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UKAZ
o razglasitvi zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (ZNPK)
Razglašam zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
(ZNPK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 30. avgusta 2000.
Št. 001-22-171/00
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH
(ZNPK)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja postopek in telesa oziroma organe in
organizacije pristojne za sprejemanje katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
2. člen
(opredelitev poklicne kvalifikacije)
Poklicna kvalifikacija po tem zakonu je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za
opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.
Poklicna kvalifikacija, ki je pridobljena v skladu s tem
zakonom, je priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija (v
nadaljnjem besedilu: poklicna kvalifikacija).

3. člen
(pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije)
Posameznik pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo:
– z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za
vse poklice, ki jih v skladu z nomenklaturo poklicev obsega
ustrezen naziv poklicne ali strokovne izobrazbe,
– po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
– po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno ali
– če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in
spretnosti sprejete v skladu s tem zakonom.
4. člen
(javno veljavna izobrazba)
S poklicno kvalifikacijo pridobljeno v skladu s četrto
alineo prejšnjega člena ni mogoče pridobiti naziva poklicne
oziroma strokovne izobrazbe, ki se pridobi po izobraževalnih
programih sprejetih v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki
urejajo poklicno in strokovno izobraževanje, se pa upošteva
pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe v skladu z navedenimi predpisi.
5. člen
(javna listina)
Nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno
listino, ki se pridobi po končanem izobraževanju oziroma
delih izobraževanja in z javno listino pridobljeno v skladu s
tem zakonom.
Javne listine, ki jih posamezniki pridobijo v skladu s
tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: certifikat), se upoštevajo pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe v skladu s
predpisi, ki urejajo področje izobraževanja.
Obliko in vsebino javnih listin, ki se izdajajo v skladu s
tem zakonom, določi minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister).

II. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI TELESA IN
ORGANIZACIJE
6. člen
(Strokovni svet)
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje:
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– predlaga kataloge standardov strokovnih znanj in
spretnosti,
– sprejme metodologijo za pripravo katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– predlaga program usposabljanja za pridobitev licence,
– nudi strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in
pri pripravi predpisov na področju poklicnih kvalifikacij,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi
predpisi.
Strokovna, tehnična in druga dela na področje poklicnih standardov opravlja za Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje Center za poklicno
in strokovno izobraževanje.
7. člen
(zbornice in pristojna ministrstva)
Na področju pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij opravljajo zbornice, ki se kot interesna združenja organizirajo v skladu z zakonom (v nadaljnjem besedilu: zbornice), za dejavnosti za katere zbornice niso organizirane pa
pristojna ministrstva, naslednje naloge:
– pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih
znanj in spretnosti,
– predlagajo člane komisij za preverjanje in potrjevanje
kvalifikacij,
– zagotavljajo materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti,
– poročajo o problematiki izvajanja postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij in predlagajo potrebne spremembe katalogov standardov strokovnih znanj in
spretnosti,
– opravljajo druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
8. člen
(Center Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje)
Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri
razvoju standardov na področju poklicnih kvalifikacij ter
pri oblikovanju katalogov standardov strokovnih znanj in
spretnosti opravlja Center Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu:
CPI).
CPI pri opravljanju svojih nalog sodeluje tudi z Andragoškim centrom Republike Slovenije, Zavodom Republike
Slovenije za zaposlovanje in drugimi strokovnimi institucijami.
CPI opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih
znanj in spretnosti,
– pripravlja čistopise sprejetih katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti,
– vodi evidence poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– predlaga spremembe in dopolnitve katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– pripravlja gradiva in opravlja druge naloge določene z
zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti.
9. člen
(Državni izpitni center)
Državni izpitni center:
– skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in
potrjevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti,
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– organizira usposabljanje kandidatov za člane komisij
za preverjanje in potrjevanje,
– podeljuje licence članom komisij za preverjanje in
potrjevanje,
– vodi evidence za katere je pooblaščen z zakonom,
– spremlja delo komisij za preverjanje in potrjevanje,
– vsaj enkrat letno poroča ministru,
– opravlja druge naloge določene z zakoni in drugimi
predpisi ter splošnimi akti.
10. člen
(izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij)
Postopke za preverjanje in potrjevanje lahko izvajajo
zbornice, šole, organizacije za izobraževanje odraslih, medpodjetniški izobraževalni centri, lahko pa tudi zavodi, družbe
in druge pravne osebe, ki izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje določene s katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).
Izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij se vpiše v register. Postopek vpisa in
način vodenja registra določi minister.
III. KATALOG STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN
SPRETNOSTI
11. člen
(vsebina kataloga)
Znanja in spretnosti, ki so potrebna za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, se določi v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu:
katalog).
Katalog vsebuje:
– ime kataloga,
– potrebna strokovna znanja in spretnosti, lahko pa
tudi posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
pridobiti poklicno kvalifikacijo (predhodna izobrazba, posebne psihofizične sposobnosti, delovno – praktične, ali
življenjske izkušnje),
– povezanost s programi za pridobitev izobrazbe,
– načine preverjanja strokovnih znanj in spretnosti,
– merila preverjanja,
– poklic oziroma sklope zadolžitev v okviru poklica, ki
jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji,
– raven zahtevnosti dela,
– prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami in
– materialne in kadrovske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Katalog se sprejme za poklicne kvalifikacije, ki zagotavljajo:
– trajnost,
– razširjenost,
– uporabnost pri različnih delih,
– možnost zaposlitve večjega števila delavcev,
– mednarodno primerljivost in
– usklajenost s predpisi v Evropski skupnosti.
12. člen
(sprejemanje katalogov)
Kataloge sprejme minister, na predlog Strokovnega
sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
Pobudo za sprejem katalogov lahko poda vsakdo. Pobuda se na predpisanem obrazcu predloži CPI. Če CPI
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ugotovi, da pobuda izpolnjuje pogoje za sprejem kataloga,
pripravi predlog. Če CPI ugotovi, da pobuda ne izpolnjuje
pogojev za sprejem kataloga, o tem obvesti pobudnika.
Predloge katalogov pripravijo pristojne zbornice, za dejavnosti za katere zbornice niso organizirane pa pristojna
ministrstva, lahko pa tudi CPI (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). V postopku priprave katalogov standardov znanj in
spretnosti predlagatelj sodeluje s strokovnimi in poklicnimi
združenji in reprezentativnimi sindikati.

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo
oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Natančnejša navodila določi komisija za preverjanje in
potrjevanje poklicnih kvalifikacij za vsak primer, posebej v
skladu z navodili, ki jih določi minister.

13. člen
(metodologija za pripravo katalogov)
Predlogi katalogov morajo biti oblikovani v skladu z
metodologijo, ki jo določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

19. člen
(komisije)
Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: komisije), ki jih imenujejo izvajalci postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje poklicnih kvalifikacij iz liste zborničnih članov
komisij in liste sindikalnih članov komisij.
Minister na predlog zbornic oziroma, če zbornice niso
oblikovane, na predlog ministra, pristojnega za posamezne
dejavnosti, določi listo zborničnih članov komisij in na predlog sindikatov listo sindikalnih članov komisij. Člani so imenovani na listo za štiri leta.
Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra. Licenco mora predsednik oziroma
član obnoviti vsakih pet let.
Licenco si lahko pridobi, kdor ima s katalogom določeno strokovno izobrazbo, vsaj 5 let delovnih izkušenj v stroki
ter opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje določi minister.
Če Državni izpitni center pri spremljanju dela komisij
ugotovi, da predsednik oziroma član komisije ni strokovno
usposobljen za delo v komisiji oziroma, da krši predpise
lahko licenco začasno ali trajno odvzame.
Kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati oseba, ki je:
– v času preverjanja delodajalec kandidatu,
– v času preverjanja solastnik podjetja, obratovalnice,
prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu,
– v krvnem sorodu s kandidatom do vključno 4. kolena
ali 2. kolena, v svaštvu ne glede na to, ali gre za veljavno
sklenjeno zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost.

14. člen
(usklajevanje predlogov katalogov)
Predlagatelj pošlje predlog CPI, ki ga predloži v obravnavo Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje.
Za usklajevanje predlogov katalogov Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
imenuje strokovni odbor, ki mora pri usklajevanju upoštevati
predvsem:
– ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji,
– mednarodno primerljivost in
– usklajenost z domačim pravnim redom in s predpisi v
Evropski skupnosti.
15. člen
(objava katalogov)
CPI pripravi čistopis katalogov.
Kataloge objavi minister v posebni publikaciji ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki mora biti javno dostopna v tiskani in elektronski
obliki.
Katalogi, ki so sprejeti v skladu s tem zakonom, so
javno veljavni.
16. člen
(izvršilni predpisi)
Postopek za pripravo in usklajevanje katalogov podrobneje določi minister.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE
17. člen
(kandidati)
Poklicno kvalifikacijo po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki je stara najmanj 18 let. Izjemoma lahko poklicno
kvalifikacijo po tem zakonu pridobi tudi oseba, ki še ni stara
18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazuje
ustrezne delovne izkušnje (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
18. člen
(dokazovanje poklicne kvalifikacije)
Poklicna kvalifikacija se dokaže:
– z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in sposobnosti določenih s katalogom (v nadaljnjem
besedilu: preverjanje),
– na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način (v nadaljnjem besedilu: potrjevanje).

V. POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA

20. člen
(opravljanje administrativno-tehničnih in strokovnih del)
Administrativno-tehnična in strokovna dela za komisije
opravljajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
poklicnih kvalifikacij.
Zakonitost in strokovnost dela komisij spremlja Državni
izpitni center.
VI. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
21. člen
(ugovor)
Kandidat ima pravico do ugovora v treh dneh po prejemu odločbe komisije. Ugovor predloži komisiji za ugovore,
ki jo imenuje minister.
Komisija za ugovore mora v treh dneh ugotoviti utemeljenost ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, imenuje komisijo, ki določi novo oceno, če je to možno na podlagi
dokumentacije oziroma ponovno preveri strokovna znanja in
spretnosti v skladu s katalogom. Komisijo imenuje v skladu z
19. členom tega zakona. V komisijo ne sme imenovati članov, ki so sodelovali pri izdaji odločbe zoper katero je vložen
ugovor.
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22. člen
(izvršilni predpisi)
Sestavo komisij, način in postopek za pridobitev in
izgubo licence ter način in postopek preverjanja in potrjevanja podrobneje določi minister.
23. člen
(poročilo)
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij enkrat letno poročajo Državnemu izpitnemu centru, le-ta pa ministru.
Poročilo vsebuje podatke o problematiki izvajanja postopkov ugotavljanja doseganja standardov strokovnih znanj
in spretnosti ter predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in spretnosti.
VII. NADZOR
24. člen
(Inšpektorat Republike Slovenije za poklicne kvalifikacije)
Nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev postopkov za
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitostjo in strokovnostjo dela komisij, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), ki se ustanovi v okviru ministrstva.
Inšpektorat vodi glavni inšpektor.
Za glavnega inšpektorja je lahko imenovan kdor ima
visokošolsko izobrazbo in vsaj deset let delovnih izkušenj ter
obvlada vsaj en tuj jezik.
Neposreden nadzor opravljajo inšpektorji. Inšpektor je
lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo in sedem let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
25. člen
(obseg nadzora)
Inšpektorat nadzira:
– izpolnjevanje pogojev določenih za izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij,
– zakonitost postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij,
– sestavo komisij in
– usposobljenost članov komisij.
26. člen
(vrste nadzora)
Nadzor se opravi kot redni ali izredni nadzor in ponovni
nadzor.
Redni nadzor se opravi v skladu z letnim delovnim
načrtom inšpektorata, ki mora zagotoviti, da se opravi nadzor pri posameznem izvajalcu postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje poklicnih kvalifikacij vsaj enkrat letno.
Izredni nadzor se opravi na zahtevo posameznika, ki
mora biti o rezultatih nadzora obveščen, če tako zahteva.
Inšpektor mora opraviti izredni nadzor tudi v primeru anonimne prijave.
Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog.
Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se
lahko opravi tudi nenapovedano. Inšpektor se ob prihodu
najavi odgovorni osebi.
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27. člen
(ukrepi)
Inšpektor v primeru, ko ugotovi kršitve, z odločbo:
– določi ukrepe in rok za odpravo kršitev,
– zahteva zamenjavo komisije oziroma posameznega
člana ali predsednika,
– odredi začasen ali trajen odvzem dovoljenja za izvajanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij,
– odredi začasen ali trajen odvzem licence predsedniku oziroma članu komisije.
Odločbo vroči stranki. V primerih iz druge, tretje in
četrte alinee prejšnjega odstavka pa tudi Državnemu izpitnemu centru, ki je po dokončnosti odločbe dolžan izvršiti v
odločbi predlagane ukrepe.
28. člen
(ponovni nadzor in izpolnjevanje ukrepov)
Če inšpektor ob ponovnem nadzoru ugotovi, da odgovorna oseba ni izvršila odločbe, lahko za izvršitev odločbe
določi nov rok, če so podani upravičeni razlogi, da odločba
v določenem roku ni bila izvršena.
Če v novem roku kršitve niso bile odpravljene oziroma,
če glede na okoliščine ni mogoče pričakovati odprave ugotovljenih kršitev, inšpektor izreče ustrezen ukrep iz druge do
četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
29. člen
(zapisnik o opravljenem nadzoru)
O opravljenem inšpekcijskem nadzoru se sestavi zapisnik.
Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in
vsebino ob inšpekcijskem nadzorstvu opravljenih dejanj in
danih izjav. Pri tem se mora zapisnik omejiti na predmet
postopka. V zapisniku se navedejo listine, ki so bile v kakršenkoli namen uporabljene ob opravljanju nadzorstva.
Zapisnik se vroči stranki, pa tudi Državnemu izpitnemu
centru, če se ugotovljene kršitve nanašajo na delo komisije.
30. člen
(pravica do pritožbe na odločbo inšpektorja)
Zoper odločbo, ki jo izda inšpektor, je možna pritožba
v osmih dneh od dneva njene vročitve na ministrstvo.
VIII. EVIDENCE
31. člen
(vrste evidenc)
Na področju poklicnih kvalifikacij se vodijo naslednje
evidence:
– evidenca katalogov,
– evidenca izdanih certifikatov,
– evidenca imetnikov licenc in
– register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
32. člen
(vsebina evidenc)
Evidenca katalogov vsebuje:
– ime kataloga,
– poklicna kvalifikacija,
– datum sprejema,
– datum objave.
Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi CPI.
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Evidenca izdanih certifikatov, vsebuje:
– osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva,
EMŠO, prebivališče),
– številko in datum izdaje certifikata,
– poklicna kvalifikacija, ki si jo je kandidat pridobil.
Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Če
izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij preneha s to dejavnostjo, mora v 30 dneh po
prenehanju izročiti evidenco Državnemu izpitnemu centru.
Evidenca imetnikov licenc vsebuje:
– osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva,
EMŠO, prebivališče),
– številko in datum izdaje licence,
– odvzem licence,
– številko in datum obnovitve licence.
Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi Državni izpitni
center.
Register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij vsebuje:
– ime oziroma firmo,
– sedež,
– registrirana dejavnost,
– številka in datum izdaje odločbe o ugotovljenih pogojih za začetek opravljanja dejavnosti,
– odgovorna oseba,
– datum vpisa oziroma izbrisa iz registra.
Register iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo. V soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo pa se lahko vodi kot
sestavni del razvida izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov.
33. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Za zbiranje in uporabo osebnih podatkov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Evidence iz 31. člena tega zakona se hranijo trajno.
IX. FINANCIRANJE
34. člen
(plačilo stroškov)
Kandidati so ob vložitvi vloge za pridobitev poklicne
kvalifikacije dolžni poravnati stroške postopka za pridobitev
certifikata.
Stroški se kandidatu zaračunajo v višini, ki jo na predlog zbornic oziroma pristojnih ministrstev določi minister.
X. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(veljavnost certifikatov)
Certifikati, ki so bili izdani pred uveljavitvijo tega zakona, v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91-I, 12/92,
12/93, 71/93, 38/94, 80/97 in 69/98) imajo javno veljavnost tudi po tem zakonu.
36. člen
(izvršilni predpisi)
Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se
uporablja pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 48/99).

