo v stolpec 5 podatke iz
stolpca 4 obrazca bilance stanja predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, se za leto 2000 vpisujejo
podatki v stolpec 5 obrazca BILANCA STANJA iz otvoritvene
bilance iz 14. člena navodila za uskladitev računovodskih
evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 110/99, 26/00).

7. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpolnjeva-

nju obrazca stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, vpišejo v po-
samezna polja podatke, kot so opredeljeni v obrazcu. Poda-
tek o amortizaciji se vpiše tudi v primeru, če je bil strošek
amortizacije (popravek nabavne vrednosti) nadomeščen v
breme ustreznega vira.

8. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju

obrazca stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in
posojil vpišejo podatke, kot so opredeljeni v obrazcu.

9. člen
Na podlagi 37. člena zakona o računovodstvu so ob

koncu poslovnega leta uporabniki enotnega kontnega načr-
ta dolžni uskladiti obveznosti in terjatve do državnega oziro-
ma občinskega proračuna. Ne usklajujejo se obveznosti iz
naslova obračunanih dajatev ter terjatve za vračilo preveč
vplačanih dajatev.

Uskladitev se mora opraviti do 31. januarja tekočega
leta za stanje na dan 31. 12. preteklega leta. Priloga uskla-
ditvenemu stanju terjatev in obveznosti je pregled stanja in
gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredme-
tenih osnovnih sredstev v upravljanju.

III. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

10. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta sestavljajo

izkaz prihodkov in odhodkov na obrazcu IZKAZ PRIHODKOV
IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV, ki je sestavni
del tega pravilnika (Priloga 2).

Sestavni del IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV –
DRUGIH UPORABNIKOV sta IZKAZ RAČUNA FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB (Priloga 2A) in IZKAZ RAČUNA FI-
NANCIRANJA (Priloga 2B).

Obvezna priloga IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
– DRUGIH UPORABNIKOV, ki imajo v svojem sestavu režij-
ske obrate iz 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), je izkaz prihodkov in
odhodkov režijskih obratov. Le-ti podatke prikazujejo na
obrazcu izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabni-
kov (Priloga 3).

11. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpol-

njevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV –
DRUGIH UPORABNIKOV vpišejo knjigovodske podatke v
ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, podskupin kontov
ali kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opre-
deljeni v stolpcu 2, ter pripadajo določeni oznaki AOP iz
stolpca 3.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 6597

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje
prazno, vpišejo drugi uporabniki podatke, ki so opisno opre-
deljeni v stolpcu 2.

12. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpol-

njevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV –
DRUGIH UPORABNIKOV vpišejo v stolpec 5 podatke iz
stolpca 4 obrazca izkaz prihodkov in odhodkov – drugih
uporabnikov predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 drugi
uporabniki enotnega kontnega načrta, izpolnijo obrazec IZ-
KAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORAB-
NIKOV samo za tekoče leto (stolpec 4).

13. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpol-

njevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB, vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno polje
stolpca 4 iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki
so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolp-
cu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje
prazno, vpišejo drugi uporabniki podatke, ki so opisno opre-
deljeni v stolpcu 2.

14. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpol-

njevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca
izkaz računa finančnih terjatev in naložb predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 drugi
uporabniki enotnega kontnega načrta, izpolnijo obrazec IZ-
KAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB samo za
tekoče leto (stolpec 4).

15. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpol-

njevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA, vpišejo
knjigovodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin
kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so označeni v stolp-
cu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 in pripadajo
določeni oznaki AOP iz stolpca 3.

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje
prazno, vpišejo drugi uporabniki podatke, ki so opisno opre-
deljeni v stolpcu 2.

16. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, pri izpol-

njevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA, vpišejo v
stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz računa financi-
ranja predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 drugi upo-
rabniki enotnega kontnega načrta, izpolnijo obrazec IZKAZ
RAČUNA FINANCIRANJA samo za tekoče leto (stolpec 4).

IV. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

17. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta sestav-

ljajo izkaz prihodkov in odhodkov po obrazcu IZKAZ PRI-
HODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV,
ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 3) in sestavljen na
podlagi SRS 36.

Poleg izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporab-
nikov sestavijo določeni uporabniki enotnega kontnega načr-
ta še obrazec PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPO-
RABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (Priloga 3B). Ločeno
je potrebno prikazati prihodke in odhodke za izvajanje javne
službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev
na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov (v
nadaljevanju: vrste dejavnosti).

Določeni uporabniki sestavijo poleg obrazca iz prvega
odstavka tega člena še obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA (Priloga 3A), ki izkazuje vse vrste pri-
hodkov in odhodkov iz posebnih evidenc po 45. in 56.
členu pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Urad-
ni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00).

Sestavni del IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA sta IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (Priloga 3A-1) in
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPO-
RABNIKOV (Priloga 3A-2).

Podatki o odhodkih in prihodkih po vrstah dejavnosti,
ki se nanašajo na splošne spremenljive stroške, stalne
stroške ter druge stroške, ki niso razvidni iz dokumentacije,
se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno
ministrstvo. Če ni primernejšega sodila se sodilo določi na
podlagi prihodkov od posamezne vrste dejavnosti.

18. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri iz-

polnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV –
DOLOČENIH UPORABNIKOV vpišejo knjigovodske podat-
ke v ustrezno polje stolpca 4 iz podskupin kontov, ki so
označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2
ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje
prazno, se vpiše seštevek podatkov iz tistih polj z AOP
oznako, ki so navedeni za besedilom, v oklepaju stolpca 2.

19. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri iz-

polnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV –
DOLOČENIH UPORABNIKOV, vpišejo v stolpec 5 podatke
iz stolpca 4 obrazca izkaz prihodkov in odhodkov – do-
ločenih uporabnikov predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000, določeni
uporabniki enotnega kontnega načrta izpolnijo obrazec iz-
kaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov samo
za tekoče leto (stolpec 4).

20. člen
V IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki je
evidenčni izkaz, se vpisujejo podatki o prihodkih in odhod-
kih, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta
izkazujejo v poslovnih knjigah po določbi drugega odstavka
11. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni
list RS, št. 86/99).

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta razčle-
njujejo podatke o prihodkih in odhodkih, ugotovljenih na
podlagi denarnega toka, v svojih poslovnih knjigah tako, kot
so razčlenjeni v obrazcu.
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21. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri iz-

polnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA vpišejo knjigovodske podatke, v ustrezno polje stolp-
ca 4, iz kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko
opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz
stolpca 3. V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1
polje prazno, se vpiše seštevek podatkov iz tistih polj z AOP
oznako, ki so navedeni za besedilom, v oklepaju stolpca 2.

22. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri iz-

polnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA, vpišejo v stolpec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, izpolnijo določeni upo-
rabniki enotnega kontnega načrta za leto 2000 obrazec
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka samo za tekoče leto (stolpec 4).

23. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri iz-

polnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJAT-
EV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV, vpišejo knji-
govodske podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz kontov, ki so
označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2
ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje
prazno, vpišejo podatke, ki so opisno opredeljeni v stolp-
cu 2.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri iz-
polnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJAT-
EV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV vpišejo v stol-
pec 5 podatke iz stolpca 4 obrazca izkaz računa finančnih
terjatev in naložb določenih uporabnikov predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, za leto 2000 določeni
uporabniki enotnega kontnega načrta izpolnijo obrazec iz-
kaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabni-
kov samo za tekoče leto (stolpec 4).