Št.

81 / 15. 9. 2000 / Stran 9773

Minister oziroma Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje sprejmeta predpise,
določene s tem zakonom, najkasneje v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
Predpise izdane na podlagi zakonov, ki urejajo področje izobraževanja in so v nasprotju s tem zakonom, uskladi
pristojni minister najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
37. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-13/00-2/1
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3709.

Zakon o matični evidenci zavarovancev in
uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o matični evidenci
zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(ZMEPIZ)
Razglašam zakon o matični evidenci zavarovancev in
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. avgusta 2000.
Št. 001-22-172/00
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN
UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Področje urejanja)
(1) S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki
vsebuje podatke, ki so potrebni za izvajanje pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.
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(2) V matični evidenci se vodijo podatki o zavarovancih
in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugi podatki, potrebni za izvajanje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja na način, ki je predpisan s tem
zakonom.
(3) Za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov iz
evidenc po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno.
2. člen
(Upravljavec matične evidence)
(1) Upravljavec matične evidence je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Za opravljanje posameznih nalog pri vodenju matične evidence lahko zavod pooblasti drugo službo ali zavod.
(3) Določene prijave, odjave in prijave spremembe podatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejema
prijavno-odjavna služba Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Povračilo stroškov
za vodenje prijavno-odjavne službe se uredi s pogodbo, ki jo
skleneta zavod in ZZZS.
3. člen
(Pridobivanje podatkov)
(1) Upravljavec matične evidence pridobiva podatke od
dajalca podatkov po tem zakonu oziroma od upravljavca
zbirke podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov.
(2) Upravljavec matične evidence mora posredovati podatke iz matične evidence za vzpostavitev oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov in uradnih evidenc državnim
organom in drugim uporabnikom, za izvrševanje njihovih, z
zakonom določenih nalog. Upravljavec matične evidence
posreduje te podatke brezplačno.
(3) Upravljavci, ki vodijo zbirke podatkov, iz katerih
upravljavec matične evidence pridobiva podatke iz prvega
odstavka tega člena, so dolžni posredovati vse dogodke,
spremembe in popravke, ki vplivajo na podatke iz 8. člena
tega zakona.
(4) Upravljavci zbirk podatkov, ki posredujejo podatke
za matično evidenco, so upravljavcu matične evidence dolžni posredovati podatke v predpisanih rokih in obliki ter
brezplačno.
4. člen
(Metodološka načela)
(1) Matična evidenca se vodi po enotnih metodoloških
načelih, ki jih določi minister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju Statističnega urada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: SURS), zavoda, ZZZS in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu:
ZRSZ).
(2) Podatki se vnašajo v matično evidenco po enotnih
nacionalnih standardih.
(3) Matična evidenca se vodi tako, da se podatki, določeni s tem zakonom, vpisujejo v predpisane obrazce in
vnašajo na sredstva za avtomatsko obdelavo podatkov ter
druga sredstva za vodenje evidenc.
(4) Podatki se v prijave podatkov vpisujejo oziroma
vnašajo na podlagi evidenc, registrov in poslovne dokumentacije po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju.
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5. člen
(Uporaba podatkov matične evidence)
(1) Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se uporabljajo za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov
zavoda.
(2) SURS, ZZZS in ZRSZ imajo pravico do podatkov, ki
jih vsebuje matična evidenca. Podatke lahko uporabljajo za
oblikovanje registrov in za izvajanje statističnih raziskovanj.
(3) Način uporabe podatkov matične evidence ne sme
biti v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
6. člen
(Subjekti matične evidence)
V matično evidenco se vnesejo podatki:
– osebah, ki so zavarovane (v nadaljnjem besedilu:
zavarovanci) po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.106/99 – v nadaljnjem besedilu:
ZPIZ-1);
– osebah, ki trenutno niso vključene v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, pa jim je pokojninska doba priznana
z odločbo pristojnega organa oziroma jim je čas, ki so ga
prebili v zavarovanju, vpisan v delovno knjižico ali v drugo
javno listino;
– osebah, ki so uveljavile kakšno pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na
podlagi ZPIZ-1 oziroma po predpisih o nadomestilih za terjatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nastale v
tujini (v nadaljnjem besedilu: uživalci pravic);
– dajalcih podatkov in zavezancih za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
7. člen
(Dajalci podatkov)
Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, ki jih vložijo naslednji poslovni subjekti in fizične osebe,
ki imajo po tem zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v
nadaljnjem besedilu: dajalci podatkov):
– gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi in druge finančne organizacije, zadruge, državni
organi, zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi
poslovni subjekti, razen zasebnikov, ki zaposlujejo delavce
(v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti);
– zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci);
– zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek;
– upravljavec centralnega registra prebivalstva;
– upravljavci matičnih knjig;
– zavod;
– ZRSZ;
– ZZZS;
– zavodi za prestajanje kazni zapora;
– Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS);
– stečajni upravitelji;
– Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije;
– centri za socialno delo.
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II. PODATKI MATIČNE EVIDENCE
8. člen
(Podatki o zavarovancih)
O zavarovancih se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
– priimek in ime;
– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO);
– davčna številka;
– naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka,
šifra občine, za tujino – še šifra države);
– vrsta prebivališča (stalno, začasno);
– državljanstvo;
– številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal;
– poklic, ki ga opravlja;
– šolska izobrazba;
– stopnja strokovne izobrazbe;
– stopnja strokovne usposobljenosti;
– ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%,
vojaški invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI.
skupine, slepa oziroma gluha oseba, oseba obolela za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo in
ekstrapiramidnimi obolenji;
– vrsta oziroma kategorija invalidnosti;
– podlaga za zavarovanje;
– datum prijave v zavarovanje;
– datum in vzrok spremembe med zavarovanjem;
– delu, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se
mu zavarovalna doba šteje s povečanjem;
– pokojninski dobi;
– plače oziroma zavarovalne osnove, od katerih so bili
plačani prispevki (v nadaljnjem besedilu: plača oziroma osnova) in letni znesek plačanega prispevka;
– število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca (samo polne ure);
– število ur dejanskega delovnega oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (polne ure);
– število ur na delu, za katere je zavarovanec prejel
plačo oziroma za katere so plačani prispevki od zavarovalne
osnove;
– število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec
prejel nadomestilo plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo;
– matična številka poslovnega subjekta;
– registrska številka zavezanca;
– datum in vzrok prenehanja zavarovanja.
9. člen
(Podatki o uživalcih pravic)
O uživalcih starostnih in invalidskih pokojnin se vnesejo
v matično evidenco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični
evidenci zavarovancev, še naslednji podatki:
– vrsta pokojnine, člen predpisa, ki je bil podlaga za
določitev pokojnine, zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine, datum priznanja pravice do pokojnine;
– datum začetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in ponovnega začetka izplačevanja pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine;
– vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti
ter diagnoza;
– datum ugotovitve invalidnosti;
– pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se
uveljavljajo pravice, na katero so preračunane plače;
– znesek pokojnine.
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10. člen
(Podatki o uživalcih družinske oziroma vdovske pokojnine)
O uživalcih družinske pokojnine in o uživalcih vdovske
pokojnine se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov, ki
so že zbrani v matični evidenci zavarovancev, še naslednji
podatki:
– priimek in ime, EMŠO;
– davčna številka;
– sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine;
– iz 8. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz 8. in 9. člena za umrlega uživalca pokojnine, po
katerem imajo upravičenci pravico do družinske oziroma
vdovske pokojnine;
– datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine;
– datum pridobitve pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine, datum začetka izplačevanja družinske oziroma vdovske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine;
– znesek družinske oziroma vdovske pokojnine.
11. člen
(Podatki o uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po
posebnem predpisu)
O uživalcih pokojnine, ki so pravico pridobili po posebnem predpisu, se poleg podatkov iz 8., 9. oziroma 10.
člena tega zakona navedejo še oznake posebnih predpisov,
na podlagi katerih so pridobili oziroma po katerih jim je bila
odmerjena pokojnina.
12. člen
(Podatki o uživalcih invalidnin)
O uživalcih invalidnin se vnesejo v matično evidenco
poleg podatkov iz 8., 9. oziroma 10. člena tega zakona še
naslednji podatki:
– vrsta, vzrok in stopnja telesne okvare;
– datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve in
datum prenehanja pravice do invalidnine;
– znesek invalidnine.
13. člen
(Podatki o uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo)
O uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo se vnesejo
v matično evidenco poleg podatkov iz 8., 9. oziroma 10.
člena tega zakona še naslednji podatki:
– vrsta dodatka za pomoč in postrežbo;
– datum pridobitve in datum prenehanja pravice;
– znesek dodatka za pomoč in postrežbo.
14. člen
(Podatki o uživalcih nadomestil na podlagi II. in III.
kategorije invalidnosti)
O uživalcih nadomestil na podlagi preostale delovne
zmožnosti se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz
8. člena tega zakona še naslednji podatki:
– vrsta nadomestila;
– osnova za odmero nadomestila;
– datum pridobitve in datum prenehanja pravice;
– znesek nadomestila;
– datum ugotovitve invalidnosti;
– vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti
ter diagnoza.
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15. člen
(Podatki o poslovnih subjektih)
(1) O poslovnih subjektih, ki so zavezanci oziroma dajalci podatkov, se poleg registrske številke zavezanca vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
– ime poslovnega subjekta;
– naslov sedeža;
– naziv dejavnosti;
– šifra dejavnosti;
– davčna številka zavezanca;
– matična številka poslovnega subjekta zavezanca za
prijavo zavarovanja, ki mu je dodeljena tudi registrska številka zavezanca glede na pripadnost enot v njeni sestavi registrski enoti zavoda;
– matična številka poslovnega subjekta, ki je zavezan
za plačilo prispevkov in se lahko razlikuje od matične številke poslovnega subjekta zavezanca za prijavo;
– razvrstitev zavezanca (vrsta registra);
– datum vpisa v sodni register;
– datum začetka poslovanja;
– registrska številka zavezanca;
– številka žiro računa poslovnega subjekta, ki je zavezan za plačilo prispevka;
– datum prenehanja poslovanja;
– vzrok prenehanja poslovanja;
– vrsta in datum spremembe v poslovanju;
– datum izbrisa iz sodnega registra.
(2) O poslovnih subjektih, ki so zavezanci za prijavo v
zavarovanje in imajo registrsko številko zavezanca, se vodijo
tudi podatki o poslovnih enotah poslovnega subjekta, kjer
so zaposleni zavarovanci, in sicer:
– ime poslovne enote v sestavi poslovnega subjekta;
– naslov sedeža;
– naziv in šifra dejavnosti.
16. člen
(Podatki o samostojnih zavezancih za prispevek)
O subjektih iz druge in tretje alinee 7. člena tega zakona, ki sami plačujejo prispevke za svoje zavarovanje oziroma
za zaposlene delavce, se poleg registrske številke zavezanca za prispevek vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
– priimek in ime;
– EMŠO;
– naslov prebivališča v Republiki Sloveniji;
– ime obrata oziroma poslovnega prostora;
– naslov obrata oziroma poslovnega prostora;
– naziv dejavnosti;
– šifra dejavnosti;
– matična številka poslovnega registra;
– davčna številka zavezanca;
– razvrstitev zavezanca (vrsta registra);
– žiro račun oziroma drug račun, preko katerega zavezanec posluje;
– katastrski dohodek oziroma drug dohodek iz kmetijske dejavnosti;
– datum začetka poslovanja oziroma datum vpisa v register ali vpisnik, če je predpisan;
– registrska številka zavezanca;
– datum prenehanja poslovanja oziroma datum izpisa
iz registra ali vpisnika, če je predpisan;
– vrsta in datum spremembe v poslovanju;
– vzrok prenehanja poslovanja.
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17. člen
(Določitev registrske številke zavezanca)
(1) Zavod določi zavezancem za prijavo v zavarovanje
registrsko številko zavezanca.
(2) Registrska številka je sestavljena iz označbe registrske izpostave (4 mesta), tekoče zaporedne številke registra
(5 mest) in kontrolne številke (1 mesto).
III. UVEDBA IN VODENJE MATIČNE EVIDENCE
18. člen
(Uvedba matične evidence)
(1) Matična evidenca zavarovancev se uvede s tem, da
se vanjo vnesejo podatki o zavarovancih na podlagi prijav v
zavarovanje, ki jih vložijo zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje.
(2) Prvič vložena prijava v zavarovanje je hkrati prijava
za uvedbo matične evidence.
(3) Za uživalce pravic se uvede in vodi matična evidenca na podlagi podatkov iz matične evidence zavarovancev
ter odločbe o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
19. člen
(Prijava v zavarovanje)
Prijava v zavarovanje vsebuje naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO;
– davčna številka;
– naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka,
šifra občine, za tujino – še šifra države);
– vrsta prebivališča (stalno, začasno);
– državljanstvo;
– številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal;
– poklic, ki ga opravlja;
– šolska izobrazba;
– stopnja strokovne izobrazbe;
– stopnja strokovne usposobljenosti;
– podlaga za zavarovanje;
– število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca (samo polne ure);
– število ur dejanskega delovnega oziroma zavarovalnega časa zavarovanca (polne ure);
– registrska številka zavezanca;
– delovno razmerje,
– izmensko delo.
20. člen
(Podatki o predhodno dopolnjeni pokojninski dobi)
Podatki o pokojninski dobi zavarovanca, dopolnjeni do
dneva vložitve prijave v zavarovanje, se vnesejo v matično
evidenco na podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi so
pristojni organi ugotovili pokojninsko dobo oziroma na podlagi drugih javnih listin.
21. člen
(Vodenje matične evidence)
Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnesejo:
– podatki o osebah, ki pridobijo lastnost zavarovanca;
– podatki o osebah, ki izgubijo lastnost zavarovanca;
– podatki o zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah, ki jih je zavarovanec dosegel v preteklem koledarskem
letu, ter o nadomestilih plač oziroma osnov;
– podatki o začetku poslovanja zavezanca oziroma o
vpisu v vpisnik ali register, če je določen z zakonom;
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– podatki o uživalcih pravic;
– spremembe podatkov iz prve do pete alinee tega
člena.
22. člen
(Krajevna pristojnost za vodenje matične evidence)
Za vodenje matične evidence je krajevno pristojna:
– za zavarovance iz 13. člena ZPIZ-1 in iz prve alinee
14. člena ZPIZ-1 (zaposleni) za katere delodajalec izvršuje
obveznosti po predpisih RS, ter za zavarovance iz 20. člena
ZPIZ-1 (vajenci) – enota zavoda, na območju katere je sedež poslovnega subjekta oziroma poslovne enote, kjer zavarovanec dela;
– za zavarovance iz 13. člena ZPIZ-1, zaposlene pri
zasebnem delodajalcu (zaposleni) – enota zavoda, na območju katere je sedež obrata, podružnice oziroma poslovnega prostora delodajalca. Če zasebni delodajalec ne opravlja pridobitne dejavnosti oziroma poklicne dejavnosti oziroma nima ločenega obrata oziroma poslovnega prostora za
opravljanje dejavnosti – enota zavoda, na območju katere
ima zasebni delodajalec prebivališče;
– za zavarovance iz četrtega odstavka 13. člena ZPIZ-1
in prve alinee 14. člena ZPIZ-1, za katere delodajalci ne
izpolnjujejo obveznosti po predpisih RS – enota zavoda, na
območju katere je prebivališče zavarovanca;
– za zavarovance iz druge in tretje alinee 14. člena
ZPIZ-1 (zaposleni) – enota zavoda, na območju katere je
imel zavarovanec stalno prebivališče pred odhodom v tujino;
– za zavarovance iz 15. člena ZPIZ-1 (samozaposleni)
– enota zavoda, na območju katere je sedež obrata oziroma
poslovnega prostora, v katerem zavezanec opravlja dejavnost. Če samozaposleni nima ločenega obrata oziroma poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti – enota zavoda,
na območju katere ima zavezanec prebivališče;
– za zavarovance iz 16. člena ZPIZ-1 (kmetje) in za
zavarovance, ki so zaposleni na kmetiji – enota zavoda, na
območju katere je enota DURS, pristojna za odmero in
pobiranje davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– za zavarovance iz 21. člena ZPIZ-1 (vrhunski športniki in šahisti) – enota zavoda, na območju katere je telesnokulturna ali šahovska organizacija, v katero je zavarovanec
včlanjen;
– za zavarovance iz 22. člena ZPIZ-1 (brezposelni zavarovanci) – enota zavoda, na območju katere je enota
ZRSZ, pri kateri je zavarovanec prijavljen;
– za osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje brez
njihove volje ali krivde v času, ko so bili upravičeni do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, in za zavarovance iz 23. člena ZPIZ-1 (upravičenci do starševskega
dodatka) – enota zavoda, na območju katere je sedež centra za socialno delo, ki izplačuje nadomestilo oziroma starševski dodatek;
– za zavarovance iz 24. člena ZPIZ-1 (zaporniki) –
enota zavoda, na območju katere je zavod, kjer zavarovanec
prestaja kazen zapora;
– za prejemnike nadomestil iz zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja – enota zavoda, na
območju katere je enota ZZZS, ki zavarovancu izplačuje
nadomestilo iz zdravstvenega zavarovanja;
– za zavarovance iz 34. člena ZPIZ-1 (osebe, ki so
prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje) – enota zavoda, na območju katere ima zavarovanec prebivališče;
– za zavarovance iz 34. člena ZPIZ-1, ki imajo stalno
prebivališče v tujini – enota zavoda, na območju katere je imel
zavarovanec zadnje stalno prebivališče pred odhodom v tujino;
– za uživalce pravic – enota zavoda, pri kateri je uživalec uveljavil pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
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IV. VLAGANJE PRIJAV MATIČNE EVIDENCE
23. člen
(Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje)
(1) Za zavarovance iz 13. člena ZPIZ-1, prve alinee 14.
člena ZPIZ-1, za katere delodajalec izvršuje obveznosti po
predpisih v Republiki Sloveniji in iz 20. člena ZPIZ-1 vložijo
prijave v zavarovanje:
a) poslovni subjekti;
b) zasebni delodajalci:
– v zvezi z opravljanjem dejavnosti (zasebniki);
– izven dejavnosti, ki jo opravljajo (druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce).
(2) Za zavarovance, ki ostanejo v delovnem razmerju
po uvedbi stečajnega postopka nad poslovnim subjektom ali
zasebnim delodajalcem, vloži prijavo v zavarovanje stečajni
upravitelj.
(3) Zavarovanci iz četrtega odstavka 13. člena ZPIZ-1
in prve alinee 14. člena ZPIZ-1, za katere delodajalci ne
izpolnjujejo obveznosti po predpisih Republike Slovenije,
zavarovanci iz druge in tretje alinee 14. člena ZPIZ-1, iz 15.
člena ZPIZ-1, iz 21. člena ZPIZ-1, kmetje – nosilci dejavnosti iz 16. člena ZPIZ-1 in zavarovanci iz 34. člena ZPIZ-1
sami vložijo prijavo v zavarovanje.
(4) Za člane kmečkega gospodarstva iz 16. člena
ZPIZ-1 vloži prijavo v zavarovanje nosilec kmetijske dejavnosti, ne glede na to ali je sam zavarovan na drugi podlagi.
(5) Za zavarovance iz 22. člena ZPIZ-1 vloži prijavo v
zavarovanje ZRSZ.
(6) Za zavarovance iz 23. člena ZPIZ-1 in za zavarovance, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca v času prejemanja denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, vloži prijavo v zavarovanje pristojna enota centra za socialno delo.
(7) Za zavarovance iz 24. člena ZPIZ-1 vloži prijavo v
zavarovanje zavod za prestajanje kazni zapora, kjer je zavarovanec na prestajanju zaporne kazni.
(8) Za zavarovance, ki so uživalci denarnih nadomestil
iz zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja, vloži prijavo v zavarovanje pristojna enota ZZZS.
(9) Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje iz tega
člena so dolžni zavarovancem vročiti kopijo prijave v zavarovanje.
24. člen
(Krajevna pristojnost za vlaganje prijav)
(1) Zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja in druge prijave podatkov pri
enoti zavoda, ki je pristojna za vodenje matične evidence po
tem zakonu, oziroma pri pooblaščenem organu na območju
pristojne enote zavoda.
(2) Pri enoti zavoda iz prejšnjega odstavka vložijo zavezanci za vlaganje prijav tudi prijavo sprememb podatkov
oziroma sprememb med zavarovanjem.
25. člen
(Potrdilo in obvestilo o vloženi prijavi in odjavi)
(1) Vložniku prijave v zavarovanje, prijave spremembe
med zavarovanjem in odjave iz zavarovanja potrdi vložitev
prijave, spremembe oziroma odjave subjekt iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.
(2) Subjekt iz prejšnjega odstavka posreduje za vsakega zavarovanca podatke o prijavi v zavarovanje, o odjavi iz
zavarovanja oziroma o prijavi sprememb med zavarovanjem
pristojni enoti DURS zaradi obračunavanja, nadzora nad
plačevanjem ter prisilne izterjave prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.
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26. člen
(Prijave, ki jih vlagajo poslovni subjekti in zasebni
delodajalci)
(1) Zavezanci iz točke a) prvega odstavka ter iz drugega
odstavka 23. člena tega zakona vložijo:
– prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo
sprememb v poslovanju;
– prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega delavca, odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki mu
preneha delovno razmerje in prijavo sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca;
– prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plačah in nadomestilih plače za vsakega delavca, ki je bil v preteklem
koledarskem letu v delovnem razmerju, o vplačanih prispevkih, ter prijavo sprememb teh podatkov.
(2) Zavezanci iz točke b) prvega odstavka 23. člena
tega zakona vložijo:
– prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo
sprememb v poslovanju;
– prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega delavca, odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki mu
preneha delovno razmerje, in prijavo sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca.
27. člen
(Prijave, ki jih vlagajo samostojni zavezanci za prispevek)
Zavezanci iz tretjega in četrtega odstavka 23. člena
tega zakona vložijo:
– prijavo začetka in prenehanja poslovanja ter prijavo
sprememb med poslovanjem;
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo
sprememb med zavarovanjem.
28. člen
(Prijave, ki jih vlaga ZZZS)
ZZZS vloži:
– prijavo podatkov za zavarovance iz osmega odstavka
23. člena tega zakona o zavarovalni dobi za obdobja, za katera
je zavarovanec prejemal nadomestilo plače po prenehanju delovnega razmerja, ter prijavo sprememb teh podatkov;
– prijavo podatkov o nadomestilih plače iz naslova
zdravstvenega zavarovanja v obdobju po prenehanju delovnega razmerja, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb
teh podatkov.
29. člen
(Prijave, ki jih vlaga ZRSZ)
ZRSZ vloži za zavarovance iz petega odstavka 23. člena tega zakona:
– prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja
in prijavo sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni dobi, doseženi v zavarovanju po 22. členu ZPIZ-1 v
preteklem koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov.
30. člen
(Prijave, ki jih vlaga zavod za prestajanje kazni zapora)
Zavod za prestajanje kazni zapora vloži za zavarovance
iz sedmega odstavka 23. člena tega zakona:
– prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja
in prijavo sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni dobi, doseženi v zavarovanju po 24. členu ZPIZ-1 v
preteklem koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov.
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31. člen
(Prijave, ki jih vlaga stečajni oziroma likvidacijski upravitelj)
Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj vloži:
– odjavo iz zavarovanja za vse delavce, ki jim je zaradi
uvedbe stečaja oziroma likvidacije prenehalo delovno razmerje;
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo
sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca, ki je
sklenil delovno razmerje po uvedbi stečaja ali likvidacije;
– prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plači in nadomestilih plače, o vplačanih prispevkih za vsakega delavca, ki
je bil v delovnem razmerju do uvedbe stečajnega oziroma
likvidacijskega postopka;
– prijavo podatkov o zavarovalni dobi, o plači in nadomestilih plače, o vplačanih prispevkih za vsakega delavca, ki
je bil v delovnem razmerju po uvedbi stečajnega oziroma
likvidacijskega postopka.
32. člen
(Prijave, ki jih vlaga DURS)
Za zavarovance iz točke b) prvega odstavka, tretjega in
četrtega odstavka 23. člena tega zakona vloži DURS prijavo
podatkov o osnovi, zavarovalni dobi v preteklem koledarskem letu, o vplačanem prispevku ter prijavo sprememb teh
podatkov.
33. člen
(Prijave, ki jih vlaga zavod)
Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, vloži zavod
za uživalce nadomestil na podlagi preostale delovne zmožnosti:
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo
sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja v preteklem koledarskem letu ter prijavo sprememb
teh podatkov.
34. člen
(Prijave, ki jih vlaga center za socialno delo)
Center za socialno delo vloži za zavarovance iz šestega
odstavka 23. člena tega zakona:
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo
sprememb med zavarovanjem;
– prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje, o zavarovalni dobi, doseženi v preteklem koledarskem letu, o vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov.
35. člen
(Prijave, ki jih vlaga Jamstveni in preživninski sklad RS)
Jamstveni in preživninski sklad RS vloži za zavarovance, ki so po predpisih o Jamstvenem in preživninskem skladu RS pridobili pravico do nadomestila, prijavo podatkov o
zavarovalni dobi, o nadomestilih plače in vplačanih prispevkih ter prijavo sprememb teh podatkov.
36. člen
(Obvestilo o smrti)
Organi, pristojni za vodenje matičnih knjig, so dolžni
poslati zavodu obvestilo o vpisu smrti v mrliško knjigo.
37. člen
(Revizija prijav)
(1) Zavod je pooblaščen preverjati pravilnost prijavljenih podatkov o zavarovancih in zavezancih oziroma dajalcih
podatkov.
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(2) Dajalci podatkov so dolžni zavodu omogočiti vpogled v dokumentacijo, da preveri pravilnost prijavljenih podatkov. Pri opravljanju revizije mora dajalec podatkov revizorju omogočiti vpogled v evidence, ki jih vodi po predpisih
o evidencah na področju dela in v poslovno dokumentacijo
po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju.
(3) Za pravilnost prijavljenih podatkov odgovarjajo dajalci podatkov.