24. člen
Določeni enotnega kontnega načrta, pri izpolnjevanju

obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UP-
ORABNIKOV, vpišejo knjigovodske podatke v ustrezno po-
lje stolpca 4 iz kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so
vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 in pripadajo določeni
oznaki AOP iz stolpca 3.

V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje
prazno, vpišejo podatke, ki so opisno opredeljeni v stolp-
cu 2.

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, pri iz-
polnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
DOLOČENIH UPORABNIKOV, vpišejo v stolpec 5 podatke
iz stolpca 4 obrazca izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov predhodnega leta.

Ne glede na prejšnji odstavek, izpolnijo določeni upo-
rabniki enotnega kontnega načrta za leto 2000 obrazec
izkaz računa financiranja določenih uporabnikov samo za
tekoče leto (stolpec 4).

V. POSLOVNO POROČILO

25. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta, v poslovnem

poročilu, v obliki pojasnil in razlag tekočih in preteklih
obračunskih podatkov, pripravijo informacijo o poslovanju.

26. člen
Sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotne-

ga kontnega načrta je tudi poročilo o doseženih ciljih in
rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v
skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).

VI. KONČNI DOLOČBI

27. člen
Uporabniki enotnega kontnega načrta predložijo letno

poročilo, ki je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov
in odhodkov z ustreznimi sestavnimi deli in obveznimi prilo-
gami ter poslovnega poročila, v rokih in pod pogoji, do-
ločenimi v 51. členu zakona in v skladu z 62., 97., 98. in
99. členom zakona o javnih financah.

28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 402-9/2000
Ljubljana, dne 26. maja 2000.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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2323. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela REGIONALNI SKLAD DELA PODRAVJE,
ustanova za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

REGIONALNI SKLAD DELA PODRAVJE, ustanova
za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA PODRAVJE, usta-
nova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, sedež Mari-
bor, Razlagova 22, s katerim je ustanovitelj:

– EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o., Razlago-
va ulica 22, Maribor

ustanovil Sklad dela REGIONALNI SKLAD DELA PO-
DRAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlova-
nja, o čemer je notarka Breda Horvat iz Maribora, Vetrinjska
11, dne 20. 4. 2000 izdala notarski zapis, opr. št. SV
385/2000-1.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela
REGIONALNI SKLAD DELA PODRAVJE, ustanova za izvaja-
nje aktivne politike zaposlovanja je Dušanka Lužar, rojena
14. 11. 1967 v Mariboru, stanujoča Krekova 27, Maribor.

Št. 113-02-008/2000-009
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
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2324. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove “Za
življenje” – fundacija za pospeševanje razvoja
nujne medicinske pomoči

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 15. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97
in 60/99) minister za zdravstvo izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove “Za življenje” –

fundacija za pospeševanje razvoja nujne
medicinske pomoči

Minister za zdravstvo daje soglasje k aktu o ustanovitvi
Ustanove “Za življenje” – fundacija za pospeševanje razvoja
nujne medicinske pomoči, s sedežem v Ljubljani, Županči-
čeva 2, ki je bil sprejet dne 24. 5. 2000.

Št. 08-9/00
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister za zdravstvo

2325. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Urad-
ni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve
objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov

za zaposlene v državni upravi

Od 16. maja 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.351 SIT;
– študentom 19.147 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 47.475 SIT;
– za 20 let delovne dobe 71.213 SIT;
– za 30 let delovne dobe 94.951 SIT;
3. kilometrina 46,2 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 23,1 SIT;

5. terenski dodatek 812 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/00-6
Ljubljana, dne 16. maja 2000.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2326. Tarifa o taksah in nadomestilih

Na podlagi 304. člena zakona o trgu vrednostnih pa-
pirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja agencija za trg vred-
nostnih papirjev

T A R I F O
 o taksah in nadomestilih

A) SPLOŠNI DEL

1. člen
S to tarifo se določa višina taks za odločanje o posa-

mičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi
agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
agencija), ter višina letnih nadomestil in pavšalnih nadome-
stil stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati
pravne osebe, nad katerimi agencija opravlja nadzor in izvr-
šuje druge naloge in pristojnosti, določene z:

– zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1),

– zakonom o investicijskih skladih in družbah za uprav-
ljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98 in
26/99; v nadaljnjem besedilu: ZISDU),

– zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97; v
nadaljnjem besedilu: ZPre),

– zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljnjem besedilu: ZNVP),

– zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb
(Uradni list RS, št. 50/99; v nadaljnjem besedilu: ZPSPID),

– zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 106/99; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1),

– drugim zakonom.

2. člen
V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– borzno posredniška družba je borzno posredniška

družba iz prvega odstavka 10. člena ZTVP-1,
– banka je banka iz drugega odstavka 10. člena

ZTVP-1,
– borza vrednostnih papirjev je borza vrednostnih pa-

pirjev iz prvega odstavka 216. člena ZTVP-1,
– klirinško depotna družba je klirinško depotna družba

iz prvega odstavka 258. člena ZTVP-1,
– družba za upravljanje je družba za upravljanje iz

2. člena ZISDU,
– vzajemni sklad je vzajemni sklad iz 3. člena ZISDU,
– investicijska družba je investicijska družba iz 4. člena

ZISDU,
– investicijski sklad je investicijski sklad iz drugega od-

stavka 1. člena ZISDU,
– pooblaščena investicijska družba je pooblaščena in-

vesticijska družba iz 126. člena ZISDU,
– pooblaščena družba za upravljanje je pooblaščena

družba za upravljanje iz 127. člena ZISDU.

3. člen
(1) Določbe te tarife, ki veljajo za borzno posredniško

družbo, veljajo tudi za banko, razen če ta tarifa za banko
izrecno ne določa drugače.
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(2) Določbe te tarife, ki se nanašajo na nadzor in ukre-
pe na podlagi nadzora nad borzno posredniškimi družbami,
se smiselno uporabljajo tudi za nadzor in ukrepe na podlagi
nadzora nad investicijskimi skladi in družbami za upravljanje.

4. člen
(1) Višina taks se določa v točkah, razen če ni s to tarifo

določeno drugače.
(2) V točkah se določa tudi vrednost taksnega predme-

ta oziroma osnova za odmero takse.
(3) Vrednost točke po tej tarifi znaša 1.000 tolarjev.

5. člen
Vrednost točke se lahko spremeni, če se rast cen

življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji zviša za več kot
5%.

6. člen
Taksni zavezanec je vložnik zahteve za izdajo dovolje-

nja oziroma soglasja in oseba, ki ji agencija izreče ukrep
nadzora.

7. člen
(1) Osnova za izračun takse je vrednost točke na dan

nastanka taksne obveznosti.
(2) Če v taksni tarifi te tarife ni določeno drugače,

nastane taksna obveznost:
– za zahtevo za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja

oziroma za drugo zahtevo z dnem vložitve zahteve,
– za izdajo odločbe, odredbe ali sklepa po uradni dolž-

nosti z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa,
– za vložitev predlogov po uradni dolžnosti z dnem

vložitve predloga,
– za zahtevo za opravljanje strokovnega izpita z dnem

vložitve zahteve za opravljanje strokovnega izpita,
– za vložitev ugovora na agencijo z dnem vložitve ugo-

vora,
– za plačilo pavšalnega nadomestila stroškov postopka

z dnem izreka ukrepa nadzora,
– za zahtevo za izpise iz registrov z dnem izstavitve

računa,
– za plačilo letnega nadomestila stroškov nadzora vsa-

kega petega v mesecu,
– za odločanje o drugih posamičnih zadevah z dnem

vložitve zahteve ali z dnem odločitve.

8. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi

agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi
in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.

(2) Direktor agencije lahko oprosti plačila takse za izda-
jo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija, če vložnik zahteve
za njihovo izdajo izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali
strokovne namene ter za obveščanja javnosti.

9. člen
(1) V primeru, da že plačani zneski letnega nadomesti-

la za opravljanje nadzora nad:
– borzno posredniškimi družbami (196/1. člen ZTVP-1)

in podružnicami tuje borzno posredniške družbe
(107/2. člen ZTVP-1),

– borzo (252/2. člen ZTVP-1),
– klirinško depotno družbo (259/2. člen ZTVP-1),
– družbami za upravljanje (115. člen ZISDU),
tekom leta presežejo načrtovane prihodke oziroma de-

janske stroške za opravljanje nadzora, lahko agencija s po-

sebnim sklepom odloči, da se vse, ali posamezne skupine
subjektov začasno oziroma za določen čas oprosti plačeva-
nja letnega nadomestila za opravljanje nadzora.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka začne veljati z dnem,
ko da k sklepu soglasje Vlada Republike Slovenije.

10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, se preneha uporab-

ljati tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah
za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Uradni list
RS, št. 19/94, 68/96, 39/97, 65/97, 63/99).

11. člen
Tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

B) TAKSNA TARIFA

1. ODLOČANJE O POSAMIČNIH ZADEVAH
1.1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev

Tarifna številka 1
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednost-

nih papirjev (20/1. člen ZTVP-1),
– za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednost-

nih papirjev tujega izdajatelja (44/1. člen ZTVP-1) znaša
taksa 0,1% nominalne vrednosti celotne izdaje, vendar ne
manj kot 300 točk in največ 1.500 točk.

Tarifna številka 2
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadalj-

nje prodaje vrednostnih papirjev (59. člen ZTVP-1),
– za podaljšanje roka za vpisovanje in vplačevanje vred-

nostnih papirjev na podlagi javne ponudbe (33/2. člen ZTVP-
1) znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 3
Za zahtevo javne družbe za oprostitev dolžnosti poro-

čanja (66/3. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 4
Za zahtevo za izdajo soglasja, da se prva prodaja vred-

nostnih papirjev opravi brez javne ponudbe vrednostnih pa-
pirjev (18/6. člen ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 5
Za izdajo odločbe, s katero agencija ugotovi, da je

javna prodaja uspešna oziroma neuspešna (35/2. člen
ZTVP-1) znaša taksa 50 točk.

Tarifna številka 6
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji tujega

izdajatelja (49/1. člen ZTVP-1),
– organizirano trgovanje (55/1. člen ZTVP-1) znaša

taksa 0,1% nominalne vrednosti celotne izdaje, vendar ne
manj kot 300 točk in največ 1.500 točk.

Tarifna številka 7
Za izdajo:
– odredbe o odpravi ugotovljenih kršitev pri poročanju

javnih družb (69/1. člen ZTVP-1),
– odločbe, s katero agencija ugotovi, da izdajatelj krši

obveznost poročanja (69/4. člen ZTVP-1) znaša taksa 500
točk.
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Tarifna številka 8
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalifi-

ciranega deleža v borzno posredniški družbi (82/1. člen
ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.

(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za prido-
bitev kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi
(84/3. člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.

Tarifna številka 9
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funk-

cije člana uprave borzno posredniške družbe (86/1. člen
ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.

(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za oprav-
ljanje funkcije člana uprave borzno posredniške družbe
(88/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.

Tarifna številka 10
Za zahtevo za izdajo:
– dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostni-

mi papirji (92/1. člen ZTVP-1) za vsako posamezno storitev
na podlagi 73/1., 73/2. in 74/1. člena ZTVP-1,

– mnenja banki za opravljanje storitev v zvezi z vred-
nostnimi papirji (92/2. člen ZTVP-1) za vsako posamezno
storitev na podlagi 73/1., 73/2. in 74/1. člena ZTVP-1,

– dovoljenja tuji borzno posredniški družbi za ustanovi-
tev podružnice na ozemlju Republike Slovenije (106/1. člen
ZTVP-1) za vsako posamezno storitev na podlagi 73/1.,
73/2. in 74/1. člena ZTVP-1 znaša taksa 100 točk, vendar
ne manj kot 200 točk in največ 600 točk.

Tarifna številka 11
Za zahtevo za izdajo:
– dovoljenja za združitev oziroma razdružitev borzno

posredniških družb (95/1. člen ZTVP-1),
– dovoljenja za ustanovitev podružnice borzno posred-

niške družbe v tujini (100/2. člen ZTVP-1) znaša taksa 500
točk.

Tarifna številka 12
Za izdajo:
– odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev borz-

no posredniški družbi države članice oziroma podružnici
borzno posredniške družbe države članice (104/3. člen
ZTVP-1),

– odločbe o prepovedi opravljanja storitev borzno po-
sredniški družbi države članice oziroma podružnici borzno
posredniške družbe države članice (104/3. člen ZTVP-1)
znaša taksa 500 točk.

Tarifna številka 13
Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj,

potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
(109/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 100 točk.

Tarifna številka 14
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje po-

slov borznega posrednika (110/1. člen ZTVP-1) znaša tak-
sa 50 točk.

(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za oprav-
ljanje poslov borznega posrednika (112/1. člen ZTVP-1)
znaša taksa 400 točk.

Tarifna številka 15
Za izdajo ugotovitvene odločbe o obstoju razloga za

likvidacijo pravne osebe (212/1. člen ZTVP-1) znaša taksa
300 točk.

Tarifna številka 16
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funk-

cije:
– člana uprave borze (223/1. člen ZTVP-1) in
– člana uprave klirinško depotne družbe (223/1. člen

ZTVP-1) znaša taksa 200 točk.
(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za oprav-

ljanje funkcije:
– člana uprave borze (224/1. člen ZTVP-1) in
– člana uprave klirinško depotne družbe (224/1. člen

ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.

Tarifna številka 17
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– organiziranje trgovanja (216/1. člen ZTVP-1),
– opravljanje storitev v zvezi z organiziranjem trgovanja

z drugimi finančnimi instrumenti (218/2. člen ZTVP-1),
– opravljanje dejavnosti klirinško depotne družbe

(258/1. člen ZTVP-1),
– opravljanje storitev izračuna in zagotavljanja izpolni-

tve obveznosti, nastalih na podlagi poslov z izvedenimi fi-
nančnimi instrumenti (260/2. člen ZTVP-1) znaša taksa
1.000 točk.

Tarifna številka 18
Za zahtevo za izdajo soglasja k:
– statutu in splošnim aktom borze ter spremembam teh

aktov (227/1. člen ZTVP-1),
– tarifi borze (228/2. člen ZTVP-1),
– statutu in splošnim aktom klirinško depotne družbe

ter spremembam teh aktov (264. člen ZTVP-1) znaša taksa
100 točk.

Tarifna številka 19
Za zahtevo agencije na podlagi opravljenega nadzora

(254. člen ZTVP-1):
– borzi za začasno zaustavitev trgovanja z vsemi ali

določenimi vrednostnimi papirji,
– borzi za spremembo oziroma dopolnitev statuta, pra-

vil trgovanja ali drugih splošnih aktov,
– klirinško depotni družbi za spremembo oziroma do-

polnitev statuta, pravil trgovanja ali drugih splošnih aktov
znaša taksa 500 točk.