– če se s preverjanjem podatkov ali kako drugače ugotovi, da so v matično evidenco vpisani nepravilni, netočni ali
nepopolni podatki;
– v drugih primerih, v katerih se po splošnem upravnem postopku lahko uporabijo izredna pravna sredstva.
(2) Podatki, vpisani v matično evidenco, se spremenijo
na podlagi prijave o spremembi podatkov na način, določen
s tem zakonom.

38. člen
(Ugotovitev plač oziroma osnov in zavarovalne dobe)
(1) Plače oziroma osnove in nadomestila plač oziroma
osnov, ki so podlaga za ugotovitev pokojninske osnove, ter
zavarovalno dobo ugotovi zavod v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(2) Podatke o plačah oziroma osnovah in nadomestilih
plač za zavarovance v delovnem razmerju navedejo dajalci
podatkov v prijave, na podlagi z zakonom določenih evidenc
oziroma poslovne dokumentacije po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju.
(3) Zavod preveri pravilnost podatkov ter način izpolnjevanja prijav iz prejšnjega odstavka.

44. člen
(Subsidiarna uporaba zakona o varstvu osebnih podatkov)
Zavarovanci in uživalci pravic imajo pravico do varstva
osebnih podatkov po določbah zakona o varstvu osebnih
podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

39. člen
(Popravljanje prijav)
Če zavod pri preverjanju podatkov iz prejšnjih dveh
členov ugotovi, da prijava ni bila pravilno izpolnjena, zahteva
od dajalca podatkov popravek v roku 30 dni od dneva vročitve zahteve.
40. člen
(Odločba o ugotovitvah revizije)
(1) Če se dajalec podatkov z ugotovitvami revizije ne
strinja in podatkov ne popravi v roku iz prejšnjega člena,
zavod po uradni dolžnosti ali na ugovor dajalca podatkov
izda odločbo o ugotovitvah revizije.
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda enota zavoda,
ki je pristojna za vodenje matične evidence po 22. členu
tega zakona.
41. člen
(Sodno varstvo)
Zoper odločbo zavoda iz prejšnjega člena je možno v
30 dneh od njene vročitve vložiti tožbo pri sodišču, ki je
pristojno za odločanje v sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
42. člen
(Poprava podatkov po uradni dolžnosti)
Če dajalec podatkov ne popravi podatkov v roku 30 dni
po pravnomočnosti sodne odločbe iz prejšnjega člena oziroma v roku 30 dni po vročitvi odločbe iz 40. člena tega
zakona, zoper katero ni bila vložena pritožba, zavod po
uradni dolžnosti vnese v matično evidenco pravilne podatke.
43. člen
(Naknadna sprememba podatkov)
(1) Podatki, vneseni v matično evidenco na način, ki ga
ureja ta zakon, se lahko naknadno spremenijo v naslednjih
primerih:
– če pristojni organ naknadno na predpisan način ugotovi spremembo podatkov;
– če so podatki o pokojninski dobi, lastnosti zavarovanca, zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah, ki so
podlaga za izračun pokojninske osnove, vpisani v matično
evidenco na podlagi lažnih listin;

V. LASTNOST ZAVAROVANCA
45. člen
(Nastanek zavarovalnega razmerja)
(1) Zavarovalno razmerje po tem zakonu je razmerje
med zavodom in osebo, ki se vključi v zavarovanje na podlagi ZPIZ-1.
(2) Zavarovalno razmerje nastane po zakonu takoj, ko
je vzpostavljeno pravno razmerje, ki je podlaga za zavarovanje.
(3) Nastanek pravnega razmerja sporoči zavodu zavezanec z vložitvijo prijave na predpisanem obrazcu.
46. člen
(Opredelitev lastnosti zavarovanca)
(1) Lastnost zavarovanca po tem zakonu ima vsaka
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za zavarovanje po ZPIZ-1
in je prijavljena v zavarovanje.
(2) Lastnost zavarovanca za posebne primere zavarovanja ima oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 26., 27. ali 28.
člena ZPIZ-1.
47. člen
(Pridobitev lastnosti zavarovanca)
Lastnost zavarovanca pridobijo ob pogoju vložene prijave v zavarovanje:
– osebe iz 13. člena ZPIZ-1 in iz prve alinee 14. člena
ZPIZ-1 – z dnem vstopa v delovno razmerje oziroma drugo
pravno razmerje, v okviru katerega opravljajo delo za plačilo;
– osebe iz druge in tretje alinee 14. člena ZPIZ-1 – z
dnem zaposlitve pri tujem delodajalcu v tujini oziroma z
dnem vstopa v obvezno zavarovanje pri tujem nosilcu zavarovanja;
– osebe iz prvega odstavka 15. člena ZPIZ-1 – z dnem
vpisa v vpisnik ali register, če je predpisan, oziroma z dnem
začetka opravljanja pridobitne ali poklicne dejavnosti;
– poslovodni delavci zasebnih družb iz drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1, ki niso obvezno zavarovani na
drugi podlagi – z dnem vpisa v sodni register;
– družbeniki zasebnih družb iz drugega odstavka 15.
člena ZPIZ-1 – s prvim dnem naslednjega koledarskega leta
po letu, za katero je prijavljen dohodek iz udeležbe v tej
zasebni družbi, ki presega minimalno plačo;
– osebe iz 16. člena ZPIZ-1 – z dnem začetka opravljanja kmetijske dejavnosti;
– osebe iz 20. člena ZPIZ-1 – s sklenitvijo učne pogodbe, na podlagi kateri se poklicno izobražujejo pri delodajalcu;
– osebe iz 21. člena ZPIZ-1 – z dnem pridobitve statusa vrhunskega športnika oziroma šahista;
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– osebe iz 22. člena ZPIZ-1 – z dnem pridobitve pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ali z
dnem priznanja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine;
– osebe iz 23. člena ZPIZ-1 – z dnem pridobitve pravice do starševskega dodatka;
– osebe iz 24. člena ZPIZ-1 – z dnem začetka dela s
polnim delovnim časom;
– osebe iz sedme alinee prvega odstavka 34. člena
ZPIZ-1 – z dnem vpisa v evidenco brezposelnih oseb;
– ostale osebe iz 34. člena ZPIZ-1 – z dnem vložitve
prijave v zavarovanje.

53. člen
(Vložitev prijave po uradni dolžnosti)
Zavod vloži prijavo v zavarovanje po uradni dolžnosti,
če je bilo zavarovalno razmerje ugotovljeno z dokončno
odločbo, pa zavezanec ni vložil prijave v zavarovanje v roku
8 dni od dokončnosti te odločbe.

48. člen
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca, če prijava ni bila
vložena v zakonitem roku)
(1) Osebe iz prejšnjega člena pridobijo lastnost zavarovanca z dnem, določenim v prejšnjem členu tudi, če prijava
v zavarovanje ni vložena v rokih po tem zakonu.
(2) Če pravno razmerje, ki je podlaga za obvezno zavarovanje še traja, pridobi oseba lastnost zavarovanca z dnem
nastanka pravnega razmerja, sicer pa največ od dneva uveljavitve ZPIZ-1.

sti:

49. člen
(Ugotavljanje zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti
zavarovanca)
Obstoj zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca se ugotavlja, če:
– ni vložena prijava v zavarovanje, pa je bilo vzpostavljeno pravno razmerje, na podlagi katerega po zakonu nastane zavarovalno razmerje;
– ni vložena odjava iz zavarovanja, pa se ugotovi, da je
prenehalo pravno razmerje, ki je bilo podlaga za zavarovalno
razmerje;
– je pristojni organ odklonil sprejem prijave v zavarovanje;
– zavarovanec izpolnjuje pogoje za vključitev v zavarovanje, vendar je v zavarovanje prijavljen v nasprotju z določbo 25. člena ZPIZ-1.
50. člen
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca)
(1) Postopek za ugotavljanje zavarovalnega razmerja
oziroma lastnosti zavarovanca se uvede na zahtevo posameznika, po uradni dolžnosti ali na zahtevo delodajalca.
(2) Zavod odloči o lastnosti zavarovanca z odločbo.
51. člen
(Vpis podatkov o zavarovanju v tujini)
Državljanu Republike Slovenije, ki je bil pokojninsko in
invalidsko zavarovan pri tujem nosilcu zavarovanja v državi, s
katero je sklenjen mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju, zavod ta čas evidentira v matični evidenci ob uveljavitvi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po
ZPIZ-1.
52. člen
(Uporaba določb o postopku)
(1) Za odločanje o zahtevi iz 50. člena tega zakona se
uporabljajo določbe ZPIZ-1 o postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(2) Način dokazovanja lastnosti zavarovanca predpiše
minister, pristojen za delo.

54. člen
(Potrdila o izplačilih)
Potrdila o izplačilih uživalcem pravic so javna listina.
55. člen
(Odjava po uradni dolžnosti)
(1) Zavod vloži odjavo iz zavarovanja po uradni dolžno– če je bilo z dokončno odločbo ugotovljeno prenehanje zavarovalnega razmerja oziroma lastnosti zavarovanca,
pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja v roku 8 dni od
dokončnosti te odločbe;
– če na podlagi odločbe o ugotovitvi invalidnosti zavarovanec nima več pravice do zavarovanja, pa zavezanec ni
vložil odjave v roku iz te odločbe;
– če se v reviziji ugotovi, da je zavarovalno razmerje
prenehalo z dnem prenehanja delovnega dovoljenja, pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja.
(2) Zavod vloži odjavo iz zavarovanja po uradni dolžnosti tudi v primeru, če je za zavarovanca iz 15., 16. in 21.
člena ZPIZ-1 pravnomočno ugotovljena I. kategorija invalidnosti oziroma z dokončno odločbo ugotovljeno, da ni več
zmožen opravljati dejavnosti, na podlagi katere je obvezno
zavarovan, pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja v
roku 8 dni po pravnomočnosti oziroma dokončnosti odločbe o ugotovljeni invalidnosti.
56. člen
(Ničnost prijave v zavarovanje)
(1) Prijava v zavarovanje, vložena na podlagi lažnih
podatkov ali ponarejenih listin, je nična.
(2) Ničnost ugotovi zavod po uradni dolžnosti z odločbo.