Tarifna številka 20
(1) Za vložitev ugovora zoper:
– odredbo o odpravi kršitev (352/1. člen ZTVP-1),
– odločbo o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti

(359/1. člen ZTVP-1),
– odločbo predsednika senata pri odločanju o posa-

mičnih zadevah po ZPre (379. člen ZTVP-1),
– odredbo o odpravi nepravilnosti pri izvajanju ponud-

be za odkup (380/5. člen ZTVP-1),
– odločbo borze (384/1. člen ZTVP-1),
– odločbo klirinško depotne družbe (384/1. člen

ZTVP-1) znaša taksa 100 točk.
(2) V primeru izdaje odločbe o ugovoru, s katero

agencija ugovoru ugodi, se vrne plačana taksa za vložitev
ugovora in plačana taksa za izdajo ukrepa, ki je predmet
ugovora.

(3) V primeru uspeha v postopku sodnega varstva, se
vrne plačana taksa za izdajo ukrepa, ki je predmet tožbe.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 6639

1.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za uprav-
ljanje

Tarifna številka 21
Za zahtevo za opravljanje strokovnega izpita za člana

uprave družbe za upravljanje (9a/1. člen ZISDU) znaša tak-
sa 100 točk.

Tarifna številka 22
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funk-

cije člana uprave družbe za upravljanje (9b/1. člen ZISDU)
znaša taksa 200 točk.

(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za oprav-
ljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (9č/1.
člen ZTVP-1) znaša taksa 400 točk.

Tarifna številka 23
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti uprav-

ljanja investicijskih skladov (15/1. člen ZISDU),
– za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada

(34/1. člen ZISDU),
– za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske druž-

be (68/1. člen ZISDU),
– za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje poob-

laščene investicijske družbe (132/1. člen ZISDU),
– za izdajo dovoljenja za preoblikovanje pooblaščene

investicijske družbe v redno delniško družbo (143a/3. člen
ZISDU) znaša taksa 500 točk.

Tarifna številka 24
Za zahtevo:
– za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajem-

nega sklada (46/1. člen ZISDU),
– za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe z drugo druž-

bo za upravljanje (87/2. člen in 88/2. člen ZISDU) znaša
taksa 500 točk.

Tarifna številka 25
Za zahtevo:
– za izdajo soglasja tuji osebi za pridobitev več kot

20% lastniškega deleža v družbi za upravljanje (8/4. člen
ZISDU),

– za izdajo soglasja tuji osebi za pridobitev več kot
10% lastniškega deleža v pooblaščeni družbi za upravljanje
(129/4. člen ZISDU) znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 26
Za zahtevo:
– za izdajo soglasja k spremembi pogodbe z banko ali

drugo organizacijo, ki je pooblaščena za opravljanje poslov
plačilnega prometa (18/3. člen ZISDU),

– za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vza-
jemnega sklada (45/1. člen ZISDU) in k spremembi pro-
spekta (103/6. člen ZISDU),

– za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vza-
jemnega sklada (45/1. člen ZISDU),

– za izdajo soglasja k spremembi prospekta (103/6.
člen ZISDU),

– za izdajo soglasja za naložbo dela premoženja inve-
sticijskega sklada v druge investicijske sklade (98/2. člen
ZISDU),

– za izdajo soglasja za povečanje osnovnega kapitala
pooblaščene investicijske družbe (134/4. člen ZISDU) zna-
ša taksa 100 točk.

Tarifna številka 27
Za zahtevo za izdajo soglasja za povečanje osnovnega

kapitala družbe z vložki (56/3. člen ZISDU) znaša taksa 500
točk.

Tarifna številka 28
Za izdajo sklepa:
– o likvidaciji vzajemnega sklada (53/1. člen ZISDU),
– o prenosu upravljanja vzajemnega sklada na drugo

družbo za upravljanje, ki izpolnjuje pogoje za upravljanje
vzajemnega sklada (54/1. člen ZISDU) znaša taksa 50 točk.

Tarifna številka 29
Taksa za opravljanje nadzora nad poslovanjem investi-

cijskih skladov in družb za upravljanje, v primeru:
– začetka postopka za odvzem dovoljenja za opravlja-

nje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov (112a/1.
člen ZISDU),

– izdaje odredbe o prenehanju opravljanja dejavnosti
osebi, ki opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skla-
dov, ne da bi za to pridobila dovoljenje (123e/2. člen
ZISDU),

– pogojnega odvzema dovoljenja (123a/1. člen
ZISDU),

– izreka javnega opomina (123c/1. člen ZISDU) znaša
500 točk.

Tarifna številka 30
Za izdajo odločbe o razlogih za likvidacijo nadzorovane

osebe, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost
opravlja dejavnost upravljanja investicijskih skladov, ne da bi
za opravljanje dejavnosti pridobila dovoljenje za opravljanje
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov (123e/5. člen
ZISDU) znaša taksa 300 točk.

1.3. Zakon o prevzemih

Tarifna številka 31
Za izdajo:
– odločbe, s katero agencija ugotovi, da je ponudba za

odkup spremenjena (32/1. člen ZPre),
– odločbe, s katero agencija razveljavi postopek po-

nudbe za odkup (32/3. člen ZPre) znaša taksa 500 točk.

Tarifna številka 32
Za izdajo ugotovitvene odločbe o uspešnosti oziroma o

neuspešnosti ponudbe za odkup (43. člen ZPre) znaša tak-
sa 50 točk.

Tarifna številka 33
Za zahtevo ponudnika za izdajo dovoljenja za:
– ponudbo za odkup (23. člen ZPre),
– konkurenčno ponudbo za odkup (51. člen ZPre) zna-

ša taksa 0,2% nominalne vrednosti celotne izdaje, vendar
ne manj kot 500 točk in največ 3.000 točk.

Tarifna številka 34
Za zahtevo ponudnika za izdajo soglasja agencije za

odstop od namere za ponudbo za odkup (18. člen ZPre)
znaša taksa 100 točk.

Tarifna številka 35
Za izdajo odredbe o odpravi nepravilnosti pri izvajanju

ponudbe za odkup (380/1. člen ZTVP-1) znaša taksa 300
točk.
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1.4. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb

Tarifna številka 36
Za izdajo odločbe, s katero agencija ugotovi, da je

družbi za upravljanje prenehalo dovoljenje za upravljanje
pooblaščene investicijske družbe in s katero določi drugo
družbo za upravljanje (35/2. člen ZPSPID) znaša taksa 500
točk.

Tarifna številka 37
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo odločbe o

ugotovitvi, da se je pooblaščena investicijska družba uskla-
dila z določbami ZISDU o investicijskih družbah (34/2. člen
ZPSPID) znaša taksa 50 točk.

1.5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Tarifna številka 38
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za oblikovanje vzajem-

nega pokojninskega sklada (311/3. člen ZPIZ-1) znaša tak-
sa 500 točk.

Tarifna številka 39
Za zahtevo za izdajo soglasja za prenos upravljanja

vzajemnega pokojninskega sklada (329/1. člen ZPIZ-1) zna-
ša taksa 500 točk.

Tarifna številka 40
Za izdajo sklepa:
– o likvidaciji vzajemnega pokojninskega sklada

(335/1. člen ZPIZ-1),
– o prenosu upravljanja vzajemnega pokojninskega

sklada na drugega upravljavca (336/1. člen ZPIZ-1) znaša
taksa 50 točk.