VI. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN VNOS PODATKOV V
MATIČNO EVIDENCO
57. člen
(Roki za vložitev prijav podatkov)
(1) Prijave podatkov za matično evidenco je treba vložiti
v naslednjih rokih:
– prijavo začetka poslovanja, prijavo prenehanja poslovanja in prijavo spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek – v roku 8 dni od dneva začetka poslovanja oziroma
od dneva prenehanja poslovanja oziroma od dneva nastanka spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek;
– prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo
spremembe med zavarovanjem – v roku 8 dni od dneva
nastopa dela ali izpolnitve pogojev za vstop v zavarovanje, ali
od izdaje odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma od dneva
prenehanja dela ali zavarovanja, oziroma od dneva nastanka
spremembe med zavarovanjem. Spremembe podatkov se
prijavijo le, če gre za spremembe okoliščin, ki trajajo nad 90
dni;
– prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in
plačah oziroma osnovah ter prijavo podatkov o nadomestilih
plač – najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo
koledarsko leto;
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– prijavo spremembe podatkov o zavarovalni dobi in
plačah oziroma osnovah in prijavo spremembe podatkov o
nadomestilih plač – v roku 8 dni od dneva, ko je bila ugotovljena sprememba poslanih podatkov;
– prijavo podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski
dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe – v roku 8 dni od
dneva, ko je postala odločba o pokojninski dobi pravnomočna, oziroma od dneva, ko je pristojni organ skladno s posebnimi predpisi ugotovil, da se zavarovancu šteje zavarovalna
doba s povečanjem;
– prijavo smrti – v roku 8 dni od vpisa v mrliško knjigo.
(2) Podatke za posameznega zavarovanca, ki jih dajalec podatkov ni posredoval v rokih iz prejšnjega odstavka,
se zbere ob nastanku zavarovalnega primera. Če dajalec
podatkov več ne posluje, se pri uveljavljanju pravic upoštevajo le prijavljeni podatki.
58. člen
(Roki za vnos podatkov v matično evidenco)
(1) Za zavarovance se vnesejo v matično evidenco:
– podatki iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in
prijav sprememb med zavarovanjem – naslednji dan po prejemu prijave;
– podatki iz prijav o plačah oziroma osnovah, nadomestilih plač in zavarovalni dobi, doseženi v preteklem koledarskem letu ter prijav o spremembah navedenih podatkov – v
roku 60 dni od prejema prijave, najpozneje pa do konca
tekočega leta za preteklo koledarsko leto;
– podatki iz 39. člena tega zakona – naslednji dan po
izteku roka za popravo podatkov;
– podatki iz 42. člena tega zakona – naslednji dan po
dokončnosti odločbe.
(2) Podatki za uživalce pravic se vnesejo v matično
evidenco v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o priznanju
pravice.
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(2) Komisija iz prejšnjega odstavka uniči tudi izvirne
prijave po njihovem snemanju na mikrofilm ali vnosu na
računalniški medij.
62. člen
(Roki za hranjenje zbirk podatkov)
Zbirke podatkov matične evidence se hranijo 100 let
od prejema zadnje prijave podatkov.

VIII. ZAVAROVANJE PODATKOV
63. člen
(Dolžnost varovanja uradne tajnosti)
(1) Podatki, ki jih po tem zakonu zavodu posredujejo
dajalci podatkov in drugi podatki, ki jih zavod pridobi v zvezi
z izvajanjem zavarovanja, se štejejo za uradno tajnost, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
(2) Za uradno tajnost po prejšnjem odstavku se ne
šteje posredovanje podatkov uporabnikom v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega zakona.
(3) Osebe, zaposlene v zavodu in osebe, ki občasno,
na podlagi pogodbe, opravljajo določene posle za zavod, in
ki pri svojem delu izvedo za vsebino osebnih podatkov zavarovancev in uživalcev pravic, morajo to varovati kot uradno
tajnost.
(4) Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega
odstavka traja tudi po prenehanju delovnega razmerja ali
dela pri zavodu.
64. člen
(Tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje podatkov)
Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov matične evidence in za notranji nadzor določi zavod s
splošnim aktom.

VII. SHRANJEVANJE PODATKOV MATIČNE EVIDENCE
59. člen
(Rok za hrambo dokumentacije)
(1) Dokumentacijo, potrebno za uvedbo in vodenje
matične evidence, se hrani najmanj 30 let, računano od
dneva pridobitve pravic, ugotovljenih na njeni podlagi, vendar ne manj kot 10 let od smrti uživalca pravic oziroma od
prenehanja poslovanja zavezanca.
(2) Dokumentacija o osebah, o katerih se vodijo podatki v matični evidenci in ki niso pridobile pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se hrani najmanj 40 let,
računano od zadnjega vpisa podatkov v matično evidenco.
60. člen
(Uporaba mikrofilmov in fotokopij)
(1) Namesto izvirnih prijav se lahko hranijo prijave, posnete na mikrofilmih, če je z mikrofilmi zagotovljena reprodukcija prijave na izviren format ob popolni skladnosti z
izvirnikom.
(2) Za dokazovanje dejstev, vpisanih v matično evidenco, se lahko uporabi fotokopija prijave, ki jo overi zavod.
61. člen
(Uničenje dokumentacije)
(1) Po izteku rokov iz 59. člena tega zakona uniči dokumentacijo, ki je bila potrebna za uvedbo in vodenje matične
evidence, strokovna komisija, ki jo imenuje zavod. Predsednik komisije je predstavnik Arhiva Republike Slovenije.

IX. ENOTNA METODOLOGIJA
65. člen
(Enotna metodologija)
(1) Za zagotovitev enotnega sistema vodenja evidenc
na področju dela in socialne varnosti se pri vodenju evidenc
uporabljajo enotna metodološka načela, enotni podatkovni
standardi (obeležja, definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in pošiljanja statističnih poročil.
(2) Enotna metodološka načela in standarde za oblikovanje in vodenje podatkov ter obrazce za prijavo podatkov,
ki so skupni za zavod, ZRSZ, ZZZS, DURS in SURS, določi
minister, pristojen za delo, s soglasjem ministra, pristojnega
za zdravstvo.
(3) Za določitev metodoloških osnov statističnih raziskovanj in administrativnih zbirk podatkov je potrebno pridobiti
predhodno mnenje SURS.
(4) Obrazce prijav, določene s tem zakonom, predpiše
minister, pristojen za delo, v sodelovanju z zavodi in organi
iz prejšnjih odstavkov.

X. NADZORSTVO
66. člen
(Nadzor nad izvajanjem zakona)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja
minister, pristojen za delo.
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XI. KAZENSKE DOLOČBE

67. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek poslovni subjekt in zasebnik, ki zaposluje delavce:
– če ne vloži prijave začetka poslovanja, prijave prenehanja poslovanja ali prijave spremembe v poslovanju poslovnega subjekta oziroma zasebnega delodajalca ali, če jo vloži
po izteku predpisanega roka (prva alinea 57. člena);
– če ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem ali, če jo vloži
po izteku predpisanega roka (druga alinea 57. člena);
– če ne vloži prijave podatkov o ugotovljeni zavarovalni
dobi in ugotovljenih plačah oziroma osnovah ter nadomestilih plač, ali če jo vloži po izteku predpisanega roka (tretja
alinea 57. člena);
– če ne vloži prijave spremembe podatkov o zavarovalni dobi in plačah oziroma osnovah ter nadomestilih plač ali,
če jo vloži po izteku predpisanega roka (četrta alinea
57. člena);
– če zavarovancu ne izroči kopije prijave v zavarovanje
(deveti odstavek 23. člena);
– če v prijavah iz prejšnjih alinei tega odstavka sporoči
napačne podatke;
– če ne popravi podatkov v roku iz 39. člena tega
zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se
kaznuje zasebni delodajalec, ki zaposluje od enega do pet
delavcev in stori prekršek iz prve, druge, pete ali šeste
alinee prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek dajalec podatkov, ki pooblaščeni osebi
zavoda pri preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne
omogoči vpogleda v evidence, ki jih vodi po predpisih o
evidencah na področju dela, registre in poslovno dokumentacijo po predpisih o računovodstvu in finančnem poslovanju.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se
kaznuje samostojni zavezanec za prispevek, ki stori prekršek iz prve, druge ali šeste alinee prvega odstavka tega
člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pri poslovnemu subjektu, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s 63. členom tega zakona.
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69. člen
(Vzpostavitev evidenc po tem zakonu)
Zavod mora vzpostaviti evidenco vseh podatkov po tem
zakonu v roku treh let od uveljavitve tega zakona.
70. člen
(Prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 45/95).
71. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/93-6/7
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3710.

Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti
Republike Slovenije iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o poračunavanju finančnih

obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ)
Razglašam zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 30. avgusta 2000.
Št. 001-22-173/00
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

ZAKON
O PORAČUNAVANJU FINANČNIH OBVEZNOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE IZ POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZPFOPIZ)

68. člen
(Uporaba prejšnjih predpisov)
(1) Matična evidenca, ki je bila uvedena in vodena po
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, se bo vodila
dalje na način, ki ga določa ta zakon.
(2) Do izdaje izvršilnih predpisov iz 52. in 65. člena
tega zakona se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
(3) Lastnost zavarovanca se ugotavlja največ od 1. 4.
1992 dalje.

1. člen
S tem zakonom se ureja poračunavanje finančnih obveznosti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: obveznost države) do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) za pokrivanje
obveznosti, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod posebnimi
pogoji oziroma zaradi izpada prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na podlagi 232. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1).
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S tem zakonom se ureja tudi poračunavanje obveznosti
države do Sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad obrtnikov) za pokrivanje odhodkov za izplačevanje pokojnin upokojenih članov
sklada obrtnikov, pridobljenih na podlagi obdobja zavarovanja od uvedbe zavarovanja pri skladu obrtnikov, pa do 1. 1.
1983 – do zneska najnižje pokojnine, v skladu s petnajsto
alineo prvega odstavka 232. člena ZPIZ-1.
2. člen
Republika Slovenija je dolžna zavodu v celoti ali delno
povrniti izdatke za izplačevanje pokojnin in drugih dajatev iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za:
– udeležence NOB in vojne veterane, udeležence
španske vojne, narodne heroje in nosilce Partizanske spomenice 41, družinske člane padlih oziroma umrlih borcev
NOB, žrtve vojnega nasilja;
– uživalce izjemnih pokojnin;
– uživalce administrativnih pokojnin;
– delavce Ministrstva za notranje zadeve in zavodov za
izvrševanje kazenskih sankcij oziroma zavodov za prestajanje kazni zapora;
– uživalce pokojnin po zakonih o poslancih, o Vladi
Republike Slovenije, o notranjih zadevah, o policiji, o izvrševanju kazenskih sankcij, o obrambi, o sodniški službi, o
kazenskem postopku, o prekrških;
– upravičence do višjega zneska pokojnine na podlagi
zakona o popravi krivic;
– izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih in pri
proizvodnji ter predelavi azbesta;
– preživnine bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom.
3. člen
Podlage za obračun obveznosti za osebe iz prejšnjega
člena tega zakona so:
– celotni znesek pokojnin, ki so po posebnih predpisih
priznane osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
pravice do pokojnine po splošnih predpisih;
– celotni znesek pokojnin upravičencev, ki brez upoštevanja obdobij pokojninske dobe po posebnih predpisih ne
bi izpolnjevali pogoja minimalne pokojninske oziroma zavarovalne dobe za pridobitev pravice do pokojnine po splošnih
predpisih;
– del pokojnine, ki se ugotovi tako, da se od skupnega
zneska pokojnine, odmerjene z upoštevanjem posebnih
predpisov, ki se izplačuje upravičencu, odšteje znesek pokojnine, ki bi se upravičencu izplačevala po splošnih predpisih brez upoštevanja obdobij pokojninske dobe, priznane
po posebnih predpisih;
– del pokojnine v višini razlike med pokojnino kmeta –
borca NOV in kmečko pokojnino po zakonu o starostnem
zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82).
V primerih iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka
se obračunava obveznost države v višini celotnega zneska
izplačane pokojnine do datuma, ko upravičenec dopolni
minimalni starostni pogoj za pridobitev pravice do starostne
pokojnine za pokojninsko dobo 40 let (moški) oziroma 38 let
(ženska) po splošnih predpisih. Od navedenega datuma
dalje se obveznost države obračuna na način, določen v
tretji alinei prejšnjega odstavka.
4. člen
Republika Slovenija povrne zavodu sorazmeren del pokojnin, priznanih ob upoštevanju obdobij pokojninske dobe,
za katere niso bili plačani prispevki, za čas:
– skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti, do
uveljavitve ZPIZ-1, če v tem času mati ali oče ni bil zavarovan
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na drugi podlagi, če je bil otrok v navedenem času državljan
Republike Slovenije in če je bilo njegovo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji;
– poklicne rehabilitacije zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo;
– poklicne rehabilitacije vojaškega invalida, slepega,
gluhega in naglušnega, obolelega za distrofijo in sorodnimi
mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo ter multiplo sklerozo, ekstrapiramidnimi obolenji ali civilnega invalida vojne, ne glede na to,
ali je bil pred tem zavarovan;
– zadržanosti od dela zaradi začasne nezmožnosti za
delo ali starševskega dopusta po prenehanju delovnega razmerja ali drugega razmerja, ki je bilo podlaga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če je zavarovanec v tem času
prejemal nadomestilo plače;
– ko je duhovnik, redovnik, redovnica ali oseba v drugi
verski skupnosti poklicno opravljala versko službo na območju Republike Slovenije in ji ni bilo omogočeno plačevati
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred
1. 1. 1983, pri čemer njeno delo tudi na drugi podlagi ni
bilo šteto v pokojninsko dobo;
– aktivne vojaške službe v nekdanji JLA;
– do 31. 3. 1992, ki ga je uživalec pokojnine, uveljavljene pri zavodu, prebil v zavarovanju pri nosilcih zavarovanja
v drugih republikah nekdanje SFRJ oziroma pri nosilcu socialnega zavarovanja nekdanjih aktivnih vojaških oseb, ki se
skladno z zakonom upošteva kot čas zavarovanja pri zavodu;
– prištete dobe v trajanju ene četrtine dobe dejanskega zavarovanja, ki se prišteje pokojninski dobi za pridobitev
in odmero pravic zavarovancem s telesno okvaro najmanj
70%, vojaškim invalidom od I. do VI. skupine, civilnim invalidom vojne od I. do VI. skupine, slepim, gluhim, obolelim za
distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi
in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo
sklerozo ter ekstrapiramidnimi obolenji;
– prištete dobe v trajanju ene četrtine dobe dejanskega zavarovanja, ki se prišteje pokojninski dobi za pridobitev
in odmero pravic zavarovancem, ki so bili vključeni v obvezno dodatno zavarovanje po ZPIZ-1;
– neupravičenega kaznovanja zaradi političnih razlogov oziroma neupravičenega odvzema prostosti;
– zavarovalne dobe v trajanju razlike do polnega delovnega časa v primerih, ki ga je zavarovanec dopolnil na delu s
krajšim delovnim časom od polnega, ki se upošteva v zavarovalno dobo kot delo s polnim delovnim časom.
V primerih iz prejšnjega odstavka se ugotovi obveznost
države tako, da se od skupnega zneska pokojnine, ki se
izplačuje upravičencu, odšteje znesek v višini pokojnine, ki
bi se upravičencu izplačevala po splošnih predpisih, če bi
bila odmerjena brez upoštevanja obdobij pokojninske dobe,
za katera niso bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
5. člen
Republika Slovenija povrne zavodu sorazmerni del pokojnin, priznanih ob upoštevanju obdobij pokojninske dobe,
za katere so bili obračunani, vendar neplačani prispevki za
čas, ko je bil zavarovanec do 31. 12. 1999 zaposlen v
invalidskem podjetju, za katerega so bili prispevki obračunani in vplačani na poseben račun pri delodajalcu, ki jih je bil
dolžan uporabiti za materialni razvoj invalidskega podjetja.
6. člen
Republika Slovenija zavodu v celoti povrne izdatke za
izplačevanje naslednjih pravic:
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– pokojnin po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju bivših vojaških zavarovancev, ki jih izplačuje
zavod;
– akontacij pokojnin, ki bi jih bil dolžan izplačati nosilec
zavarovanja iz katere od drugih držav, nastalih na območju
nekdanje SFRJ;
– dodatkov, ki jih zavod skladno z zakonom izplačuje k
pokojninam slovenskih državljanov, ki so pridobili pravico do
pokojnine iz katere od drugih držav, nastalih na območju
nekdanje SFRJ;
– posebnih dodatkov, priznanih s sklepom Izvršnega
sveta SRS, k družinskim pokojninam vdovam žrtev dachauskih procesov;
– državnih pokojnin;
– varstvenih dodatkov k pokojninam;
– oskrbnin;
– dela pokojnine v višini zmanjšanja pokojnine zaradi
upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti, ki se zavarovancem ne obračunava v primerih iz 54. in 55. člena ZPIZ-1;
– dela pokojnine v višini razlike med pokojnino, ki bi bila
zavarovancu odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od njegove dejanske pokojninske osnove in zneskom v
višini 35% najnižje pokojninske osnove po 56. členu ZPIZ-1.
V primerih iz prve alinee prejšnjega odstavka se obračuna obveznost države na način iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona.
7. člen
Republika Slovenija povrne zavodu sredstva v višini
prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v naslednjih primerih:
– prispevek zavarovanca in delodajalca za zaposlene v
invalidskih podjetjih;
– prispevek zavarovanca in delodajalca za upravičence
do starševskega dodatka;
– prispevek zavarovanca in delodajalca za upravičence
do denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta;
– prispevek zavarovanca in delodajalca za slovenske
državljane, ki med prestajanjem zaporne kazni na območju
Republike Slovenije delajo s polnim delovnim časom;
– prispevek delodajalca za kmete in člane kmečkih
gospodarstev, ki so obvezno oziroma prostovoljno vključeni
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– prispevek zavarovanca in delodajalca za kmete in
člane kmečkih gospodarstev, ki jim je bil prispevek zmanjšan ali odpisan po zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95; v nadaljnjem besedilu: ZPKZ);
– prispevek zavarovanca za vajence oziroma učence v
gospodarstvu.
Obveznost iz prve alinee prejšnjega odstavka se določi
v višini prispevkov zavarovanca in delodajalca, ki se obračunajo za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vseh
zaposlenih v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah za
zaposlovanje invalidov.
Obveznost iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena se določi v višini prispevka zavarovanca in
delodajalca, ki se obračuna od osnove, od katere so bili
zavarovani.
Obveznost iz pete alinee prvega odstavka tega člena
se določi v višini prispevka delodajalca za kmete in člane
kmečkih gospodarstev, ki se obračuna od osnove, na podlagi katere so zavarovani.
Obveznost iz šeste alinee prvega odstavka tega člena
se določi v višini prispevkov zavarovanca in delodajalca za
kmete in člane kmečkih gospodarstev, ki jim je bil prispevek
zmanjšan ali odpisan po določbah ZPKZ.
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Obveznost iz sedme alinee prvega odstavka tega člena
se določi v višini prispevka zavarovanca za vajence oziroma
učence v gospodarstvu, ki se obračuna od osnove, na podlagi katere so bili zavarovani.
8. člen
Republika Slovenija povrne skladu obrtnikov sredstva
za pokrivanje odhodkov za izplačevanje razlike do zneska
najnižje pokojnine za upokojene člane sklada obrtnikov, ki
so pridobili pokojnine na podlagi obdobja zavarovanja od
uvedbe zavarovanja pri skladu obrtnikov, pa do 1. 1. 1983.
Obveznost iz prejšnjega odstavka se določi v višini
razlike med pokojnino, ki so jo člani sklada ki so vstopili v
zavarovanje pri skladu do 31. 12. 1982, pridobili pri skladu
obrtnikov, vendar največ do zneska najnižje pokojnine po
določbi 56. člena ZPIZ-1.
9. člen
Poleg obveznosti iz 2. do 8. člena tega zakona je
obveznost države:
– sorazmerni del stroškov izvajanja zavarovanja, ki nastane v zvezi z odmerjanjem in izplačevanjem pokojnin in
drugih pravic, od katerih se obračuna obveznost države;
– sorazmerni del prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje, ki se plačujejo od pokojnin in drugih pravic, od
katerih se obračuna obveznost države;
– sorazmerni del stroškov plačilnega prometa in poštnih stroškov, vezanih na izplačevanje pokojnin in drugih
pravic, od katerih se obračuna obveznost države.
Sorazmerni del obveznosti iz prejšnjega odstavka se
pri obračunu obveznosti iz 2. do 7. člena tega zakona izračuna v enakem deležu dejansko ugotovljenih obveznosti
države, kot je delež vseh obračunanih stroškov izvajanja
zavarovanja, stroškov plačilnega prometa in poštnih stroškov ter prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, v
obdobju, na katero se nanaša obračun, v primerjavi s skupnim zneskom vseh pokojnin in varstvenih dodatkov, ki jih je
zavod izplačeval v istem obdobju.
Sorazmerni del obveznosti iz prvega odstavka tega člena
se pri obračunu obveznosti iz 8. člena tega zakona izračuna v
enakem deležu dejansko ugotovljenih obveznosti države, kot
je delež vseh obračunanih stroškov izvajanja zavarovanja, stroškov plačilnega prometa in poštnih stroškov, v obdobju, na
katero se nanaša obračun, v primerjavi s skupnim zneskom
prihodkov sklada obrtnikov v istem obdobju.
10. člen
Obveznost države je celotni znesek dodatka za rekreacijo ali pravice do enkratnega letnega dodatka in celotni
znesek drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja tistih upokojencev, katerih pokojnine v celoti bremenijo državni proračun, ker ne izpolnjujejo splošnih pogojev
za pridobitev pravice do pokojnine.
11. člen
Obveznost države za določeno pokojnino ali drugo
dajatev traja, dokler se ta pokojnina ali dajatev izplačuje v
znesku, ki je določen po posebnih predpisih, oziroma dokler niso izpolnjeni minimalni pogoji za pridobitev pravice do
starostne pokojnine po splošnih predpisih, od tedaj dalje pa
sorazmerni del.
Zavod in sklad obrtnikov po uradni dolžnosti ugotovita,
kdaj so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
12. člen
Obveznosti države do zavoda se poravnajo mesečno v
obliki akontacije najpozneje do zadnjega delovnega dne v
mesecu za tekoči mesec.
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Višina mesečne akontacije se določa na podlagi sprejetega letnega finančnega načrta zavoda.
Dokončna obveznost države do zavoda za posamezno leto se ugotovi na podlagi letnega obračuna obveznosti,
ki ga zavod predloži v 30 dneh po sprejetju zaključnega
računa.
Razliko med dokončnim obračunom letne obveznosti
in plačanimi akontacijami za isto leto poravna Republika
Slovenija zavodu v 30 dneh po predložitvi obračuna.
13. člen
Obveznosti države do sklada obrtnikov se poravnajo na
podlagi letnega obračuna obveznosti, ki ga sklad obrtnikov
predloži za preteklo koledarsko leto v 30 dneh po sprejetju
zaključnega računa.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo,
pristojno za delo.
Ministrstvo, pristojno za delo, preverja namensko uporabo obračunanih prispevkov, ki se invalidskim podjetjem,
skladno z ZPIZ-1, vplačajo na poseben račun pri delodajalcu, da bi se uporabila za materialni razvoj teh podjetij.
Minister, pristojen za delo, v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona določi podatke in evidence za obračun obveznosti za vsakega upravičenca ter obrazce in dokumentacijo,
ki jo morata zavod in sklad obrtnikov predložiti ob vsakem
obračunu obveznosti.
15. člen
V primeru, da nastane pri izvajanju tega zakona spor ali
morebitna zamuda pri izplačevanju obveznosti iz 1. člena
tega zakona, oblikujeta ministrstvo, pristojno za delo in zavod skupno komisijo, v katero imenujeta po dva predstavnika. Člani komisije izvolijo predsednika izmed priznanih strokovnjakov za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Naloga komisije je, da iz podatkov ministrstva, pristojnega za delo in podatkov zavoda ugotovi dejansko stanje
vrednosti izplačil, ki so obveznost države.
V primeru, da nastane spor ali morebitna zamuda pri
izplačevanju obveznosti iz 8. člena tega zakona, oblikujeta
ministrstvo, pristojno za delo in sklad obrtnikov skupno komisijo, na način iz prvega odstavka tega člena.
Komisija iz prejšnjega odstavka ugotovi dejansko stanje vrednosti izplačil, ki so obveznost države, na način iz
drugega odstavka tega člena.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 71/93).
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/90-14/9
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno
varnost (ZPSV-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. avgusta 2000.
Št. 001-22-174/00
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV-C)
1. člen
V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list
RS, št. 5/96, 34/96, 18/96 – ZDavP, 3/98 in 7/98 –
odločba US) se v 1. členu v prvem odstavku za besedami
“ter stopnje prispevkov za“ doda beseda “obvezno“ ter na
koncu odstavka črta pika in doda besedilo, ki se glasi “ter
določa osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov
za zaposlovanje.“
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje in drugi zavezanci (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00), z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98 in 6/99), z
zakonom o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94, 73/95 in 26/99) in z zakonom o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94
in 69/98) – v nadaljnjem besedilu: zakoni)“.
3. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s
sedežem v Republiki Sloveniji in so bili poslani na delo v
tujino, plačujejo prispevke za socialno varnost od plače za
enaka dela v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodnimi pogodbami drugače določeno.“
V tretjem odstavku se pika na koncu odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
“razen od odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih in od premij prostovoljnega dodatnega po-
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kojninskega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku
368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno varnost.“
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi
odstavek, ki se glasita:
“Zavezanci po tem členu so tudi osebe iz petega odstavka 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki plačujejo prispevke za socialno varnost iz
prejetih plačil, razen če ni z zakoni drugače določeno.
Zavezanci iz prejšnjih odstavkov tega člena, za katere
ni s predpisi določeno, da prispevke za socialno varnost za
njih obračunajo in plačajo delodajalci, plačujejo prispevke
za socialno varnost do 15. v mesecu za pretekli mesec.“
4. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci, ki nimajo plač, plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne
ali druge osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če z zakoni ni
drugače določeno.“
V tretjem odstavku se podpičje nadomesti s piko, preostalo besedilo do konca odstavka pa se črta.
5. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci-kmetje, člani kmečkih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, plačujejo
prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
od zavarovalne osnove, določene v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer do 15.
dne v mesecu za pretekli mesec.“
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Če zavezanec iz prvega odstavka tega člena ne plača
prispevkov za socialno varnost v roku, določenem z zakoni,
odmeri davčni organ prispevke za socialno varnost z odločbo.“
6. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanci za prispevke delodajalcev iz prvega odstavka tega člena so tudi zavezanci iz 4. člena tega zakona in
izplačevalci plačil za delo po petem odstavku 13. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, razen
zavarovancev iz 5. člena tega zakona.“
V četrtem odstavku se podpičje nadomesti s piko, preostalo besedilo do konca odstavka pa se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na to, če je z zakoni drugače določeno, se
za delodajalca po tem zakonu šteje tudi pravna oseba, katero bremenijo nadomestila plač iz prvega odstavka tega člena
(Republika Slovenija, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in
Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije).“
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10. člen
9. člen se črta.
11. člen
V 11. členu se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se
glasi:
“1.a za vse pravice ne glede na določbo prve alinee 2.
točke 48. člena ZZZ
– zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 15. člena
ZZZ po stopnji 6,36%
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po
stopnji 6,36%.“
V 2. točki se črta besedilo, ki se glasi “Republiški
zavod za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega
odstavka 15. člena,“.
12. člen
V 13. členu se v prvi alinei za besedo “ZZZ“ doda
besedilo, ki se glasi:
“in zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 15. člena
ZZZ“.
13. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Glede obračunavanja, odmere in plačevanja prispevkov za socialno varnost, zamudnih obresti, prisilne izterjave,
zastaranja, poroštva in drugih vprašanj postopka se uporabljajo določbe tega zakona, zakona o davčnem postopku in
zakonov.
Postopki odpisov, delnih odpisov, odlogov ter obročnega odplačevanja prispevkov za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na podlagi 228. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se začnejo na podlagi vlog, vloženih na Skupščino Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije po 1. 1. 2000. Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije obravnava
vloge ne glede na čas nastanka dolga.“
14. člen
V 16. členu se v prvem odstavku za besedo “plač“
doda besedilo, ki se glasi “oziroma nadomestil plač“.
V drugem odstavku se vejica za besedami “za pretekli
mesec“ nadomesti s piko, preostalo besedilo do konca
odstavka pa se črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“Delodajalci so dolžni od 1. januarja 2003 dalje dostavljati davčnemu organu obračun prispevkov za socialno
varnost po tem zakonu po zavarovancih. Obračun prispevkov za socialno varnost po tem odstavku predpiše minister,
pristojen za finance, najkasneje do 31. decembra 2001.“

8. člen

15. člen
Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b člen, ki se
glasita:
“17.a člen
Ne glede na določbo prve alinee 222. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju so zavezanci za
plačilo prispevkov zavarovancev za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje tudi zavarovanci iz 22. člena zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

9. člen
V poglavju “III. STOPNJE PRISPEVKOV“ se v podnaslovu “1. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje“
za besedami “Prispevki za“ doda beseda “obvezno“.