Tarifna številka 41
Za izdajo odločbe, s katero agencija ustanovitelju nalo-

ži, da opravi vplačilo manjkajočih sredstev upravljavca
(380/1. člen ZPIZ-1) znaša taksa 500 točk.

1.6. Odločanje o drugih posamičnih zadevah

Tarifna številka 42
Za odločanje agencije o drugih posamičnih zadevah

znaša taksa 100 točk.

2. IZDAJA IZPISOV IZ REGISTROV, KI JIH VODI
AGENCIJA

Tarifna številka 43
Za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi agencija,

znaša taksa 1 točko za prvo stran izpisa in 0,5 točke za
vsako nadaljnjo stran izpisa.

Tarifna številka 44
Za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se

nanašajo na dokumente, nastale v agenciji in na dokumen-
te, ki so sestavni del javnih registrov, ki jih vodi agencija,
znaša taksa 1 točko za fotokopijo prve strani dokumenta in
0,1 točke za vsako nadaljnjo stran fotokopije določenega
dokumenta.

Tarifna številka 45
Za izdajo dvojnikov odločb, odredb, sklepov in potrdil

izdanih v agenciji znaša taksa 2 točki.

3. LETNA NADOMESTILA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE
NADZORA

3.1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev

Tarifna številka 46
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor

borzno posredniške družbe (196/1. člen ZTVP-1) in podru-
žnice tuje borzno posredniške družbe (107/2. člen ZTVP-1),
je obseg prometa, ki se določi kot seštevek prometa na
organiziranih trgih v preteklem letu. Če v tekočem letu še
niso znani dokončni podatki za obseg prometa v preteklem
letu, se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v
višini predpreteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo
pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka. V
osnovo se ne šteje promet s prvo prodajo vrednostnih papir-
jev. Promet s svežnji se v osnovo všteva s količnikom 0,2.

(2) Borzno posredniške družbe so dolžne do 15. ja-
nuarja tekočega leta agenciji poročati o skupnem prometu
na organiziranih trgih in o skupnem prometu na organizira-
nih trgih s posli s svežnji v preteklem letu.

(3) V primeru, da borzno posredniška družba prične
poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadome-
stila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja agenc-
ije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. Letno
nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno
zmanjša.

(4) Borzno posredniška družba, ki prične poslovati sre-
di leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini iz
prve alinee petega odstavka tega člena, ki se poračuna v
naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o obsegu
prometa.

(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od
osnove, in sicer:

– če je letna osnova do 1,500.000 točk, znaša letno
nadomestilo 600 točk oziroma mesečno nadomestilo
50 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 1,500.000
točk in manjša od 3,000.000 točk, znaša letno nadomestilo
1.200 točk oziroma mesečno nadomestilo 100 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 3,000.000
točk in manjša od 4,500.000 točk, znaša letno nadomestilo
1.800 točk oziroma mesečno nadomestilo 150 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 4,500.000
točk in manjša od 6,000.000 točk, znaša letno nadomestilo
2.400 točk oziroma mesečno nadomestilo 200 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 6,000.000
točk in manjša od 7,500.000 točk, znaša letno nadomestilo
3.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 250 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 7,500.000
točk in manjša od 9,000.000 točk, znaša letno nadomestilo
3.600 točk oziroma mesečno nadomestilo 300 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 9,000.000
točk in manjša od 10,500.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 4.200 točk oziroma mesečno nadomestilo 350 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 10,500.000
točk in manjša od 12,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 4.800 točk oziroma mesečno nadomestilo 400 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 12,000.000
točk in manjša od 13,500.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 5.400 točk oziroma mesečno nadomestilo 450 točk,
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– če je letna osnova enaka ali večja od 13,500.000
točk in manjša od 15,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 6.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 500 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 15,000.000
točk in manjša od 16,500.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 6.600 točk oziroma mesečno nadomestilo 550 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 16,500.000
točk in manjša od 18,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 7.200 točk oziroma mesečno nadomestilo 600 točk,

– če je letna osnova nad 18,000.000 točk, znaša
letno nadomestilo 7.860 točk oziroma mesečno nadomesti-
lo 650 točk.

(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in
sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega pete-
ga v mesecu za tekoči mesec.

Tarifna številka 47
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor

borzno posredniške družbe (196/1. člen ZTVP-1), ki oprav-
lja storitve v zvezi s posredovanjem pri nakupih in prodajah
tujih vrednostnih papirjev, je obseg prometa v zvezi s posre-
dovanjem pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev v
tujini. Obseg prometa se določi kot seštevek prometa v
zvezi s posredovanjem pri nakupih in prodajah vrednostnih
papirjev v tujini v preteklem letu. Če v tekočem letu še niso
znani dokončni podatki za obseg prometa v preteklem letu,
se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini
predpreteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se
upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.

(2) Borzno posredniške družbe so dolžne do 15. ja-
nuarja tekočega leta agenciji poročati o prometu v zvezi s
posredovanjem pri nakupih in prodajah vrednostnih papirjev
v tujini v preteklem letu.

(3) V primeru, da borzno posredniška družba prične
poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadome-
stila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja agenc-
ije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. Letno
nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno
zmanjša.

(4) Borzno posredniška družba, ki prične poslovati sre-
di leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini iz
prve alinee petega odstavka tega člena, ki se poračuna v
naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o obsegu
prometa.

(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od
osnove, in sicer:

– če je letna osnova enaka 0 točk, znaša letno nado-
mestilo 0 točk,

– če je letna osnova do 600.000 točk, znaša letno
nadomestilo 240 točk oziroma mesečno nadomestilo 20
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 600.000 točk
in manjša od 1,200.000 točk, znaša letno nadomestilo 480
točk oziroma mesečno nadomestilo 40 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 1,200.000
točk in manjša od 2,400.000 točk, znaša letno nadomestilo
720 točk oziroma mesečno nadomestilo 60 točk,

– če je letna osnova nad 2,400.000 točk, znaša letno
nadomestilo 960 točk oziroma mesečno nadomestilo 80
točk.

(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in
sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega pete-
ga v mesecu za tekoči mesec.

Tarifna številka 48
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor

nad poslovanjem borze (252/2. člen ZTVP-1) je obseg pro-

meta na organiziranem trgu v preteklem letu. Obseg prome-
ta se določi kot seštevek prometa na borznem in prostem
trgu, in sicer po načelu enojnega štetja. Če v tekočem letu
še niso znani dokončni podatki o obsegu prometa v prete-
klem letu, se do novega izračuna osnove nadomestilo pla-
čuje v višini predpreteklega leta, morebitno doplačilo ali
preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega
obroka. Promet s svežnji se v osnovo všteva s količnikom
0,2.

(2) Borza je dolžna do 15. januarja tekočega leta poro-
čati agenciji o skupnem prometu na organiziranem trgu in o
skupnem prometu s posli s svežnji v preteklem letu.

(3) V primeru, da borza prične poslovati sredi leta,
nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem nasled-
njem mesecu po izdaji dovoljenja agencije za organiziranje
trgovanja. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih
proporcionalno zmanjša.

(4) Borza, ki prične poslovati sredi leta, plačuje akonta-
cijo nadomestila za nadzor v višini iz prve alinee petega
odstavka tega člena, ki se poračuna v naslednjem letu ob
dokončni predložitvi podatkov o obsegu prometa.