17.b člen
Ne glede na to, če je z zakoni in tem zakonom drugače
določeno, se od bruto nadomestil za čas odsotnosti z dela,
ki bremenijo Republiko Slovenijo (nadomestilo za čas poro-

7. člen
V 7. členu se za besedilom “iz 4. člena tega zakona“
doda besedilo, ki se glasi: “in prispevki delodajalcev za
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje“.
7.a člen se črta.
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dniškega dopusta), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (nadomestila iz invalidskega zavarovanja),
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (nadomestilo
med začasno zadržanostjo z dela po 28. členu ZZZ) v letu
2000 ne plačujejo prispevki delodajalca za socialno varnost
iz prvega odstavka 6. člena tega zakona.
Od bruto nadomestila za čas brezposelnosti se v letu
2000 ne plačujejo prispevki delodajalca za socialno varnost
iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, razen prispevka
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.“
16. člen
Od 1. januarja 2001 dalje plačujejo delodajalci prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, po 10. členu zakona samo za zavarovance iz četrtega odstavka 430. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
17. člen
Postopki nadzora pravilnosti obračunavanja in plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, začeti pred uveljavitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št, 106/99 in 72/00) se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen
S 1. januarjem 2001 se preneha uporabljati tretji odstavek 216. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št, 106/99 in 72/00).
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 11., 12. in 17.a
člena, ki začnejo veljati s 1. januarjem 2001.
Št. 433-02/96-11/9
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3712.

Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in
sluzenja morja v letu 2000 (ZZSO2000)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja
tal in sluzenja morja v letu 2000 (ZZSO2000)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v
letu 2000 (ZZSO2000), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. avgusta 2000.
Št. 001-22-175/00
Ljubljana, dne 8. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO
POSLEDIC SUŠE, NEURJA S TOČO, PLAZENJA
TAL IN SLUZENJA MORJA V LETU 2000
(ZZSO2000)
1. člen
S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri delni odpravi posledic oziroma sanaciji škode, nastali zaradi suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja, ki
so v letu 2000 prizadeli širše območje Republike Slovenije,
ter se določa njena uporaba.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja pomoč
iz prejšnjega člena, znaša 10.150,000.000 tolarjev. Sredstva se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije v letu
2000 in 2001, in sicer:
– za sanacijo škode, ki jo je povzročila suša, v višini
8.000,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo plazenje tal, v
višini 2.000,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo neurje s točo, v
višini 120,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo sluzenje morja,
v višini 30,000.000 tolarjev.
3. člen
Sredstva za delno odpravo posledic oziroma sanacijo
škode (v nadaljnjem besedilu: sanacija škode) se zagotavljajo iz sredstev proračuna v letu 2000 in 2001 tako, da se v
letu 2000 iz proračuna Republike Slovenije zagotovi
5.750,000.000 tolarjev, v letu 2001 pa preostali del.
Sredstva za leto 2000 se zagotovijo:
– za sanacijo škode, ki jo je povzročila suša, v višini
4.600,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo plazenje tal, v
višini 1.000,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo neurje s točo, v
višini 120,000.000 tolarjev,
– za sanacijo škode, ki jo je povzročilo sluzenje morja,
v višini 30,000.000 tolarjev.
4. člen
Sredstva iz prve alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam v višini do 50% potrjene ocene neposredne
škode.
Sredstva iz druge alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam za sanacijo plazov, ki ogrožajo stanovanjske
objekte, gospodarske objekte, vodovod, kanalizacijo, lokalne in krajevne ceste ter dovozne poti v višini potrjenega
zneska sanacije.
Sredstva iz tretje alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam v višini do 30% potrjenega programa sanacije.
Sredstva iz četrte alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam na podlagi programov sanacije, ki jih predložijo
prizadete občine v sorazmernem deležu v okviru zagotovljenih sredstev.
5. člen
Razdelitev sredstev prizadetim občinam določi Vlada
Republike Slovenije na predlog državne komisije za sanacijo, ustanovljene po zakonu o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe za odpravo posledic poplav, ki so v obdobju
september-november 1998 prizadela Republiko Slovenijo
(Uradni list RS, št. 86/98) (v nadaljnjem besedilu: komisija).
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V letu 2000 se sredstva za sanacijo škode, nastale
zaradi suše, zagotavljajo na podlagi verificirane škode, nastale do 30. junija 2000, akontativno do višine 50%, najpozneje do 31. oktobra 2000.
Celotna državna pomoč pa se zagotavlja na podlagi
končnih ocen škode, ob upoštevanju kriterijev na podlagi
tega zakona.
6. člen
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na predlog prizadetih občin oprosti oziroma zniža znesek
zakupnine za zakupljena zemljišča na prizadetih območjih
občin v sorazmerju z ugotovljeno škodo v letu 2000.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja davčni postopek
in postopek za odmero dohodnine, pristojni organ odpiše
sorazmerni del davka kmetom, ki imajo v lasti ali zakupu
kmetijska zemljišča na območjih občin prizadetih s sušo v
letu 2000 in jim je iz teh razlogov nastala škoda ter so
zavezanci za plačilo davkov od dohodka iz kmetijstva. Davek
se odpiše oškodovancem za leto 2000 in po seznamu, ki ga
davčnemu organu predložijo prizadete občine.
7. člen
Kmetom, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča
na območjih občin, ki jim je nastala škoda zaradi suše, se ne
glede na določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo
plačevanje prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v odstotku ugotovljene škode odpišejo
prispevki za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2000.
Odpisani prispevki se štejejo za plačane. Ne glede na
določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo način in
postopek odpisa prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, ugotavlja odstotek odpisa, ga odpiše ter ugotovi zamudne obresti iz prejšnjega odstavka pristojni organ po uradni dolžnosti na podlagi seznama, ki ga
na podlagi predlogov upravičencev sestavi in mu ga predloži
organ prizadete občine.
8. člen
Občine predložijo oceno škode in sanacijske programe komisiji v potrditev.
9. člen
Namensko uporabo sredstev po tem zakonu preverja
komisija. Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo škode po tem zakonu je odgovoren župan.
10. člen
Občine morajo posredovati programe sanacij za pridobitev sredstev iz tega zakona najpozneje do 15. oktobra
2000.
11. člen
Nakazilo sredstev po tem zakonu opravi Ministrstvo za
okolje in prostor na podlagi sklepa komisije.
Za zavarovanje nakazila po tem zakonu občine pred
nakazilom sredstev izročijo Ministrstvu za okolje in prostor
akceptne naloge in akceptne izjave.
12. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba, če ravna v nasprotju z 9. členom tega zakona.
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13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-09 /00-11/1
Ljubljana, dne 31. avgusta 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3713.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
upravnih taksah (ZUT-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 1. septembra 2000.
Št. 001-22-176/00
Ljubljana, dne 11. septembra 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-B)
1. člen
V 23. členu zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 8/00 in 44/00) se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se
glasi:
“4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na
izvrševanje kazenskih sankcij;”
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
2. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo 2., 3., 4. točke spremeni tako, da se glasi:
“2. dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem
namena, za katerega so ustanovljene;
3. društva, ki jim je podeljen status društva v javnem
interesu – za spise in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih
dejavnosti, ki so v javnem interesu;
4. ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi
– za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene;”
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Za 4. točko se doda nova 4.a točka, ki se glasi:
“4.a sindikati – za spise in dejanja v postopkih zastopanja interesov delavcev ter v postopku za pridobitev pravne
osebnosti in lastnosti reprezentativnosti sindikata;”
3. člen
V 25. členu se v prvem odstavku besedilo “4. točke”
nadomesti z besedilom: “5. točke”.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah
se štejejo tudi obsojenci, ki bi bili ob odpustu s prestajanja
kazni zapora v skladu z zakonom upravičeni do enkratne
denarne pomoči.
Obsojenec na prestajanju kazni zapora je lahko, glede
na višino denarja, ki ga zasluži z delom med prestajanjem
kazni, oziroma glede na vsoto denarja, ki ga hrani kot obvezni prihranek v zavodu, oproščen plačevanja taks po tem
zakonu.”
4. člen
V 28. členu se:
– v 2. točki na koncu besedila črta podpičje in doda
naslednje besedilo “ter pritožbe obsojencev zoper odločbe
o disciplinski kazni;”
– v 22. točki besedi “nacionalnih znamenitosti” nadomestita z besedama “naravnih vrednot”
– za 27. točko doda nova 28. točka, ki se glasi:
“28. spisi in dejanja v zvezi z izdajo in podaljšanjem
potnih listin, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.”
5. člen
Besedilo tarifne številke 12 se spremeni tako, da se
glasi:
“1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 25 točk,
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let 30 točk,
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let 75 točk,
d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let 150 točk,
e) za izdajo skupinskega potnega lista za
vsako osebo
40 točk,
f) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a),
b), c) in d) se plača dvakratna vrednost takse,
g) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega
lista iz točk a), b), c) in d) se plača štirikratna vrednost takse,
h) vloga za izdajo potnega lista
5 točk,
i) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika 10 točk.
2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
1 leta
25 točk,
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
5 let
50 točk,
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo
10 let
100 točk,
d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve
pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz
točk a), b) in c) se plača dvakratna vrednost takse,
e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake
naslednje pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne
izkaznice iz točk a), b) in c) se plača štirikratna vrednost
takse,
f) vloga za izdajo osebne izkaznice
5 točk.
3. Za odločbe o prošnji tujca za:
a) izdajo potnega lista za tujca
300 točk,
b) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista
za begunca
200 točk,
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c) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a) in
b), se plača dvakratna vrednost takse,
d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega
lista iz točk a) in b) se plača štirikratna vrednost takse,
e) za izdajo osebne izkaznice za tujca
100 točk.
Opombe:
(1) Za sočasno izdajo potnega lista za tujca, v katerega
se sočasno vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo
ena taksa.
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list za tujca, se plača
taksa iz 3.a) in 3.b) točke te tarifne številke, ne glede na to,
koliko otrok se naenkrat vpiše v potni list.
(3) Organ, ki izda potni list tujcu ali beguncu, lahko
zavezanca oprosti plačila takse, če je ne more plačati.
(4) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke
zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni
ugodilo.
(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.f) in 1.g)
oziroma 2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino
ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo
dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.a),
b), c) in d), oziroma 2.a), b) in c) te tarifne številke.
(6) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi
pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja
evidenc o potnih listinah in vizumih (Uradni list RS, št.
19/91-I in 52/94) z veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s
potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35.
člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00), najmanj pet let, znaša upravna taksa iz 1.d) točke te tarifne številke 75 točk.
(7) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi
pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja
evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let, ob
zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1.
točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša upravna taksa
iz 1.c) točke te tarifne številke 30 točk, upravna taksa iz 1.d)
točke te tarifne številke pa 75 točk.
(8) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za
socialno delo na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona
o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača taksa iz 1.i) točke te tarifne številke.
(9) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika
ali pristojnega centra za socialno delo iz 1.i) točke te tarifne
številke, je takse prosta.
(10) Točki 1.c) in 1.d) te tarifne številke in šesti ter
sedmi odstavek opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od
1. januarja 2001.”
6. člen
Besedilo tarifne številke 16 se spremeni tako, da se
glasi:
“1. Posamezniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo lovskega
in športnega orožja
400 točk,
b) za dovoljenje za nabavo varnostnega
in drugega orožja
600 točk,
c) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom
zbiranja
150 točk,
d) za dovoljenje za nabavo streliva
100 točk,
e) za orožni list za varnostno in drugo orožje 600 točk,
f) za orožni list za lovsko in športno orožje 300 točk,
g) za dovoljenje za posest orožja
300 točk,
h) za dovoljenje za posest podedovanega
orožja in spremembo orožnega lista v
dovoljenje za posest
250 točk,
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i) za dovoljenje za zbiranje orožja
800 točk,
j) za dovoljenje za nabavo delov orožja
z namenom zamenjave
100 točk,
k) za izdajo priglasitvenega lista
150 točk,
l) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
orožne listine
50 točk.
2. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za nabavo orožja
1200 točk,
b) za orožni posestni list
800 točk,
c) za potrditev pooblastila za nošenje orožja 800 točk,
d) za potrditev pooblastila za prenos orožja 400 točk,
e) za dovoljenje za zbiranje orožja
1000 točk,
f) za dovoljenje za nabavo orožja z
namenom zbiranja
300 točk,
g) za dovoljenje za nabavo delov orožja
z namenom zamenjave
100 točk,
h) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
orožne listine
100 točk.
3. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi:
a) za dovoljenje za opravljanje prometa
z orožjem
2000 točk,
b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti
strelišča
2000 točk.
Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje, razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke te tarifne
številke, kjer posameznik plača eno takso za vse orožje, ki
ga je podedoval oziroma eno takso, ne glede na število
kosov orožja za katere menja listine za orožje.
(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz
tarifne številke 1 te taksne tarife.
(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno orožje polovična taksa iz te tarifne številke.
(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za
posest za lovsko ali športno orožje plača polovično takso iz
te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih orožnih
listin za lovsko ali športno orožje.
(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za orožje, ki
ga imajo strelske organizacije, vključene v Strelsko zvezo
Slovenije, lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo
Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško
zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom
kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.”
7. člen
Besedilo tarifne številke 17 se spremeni, tako da se
glasi:
“Za izdajo dovoljenja:
1. za gradnjo ali postavitev objektov in
naprav na območju mejnega prehoda
300 točk,
2. za vnos in nošenje orožja in streliva v času
(začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji
100 točk,
3. tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega
društva za tranzit lovskega ali športnega orožja
in streliva zanj preko ozemlja Republike Slovenije 100 točk.
Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini
ali v kolkih.
(2) Za športna društva in državne reprezentance se
izda eno dovoljenje iz 2. in 3. točke te tarifne številke in
plača ena taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.”
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8. člen
V opombah k tarifni številki 20 se na koncu doda nov
četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Za odjavo vozila se ne plača taksa iz te tarifne
številke, ampak taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.”
9. člen
V opombah k tarifni številki 43 se:
– v prvem odstavku črta pika in doda besedilo “ali v
kolkih.”
– črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti do deveti odstavek opomb postanejo
tretji do osmi odstavek.
– v 1. točki dosedanjega šestega odstavka, ki postane
peti odstavek, se črta vejica in besedilo:
“s katero se blago v carinskem postopku prepelje preko carinskega območja Republike Slovenije”
– v 5. točki dosedanjega šestega odstavka, ki postane
peti odstavek, se za besedami “v prosti promet” doda besedilo “ali za začasni uvoz”.
10. člen
V opombah k tarifni številki 44 se na koncu dodajo novi
drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
(2) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini
ali v kolkih.
(3) Taksa iz te tarifne številke, ki se plača v gotovini, se
lahko plača v rokih in na način, ki je določen za plačevanje
uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve carinske deklaracije.
(4) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba plačati v
zvezi z vloženo carinsko deklaracijo, lahko carinski organ
taksnemu zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki
nastanejo v določenem obdobju, in ki ne more biti daljše od
30 dni, plača na enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne
taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka
prve taksne obveznosti, taksa pa se plača v gotovini na enak
način, kot je predpisan za uvozne dajatve.”
11. člen
V tretjem odstavku opomb k tarifni številki 45 se na
koncu črta pika in doda naslednje besedilo: “ali če gre za
formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec
zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje,
pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.”
12. člen
V tarifni številki 46 se v 3. točki na koncu doda vejica in
besedilo “razen za poenostavljeno potrdilo o istovetnosti
blaga v potniškem prometu”
V prvem odstavku opomb se vejica nadomesti s piko in
črta besedilo:
“razen takse za potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga
in takse iz 4. točke te tarifne številke, ki se plača v upravnih
kolkih.”.
Za petim odstavkom opomb se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Vloga za izdajo in poenostavljeno potrdilo o istovetnosti blaga v potniškem prometu, sta takse prosta.”
13. člen
V tarifni številki 48 in v opombi k tej tarifni številki se za
besedo “splošnega” dodata besedi “ali skupnega”.
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14. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 50 se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Taksa iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se ne
plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni
zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo
na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.”
Dosedanji drugi odstavek opomb postane tretji odstavek.
15. člen
Besedilo tarifne številke 75 se spremeni, tako da se
glasi:
“Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 32 EUR
2. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let
40 EUR
3. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
55 EUR
4. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let 85 EUR
5. za izdajo skupinskega potnega lista:
– za obrazec in
25 EUR
– za vsako osebo
5 EUR
6. za izdajo potnega lista za vrnitev
30 EUR
7. za potrditev dovoljenja zakonitega
zastopnika
10 EUR
Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev sme prosilca
glede na njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine
oprostiti plačila takse.
(2) Vloga za izdajo potnega lista in vloga za potrditev
dovoljenja zakonitega zastopnika je takse prosta.
(3) Za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2.,
3. in 4. točke te tarifne številke se plača dvakratna vrednost
takse. Za vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali
uničenje potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne
številke se plača štirikratna vrednost takse.
(4) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi
pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja
evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo 10 let, ob
zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz
1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj pet let, znaša konzularna taksa iz
4. točke te tarifne številke 55 EUR.
(5) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi
pravilnika o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja
evidenc o potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let, ob
zamenjavi s potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz
1. točke 35. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj dve leti in pol, znaša konzularna
taksa iz 3. točke te tarifne številke 40 EUR, konzularna
taksa iz 4. točke te tarifne številke pa 55 EUR.
(6) Točki 3. in 4. te tarifne številke ter četrti in peti
odstavek opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001.”
16. člen
Besedilo tarifne številke 78 se spremeni tako, da se
glasi:
“A) Za dovoljenje za prvo prebivanje
81 EUR
B) Za vizume, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Slovenije v tujini:
1. letališki tranzitni vizum (Vizum A)
10 EUR
2. tranzitni vizum za en, dva ali več vstopov
(Vizum B)
10 EUR