(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od
osnove, in sicer:

– če je letna osnova do 50,000.000 točk, znaša letno
nadomestilo 3.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 250
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 50,000.000
točk in manjša od 100,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 6.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 500 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 100,000.000
točk in manjša od 150,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 9.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 750 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 150,000.000
točk in manjša od 200,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 12.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.000
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 200,000.000
točk in manjša od 250,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 15.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.250
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 250,000.000
točk in manjša od 300,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 18.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.500
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 300,000.000
točk in manjša od 350,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 21.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.750
točk,

– če je letna osnova nad 350,000.000 točk, znaša
letno nadomestilo 24.000 točk oziroma mesečno nadome-
stilo 2.000 točk.

(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in
sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega pete-
ga v mesecu za tekoči mesec.

Tarifna številka 49
(1) Osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor

nad poslovanjem klirinško depotne družbe (252/2. člen
ZTVP-1) je obseg izvršenih prenosov iz poslov na organizira-
nem trgu v preteklem letu. Obseg izvršenih prenosov se
določi kot seštevek izvršenih prenosov na borznem in pro-
stem trgu, in sicer po načelu enojnega štetja. Če v tekočem
letu še niso znani dokončni podatki o obsegu izvršenih
prenosov v preteklem letu, se do novega izračuna osnove
nadomestilo plačuje v višini predpreteklega leta, morebitno
doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega
dokončnega obroka. Promet s svežnji se v osnovo všteva s
količnikom 0,2.
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(2) Klirinško depotna družba je dolžna do 15. januarja
tekočega leta poročati agenciji o obsegu izvršenih prenosov
v preteklem letu.

(3) V primeru, da klirinško depotna družba prične po-
slovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila
v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja agencije za
opravljanje dejavnosti klirinško depotne družbe. Letno na-
domestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno
zmanjša.

(4) Klirinško depotna družba, ki prične poslovati sredi
leta, plačuje akontacijo nadomestila za nadzor v višini iz prve
alinee petega odstavka tega člena, ki se poračuna v nasled-
njem letu ob dokončni predložitvi podatkov o obsegu pro-
meta.

(5) Nadomestilo za nadzor se določi v odvisnosti od
osnove, in sicer:

– če je letna osnova do 50,000.000 točk, znaša letno
nadomestilo 3.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 250
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 50,000.000
točk in manjša od 100,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 6.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 500 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 100,000.000
točk in manjša od 150,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 9.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 750 točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 150,000.000
točk in manjša od 200,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 12.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.000
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 200,000.000
točk in manjša od 250,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 15.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.250
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 250,000.000
točk in manjša od 300,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 18.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.500
točk,

– če je letna osnova enaka ali večja od 300,000.000
točk in manjša od 350,000.000 točk, znaša letno nadome-
stilo 21.000 točk oziroma mesečno nadomestilo 1.750
točk,

– če je letna osnova nad 350,000.000 točk, znaša
letno nadomestilo 24.000 točk oziroma mesečno nadome-
stilo 2.000 točk.

(6) Letno nadomestilo se plačuje po dvanajstinah, in
sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega pete-
ga v mesecu za tekoči mesec.

3.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za uprav-
ljanje

Tarifna številka 50
(1) Letno nadomestilo za opravljanje nadzora (115. člen

ZISDU) znaša:
– za vzajemni sklad 0,07% povprečne letne čiste vred-

nosti sredstev vzajemnega sklada,
– za investicijsko družbo 0,07% povprečne letne čiste

vrednosti sredstev investicijske družbe,
– za pooblaščeno investicijsko družbo 0,07% razlike

med osnovnim kapitalom pooblaščene investicijske družbe
in povprečnim stanjem neizkoriščenih lastninskih certifika-
tov, revalorizirani za čas od 1. 1. 1993 do 31. 12. pretekle-
ga leta.

(2) Družbe za upravljanje so dolžne plačati nadomestilo
za opravljanje nadzora v dvanajstih enakih mesečnih obro-
kih, ki dospevajo do petega v vsakem mesecu.

4. PAVŠALNA NADOMESTILA STROŠKOV
ZA OPRAVLJANJE NADZORA

Tarifna številka 51
Pavšalno nadomestilo za ugotovljene nepravilnosti po-

stopka javne ponudbe (40/1. člen ZTVP-1) v primeru:
– izdaje odločbe s katero agencija razveljavi postopek

vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papirjev (37/2. člen
ZTVP-1) znaša 500 točk,

– izdaje odredbe o odpravi ugotovljenih nepravilnosti
pri izvajanju postopka javne ponudbe za vsako posamezno
ugotovljeno nepravilnost (38/1. člen ZTVP-1) znaša 100
točk,

– izdaje odločbe o razveljavitvi postopka javne ponud-
be (39/1. člen ZTVP-1) znaša 500 točk.

Tarifna številka 52
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka v primeru:
– izdaje odredbe o odpravi kršitev za vsako posamez-

no ugotovljeno kršitev (202. člen ZTVP-1) znaša 100 točk,
– izdaje odredbe o prenehanju opravljanja storitev ozi-

roma o prenehanju oglaševanja osebi, ki opravlja storitve v
zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi zato pridobila dovolje-
nje (211/1. člen ZTVP-1) znaša 500 točk,

– izdaje odredbe o odpravi kršitev določil ZPIZ-1, ZIS-
DU in Zpre (349/1. člen ZTVP-1) znaša za vsako posamez-
no ugotovljeno kršitev 100 točk,

– izdaje odredbe o odpravi kršitev s katero je licencira-
nemu subjektu naložena predložitev poročila pooblaščene-
ga revizorja (351. člen ZTVP-1) znaša 200 točk,

– odreditve dodatnega ukrepa (203/1. člen ZTVP-1)
znaša 200 točk,

– začasne prepovedi opravljanja storitev (204/1. in
358. člen ZTVP-1) znaša 500 točk,

– začetka postopka odvzema dovoljenja (363/1. člen
ZTVP-1) znaša 500 točk,

– odvzema dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z
vrednostnimi papirji (205/1. člen ZTVP-1) znaša 700 točk,

– pogojnega odvzema dovoljenja (206/1. člen ZTVP-
1) znaša 500 točk,

– izreka javnega opomina (208/1. člen ZTVP-1) znaša
500 točk.

Št. 98-1/25-25/2000
Ljubljana, dne 27. januarja 2000.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih
papirjev

dr. Miha Juhart l. r.

K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije
dne 26. 5. 2000, št. 423-08/99-2.

2327. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
»Prve stave«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Šport-
na loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na
seji dne 27. 3. 2000 sprejela
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S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L

igre na srečo »Prve stave«

1. člen
V pravilih igre na srečo »Prve stave«, ki jih je sprejel

nadzorni svet na seji dne 21. 4. 1999, spremembe in do-
polnitve uprava družbe dne 24. 3. 2000, se 13. člen spre-
meni tako, da glasi:

»Za pravilno napovedane stave prireditelj upošteva do-
godke, pri katerih so bila upoštevana naslednja določila:

Nogomet
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v

regularnem času (90 minut), razen v primeru, ko prireditelj
že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezul-
tat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika
ali komisije se ne upošteva.

Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom
regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48 urah, je
stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0, razen v
primeru stave na prvi zadetek ekipe ali igralca. Če se je dogo-
dek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napove-
dal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0. Če
ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na zmago
oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.

Pri stavah na skupno število doseženih zadetkov se
upoštevajo zaporedne številke dogodkov, na katerih je do-
seženih največ zadetkov. V primeru, da je na dveh ali več
dogodkih doseženo enako število zadetkov, ima prednost
dogodek, na katerem je gostujoča ekipa dosegla več za-
detkov. Če je tudi pri prednosti gostujoče ekipe enako
število zadetkov, ima prednost dogodek z manjšo zapored-
no številko.

Če je dogodek prekinjen pri rezultatu 0:0, se dogodek
ne upošteva. Pri prekinitvi dogodka z že doseženimi zadetki,
se upoštevajo zadetki v dogodku.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tek-
movalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število
zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posa-
meznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje
za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko
dogodka na stavni listi.

Košarka
Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva

izid, določen v regularnem času (40 ali 48 minut), razen v
primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek
dogodek končni rezultat.

Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posamezni-
ka ali komisije se ne upošteva. Če je dogodek odpovedan,
preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se
ni ponovno začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in
se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno začel v
48 urah, se upoštevajo igrane kvote.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napove-
dal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.

Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na
zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tek-
movalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število
zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posa-
meznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje
za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko
dogodka na stavni listi.

Rokomet
Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid, določen v

regularnem času (60 minut), razen v primeru, ko prireditelj
že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek končni rezul-
tat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika
ali komisije se ne upošteva.

Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom
regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo
igrane kvote.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napove-
dal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.

Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na
zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tek-
movalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število
zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posa-
meznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje
za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko
dogodka na stavni listi.

Hokej
Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva

izid, določen v regularnem času (60 minut), razen v primeru,
ko prireditelj že v ponudbi določi, da velja za nek dogodek
končni rezultat. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve
posameznika ali komisije se ne upošteva.

Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom
regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, je stava za ta dogodek nična in se obračuna kvota 1,0.
Če se je dogodek ponovno začel v 48 urah, se upoštevajo
igrane kvote.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napove-
dal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.

Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava na
zmago oziroma uvrstitev nična in se obračuna kvota 1,0.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega tek-
movalca, ki v izbranem dogodku doseže največje število
zadetkov, se v primeru, da dve ali več ekip oziroma posa-
meznih tekmovalcev dosežejo enako število zadetkov, šteje
za zmagovalca dogodka ekipo ali tekmovalca z nižjo številko
dogodka na stavni listi.
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Tenis
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s

prvo uradno razglasitvijo. V primeru, če sta tekmovalca pred-
časno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmoval-
cev (poškodba, predaja...), se šteje nasprotnik za zmagoval-
ca in se upošteva igrana kvota.

Če je dogodek odpovedan pred začetkom zaradi od-
stopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0.

Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno
začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Smučanje
Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red, dolo-

čen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba
ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.

V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred za-
četkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0.

V primeru, da je tekma prekinjena ali preložena in v
48 urah ni ponovno izvedena na istem terenu, se obračuna
kvota 1,0. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni
napovedal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota
1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času
dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v do-
godku.

Če je tekma v 48 urah izvedena na istem terenu, se
upoštevajo igrane kvote.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Tekmovanje s konji, avtomobili, motorji, čolni in kolesi
Za rezultat dogodka se upošteva končni vrstni red,

določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša spre-
memba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upo-
števa.

Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponov-
no začel v 48 urah, je stava za ta dogodek nična in se
obračuna kvota 1,0. Če je dogodek odpovedan pred začet-
kom zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna
kvota 1,0. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred
začetkom tekmovanja, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmo-
valec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upo-
števa, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.

Če se je dogodek ponovno začel na istem tekmovali-
šču v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napove-
dal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Borilni športi
Za zmagovalca dogodka se upošteva tekmovalec, ki je

po koncu borbe razglašen za zmagovalca.
V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvo-

boj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, pre-
daja...), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva
igrana kvota.

Če je dogodek odpovedan pred začetkom dvoboja
zaradi odstopa enega od tekmovalcev, se obračuna kvota
1,0. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času
dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v do-
godku.

Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno
začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Atletika
Za rezultat dogodka se upošteva končni rezultat, dolo-

čen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša spremem-
ba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upošteva.

Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 48
urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogodek ponovno
začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je dogodek
odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega od tekmo-
valcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec odstopil ali
bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmo-
valec sodeloval v dogodku.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napove-
dal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.

Golf
Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, ki je dolo-

čen s prvo uradno razglasitvijo (ta velja tudi v primeru, če
igrajo le na 15 od 18 lukenj). Nobena kasnejša sprememba
ali odločitve komisije ali posameznika se ne upošteva.

Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponov-
no začel v 48 urah, se obračuna kvota 1,0. Če se je dogo-
dek začel v 48 urah, se upoštevajo igrane kvote. Če je
dogodek odpovedan pred začetkom zaradi odstopa enega
od tekmovalcev, se obračuna kvota 1,0. Če je tekmovalec
odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka se upošteva,
da je tekmovalec sodeloval v dogodku.

V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napove-
dal prireditelj, je stava nična in se obračuna kvota 1,0.

Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v
izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali tekmovalca
dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca
odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana,
šteje, da v izbranem dogodku ni zmagovalca in je stava
izgubljena.«



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 2. 6. 2000 / Stran 6645

2. člen
Ostala določila pravil ostanejo nespremenjena.

3. člen
Spremembe pravil veljajo z dnem, ko jih potrdi nad-

zorni organ. Spremembe pravil prireditelj objavi v javnem
glasilu.

Ljubljana, dne 27. marca 2000.

Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Prve stave« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike s svojim sklepom številka
473-01/98-13 (V), z dne 22. 4. 1999.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe pravil igre na srečo »Prve
stave« potrdilo pod številko 471-212-11/99-8 dne 24. 5.
2000.

Št. 105/00
Ljubljana, dne 30. maja 2000.

Janez Bukovnik l.r.
Direktor družbe

VLADA

2328. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
2000

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000

1. člen
V celotnem besedilu uredbe o uvedbi finančnih inter-

vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hra-
ne za leto 2000 (Uradni list RS, št. 27/00 in 31/00) se

– besedilo “30. 5. 2000“ nadomesti z besedilom
“30. 6. 2000“ in

– besedilo “30. maj 2000“ nadomesti z besedilom
“30. 6. 2000“.

2. člen
V točki C 1. člena, se v proračunski postavki “7704

Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin“, številka
“136,031.000“ nadomesti s številko “115,702.000“.

3. člen
Za petim odstavkom 6. člena se doda šesti odstavek,

ki se glasi: “Kmetijska gospodarstva, ki za tista zemljišča, ki

so v lasti države ali lokalnih skupnosti, uveljavljajo neposred-
na plačila na površino, morajo imeti za ta zemljišča sklenje-
ne najemne pogodbe. Najemne pogodbe so sestavni del
vloge in jih je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan hra-
niti doma.“

4. člen
V drugem odstavku 9. člena se za besedo “uredbe“

doda besedilo “in najemne pogodbe iz šestega odstavka
6. člena te uredbe.“

5. člen
V 17. členu se v točki I./3. črta peta alinea.

6. člen
V 18. členu se v točki VII./4. na koncu pika nadomesti

z vejico in doda nova druga alinea, ki se glasi: “zahtevki za
mesec januar in mesec februar 2000 se vložijo do 20. 6.
2000.“

7. člen
V 19. členu se tretji odstavek točke I./3. spremeni

tako, da se glasi:
“Upravičenci ne morejo pridobiti sredstev za ta namen:
– če pridobijo sredstva za namen iz točke I. “(Podpora

za živali na planinski paši)“ 20. člena te uredbe oziroma
– za pašnike, ki so vpisani v register planinskih pašni-

kov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
so upravičenci v letu 1999 uveljavljali podporo za živali na
planinski paši.“.

8. člen
V 20. členu se v točki III/3. za peto alineo doda nov

stavek, ki se glasi: “Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
prve, druge in tretje alinee te točke in pogoj iz četrte oziroma
pete alinee te točke.

9. člen
V 33. členu se črta točka I. “Program SIPS-strokovno

vodenje in kontrola“. Točke II., III. in IV. postanejo točke
I., II. in III.

10. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:

“46.a člen
7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
1. Namen ukrepa:
– zagotovitev izvajanja nalog s fitosanitarnega področja,

ki jih določajo zakoni in drugi predpisi ter mednarodne po-
godbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo oziroma za katere
se je Republika Slovenija zavezala, da jih bo izvajala v okviru
prilagajanja zakonodaje pravu Evropske skupnosti. Namen
tega sistema je zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin,
enotno izvajanje ukrepov na področju, za zagotavljanje pro-
stega pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev
enotnega in nemotenega delovanja državne službe za varstvo
rastlin na meji in znotraj Republike Slovenije ter vzpostavitev
hierarhije odgovornosti v službi za varstvo rastlin.

2. Upravičenci:
Javni zavodi, raziskovalne organizacije, druge organi-

zacije ter fizične osebe, ki so usposobljene za izvajanje
strokovne podpore zdravstvenega varstva rastlin.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prijava z lastnim letnim programom,
– usposobljenost za izvajanje laboratorijskih analiz rast-

lin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugega blaga zaradi
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diagnostike škodljivih organizmov in dajanje strokovnih mnenj
v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin.

4. Način za uveljavljanje zahtevkov:
– upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa,

ki ga sprejme minister.“.

11. člen
V Prilogi: “Seznam proizvodov in višine izravnave strošk-

ov pri pripravi blaga za zunanji trg“ se:
1. za tarifno oznako 0102 10 100 dodajo nove tarifne

oznake, ki se glasijo:
“0106 Druge živali, žive
0106 00 10 – Domači kunci
0106 00 109 – – drugi 30,00 SIT/kom“,

2. za tarifno oznako 0206 dodajo nove tarifne oznake, ki
se glasijo:
“0207 Meso in užitni odpadki perutnine

iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno
ali zamrznjeno
– Kokoši vrste Gallus domesticus:

0207 11 – – nerazrezane na kose, sveže
ali ohlajeno 12,00 SIT/kg

0207 12 – – nerazrezane na kose,
zamrznjene 12,00 SIT/kg

0207 13 – – kosi in drobovje, sveži
in ohlajeni:
– – – kosi:
– – – – s kostmi:

0207 13 500 – – – – – prsa in kosi prs 18,00 SIT/kg
0207 13 600 – – – – – bedra in kosi

beder 15,00 SIT/kg
– – – drobovje:

0207 13 910 – – – – jetra 10,00 SIT/kg
0207 13 990 – – – – drugo 10,00 SIT/kg
0207 14 – – kosi in drobovje, zamrznjeni:
0207 14 500 – – – – – prsa in kosi prs 18,00 SIT/kg
0207 14 600 – – – – – bedra in kosi

beder 15,00 SIT/kg
– – – drobovje

0207 14 910 – – – – jetra 10,00 SIT/kg
0207 14 990 – – – – drugo 10,00 SIT/kg“,

3. v opombi * k tarifni oznaki 0602 20 100 za besedo
“deklaracija“ se pika črta in doda besedilo: “za trsne cep-
ljenke izvožene od 1. 1. 2000“.

4. v opombi * k tarifni oznaki 1214 90 990 se za prvim
stavkom doda stavek, ki se glasi: “Izvoznik mora zahtevku
priložiti tudi izjavo o izvoru blaga, s katero jamči, da je
izvoženo seno, za katerega vlaga zahtevek, pridelano v Re-
publiki Sloveniji.“.

12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403- 01/99-4
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2329. Uredba o znižani višini povračila prispevkov

Na podlagi sedmega odstavka 48.a člena zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Urad-
ni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,
80/97 – ustavna odločba in št. 69/98) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o znižani višini povračila prispevkov

1. člen
Delodajalec iz petega odstavka 48. a člena zakona o

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v na-
daljnjem besedilu: zakon), ki zaposli brezposelno osebo iz
prvega do četrtega odstavka 48.a člena zakona ali zaposli
brezposelno osebo, ki ima stalno prebivališče v upravni
enoti s stopnjo registrirane brezposelnosti nad 14 odstot-
kov, je upravičen do povrnitve prispevkov v odstotkih, ki so
določeni v petem odstavku 48.a člena zakona.

2. člen
Delodajalec iz petega odstavka 48.a člena zakona, ki

zaposli brezposelno osebo, ki ni navedena v prejšnjem
členu, je upravičen do povrnitve prispevkov iz prvega od-
stavka 48.a člena zakona, in sicer za prvo in drugo leto v
višini 50 odstotkov.

3. člen
Višina letnega povračila prispevkov, ki se priznavajo

delodajalcem iz petega odstavka 48.a člena zakona, ne
more presegati letnega zneska sedemkratnika minimalne
plače v Republiki Sloveniji, kot velja v času sklenitve pogod-
be o povračilu prispevkov oziroma triinpolkratnika minimalne
plače v Republiki Sloveniji za delodajalce, ki se jim prizna
povračilo polovice prispevkov.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 420-05/00-1
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
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OBČINE

ŠKOFJA LOKA

2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
varstvu virov pitne vode

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 29/86, 32/98 in Uradni list RS, št.
32/93), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 13. in 18. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občin-
ski svet občine Škofja Loka na 11. redni seji dne 11. maja
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu

virov pitne vode

1. člen
Odlok o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik Go-

renjske, št. 6/98, Uradni list RS, št. 34/90, 20/91-I, 20/94
in 47/98) se spremeni tako, da se v 2. členu pod 4. točko
črta vodni vir : Log-Sopot.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 355-77/97
Škofja Loka, dne 11. maja 2000.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

Popravek

V odloku o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P1/7 LTH-OL-Vincarje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
4-188/99 z dne 22. 1. 1999, so popravki:

na koncu besedila v tretjem odstavku 5. člena se doda:
Izgradnja je možna znotraj maksimalnih gabaritov, ki so podani v ureditvenem načrtu. Samo objekt dvoetažnega

parkiranja z dovozi se ureja z lokacijsko dokumentacijo.
v poglavju b) 7. člena se drugi odstavek glasi:
Vsi izpusti v atmosfero, ne glede na njihovo količino in razvejanost, se zberejo, očistijo vseh škodljivih snovi in

kontrolirano odvajajo. Vse tehnološko tehnične rešitve v zvezi s kontroliranim odvajanjem in čiščenjem zraka se izvajajo
znotraj gabaritov objektov, podanih v UN. Naprave ne smejo presegati višine najnižjega slemena objekta, na katerega so
nameščene. Locirane so tako, da niso vidne v nobenem od horizontalnih (čelnih in stranskih) pogledov na obravnavani
objekt.

na koncu 8. člena se doda:
Dovoljeni so tudi posegi zvezi z ekološko-tehnološko sanacijo obstoječega stanja ter izboljšanje komunalne in prometne

infrastrukture v katerikoli fazi.
v prvem odstavku 11. člena se za besedo ˝livarni˝ doda vejico in vrine besedilo: objektu dvoetažnega parkiranja.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.
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