Št.

81 / 15. 9. 2000 / Stran 9791

3. vizum za kratkoročno bivanje (Vizum C):
a) vizum za en, dva ali več vstopov za
bivanje do 30 dni (Vizum C1)
25 EUR
b) vizum za en vstop za bivanje do 90 dni
(Vizum C2)
30 EUR
c) vizum za dva ali več vstopov za bivanje
do 90 dni (Vizum C2a)
35 EUR
d) vizum za več vstopov za bivanje do enega leta,
pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno
trajanje zaporednih bivanj ne sme biti daljše od 90 dni v
šestih mesecih (Vizum C3)
50 EUR
e) vizum za več vstopov za bivanje do 5 let, pri
čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje
zaporednih bivanj ne sme biti daljše od 90 dni v šestih
mesecih (Vizum C4):
– za prvo leto
50 EUR
– in za vsako dodatno leto
30 EUR
4. vizum za dolgoročnejše bivanje (daljše od 90 dni),
pri čemer bivanje ne sme presegati šest mesecev v enem
letu (vizum D)
45 EUR
5. za vizume iz kategorij vizumov A, B, C z ozemeljsko
omejeno veljavnostjo se plača 50% nižja taksa od takse iz
ustrezne kategorije vizumov A, B in C
6. vizum za skupine (skupinski vizum):
a) tranzitni vizum za tranzit preko letališča ali ozemlja
(Vizum A ali B) za 5 do 50 oseb
– za vizum
10 EUR
– in za vsako osebo
1 EUR
b) vizum (vizum C1) za en ali dva vstopa za bivanje do
30 dni za 5 do 50 oseb
– za vizum
30 EUR
– in za vsako osebo
1 EUR
c) vizum (vizum C1) za več vstopov za bivanje do 30
dni za 5 do 50 oseb
– za vizum
30 EUR
– in za vsako osebo
3 EUR
Opombe:
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50%
manjša taksa po tej tarifni številki.
(2) Prošnja za izdajo vizuma je takse prosta.
(3) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi
družinski člani imetnika potnega lista, se plača ena taksa.
(4) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni
številki znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter druge,
če je to v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči
vodja predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka predstavništva.
(5) Diplomatski in službeni vizum sta takse prosta.
(6) Točka B)5. te tarifne številke se začne uporabljati z
dnem vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.”
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/23
Ljubljana, dne 1. septembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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Pravilnik o sanitarno-tehničnih pogojih za
promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij

Na podlagi sedmega odstavka 45. člena zakona o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za
zdravstvo

PRAVILNIK
o sanitarno-tehničnih pogojih za promet oziroma
proizvodnjo nevarnih kemikalij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina in namen predpisa)
Ta pravilnik določa sanitarno-tehnične pogoje, ki jih
morajo glede objektov, naprav, opreme in varnostnih ukrepov izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki proizvajajo nevarne kemikalije, oziroma jih skladiščijo ali dajejo v promet v
Republiki Sloveniji.
II. SANITARNI IN TEHNIČNI POGOJI ZA PROIZVODNJO
OZIROMA PROMET NEVARNIH KEMIKALIJ
2. člen
(upoštevanje razvoja tehnologije)
Pri postavitvi novih objektov za skladiščenje, promet in
proizvodnjo nevarnih kemikalij ali pri rekonstrukciji obstoječih objektov, je treba upoštevati najnovejše dosežke tehnike
in tehnologije.
3. člen
(upoštevanje predpisov o varstvu okolja)
Objekti, ki so namenjeni za skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo zagotavljati varnost v skladu s predpisi o varstvu okolja in predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
Objekti, ki so namenjeni za skladiščenje, promet na
debelo, oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo zagotavljati varnost v skladu s predpisi o varstvu voda in se ne
smejo graditi na območjih varstvenih pasov vodnih virov.
Za objekte, namenjene za skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, ki lahko same ali v reakciji tvorijo zdravju nevarne plinaste produkte, mora biti tveganje, ki je povezano z lokacijo, strokovno opredeljeno v oceni
vplivov na okolje v skladu s predpisi o varstvu okolja ter o
zaščiti in reševanju.
4. člen
(tehnične in tehnološke lastnosti)
Objekti in naprave ter oprema, ki so namenjeni za
skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo biti tehnično in tehnološko prilagojeni namenu, za
katerega so določeni.
Objekti morajo biti zgrajeni iz trdnih, kemijsko in fizikalno odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo kemikalij,
notranje površine pa morajo biti obdelane tako, da omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.
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Prostori, kjer so nevarne kemikalije, morajo biti brez
prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo ter projektirani in zgrajeni tako, da lahko zadržijo
razlite ali razsute kemikalije.
Police, omare, vitrine, delovne površine in druga oprema mora biti iz odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo
kemikalij in omogočajo varno delo in hitro ter enostavno
čiščenje.
5. člen
(organizacija procesov)
Objekti, ki so namenjeni za skladiščenje, promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo imeti skladišče za
sprejem, izdajo in shranjevanje nevarnih kemikalij in za začasno skladiščenje odpadkov nevarnih kemikalij.
Objekti, ki so namenjeni za proizvodnjo nevarnih kemikalij, morajo poleg prostorov iz prejšnjega odstavka imeti
tudi proizvodni prostor, ki obsega objekte ali območje s
tehnološkimi napravami.
Skladišče mora imeti fizično ločen delovni prostor za
osebo, odgovorno za sprejem in izdajo kemikalij in za administrativna ter druga dela, ki ima ustrezno zračenje.
Objekti, ki so namenjeni za promet nevarnih kemikalij
na drobno, morajo poleg prostorov iz prvega odstavka tega
člena imeti tudi prostor za prodajo.
Objekti iz tega člena morajo imeti garderobne prostore, sanitarije in prostore za umivanje, v proizvodnji nevarnih
kemikalij pa tudi prostore za tuširanje, s tekočo hladno in
toplo vodo, tekočim milom in sušilci za roke ali brisačami za
enkratno uporabo. Ti prostori morajo imeti ustrezno zračenje.
Proizvodni, skladiščni in prodajni prostori morajo biti
varovani tako, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam.
6. člen
(prezračevanje)
V prostorih, kjer se nevarne kemikalije proizvajajo in v
prostorih, kjer se nevarne kemikalije skladiščijo ali prodajajo, mora biti urejeno prezračevanje, ki zagotavlja, da koncentracije plinov, par in aerosolov v delovnem okolju ne
presegajo vrednosti, določenih s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ter da emisije v okolje ne presegajo vrednosti,
določenih s predpisi o varstvu okolja.
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarne kemikalije
oziroma jih skladišči ali daje v promet, mora zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
7. člen
(zagotavljanje klimatskih pogojev)
V prostorih, kjer se nevarne kemikalije proizvajajo in v
prostorih, kjer se nevarne kemikalije skladiščijo ali prodajajo,
morajo temperatura, vlaga in svetloba ustrezati pogojem, ki so
navedeni v navodilu proizvajalca kemikalij. V teh prostorih
mora biti zagotovljena tudi primerna umetna osvetlitev.
8. člen
(prva pomoč)
Prostori, kjer se nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali prodajajo, morajo biti opremljeni najmanj z enim
fiksnim stalno dostopnim telefonskim priključkom (direktna
linija) za klic v sili na posebej označenem mestu in z ustreznim številom omaric za prvo pomoč s predpisano vsebino, v
tistih primerih, kjer to ne zadostuje, pa tudi s posebnimi
sredstvi za prvo pomoč.
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V prostorih iz prejšnjega odstavka morajo biti na vidnih
mestih izobešena navodila o:
– preventivnih in varnostnih ukrepih, vključno z natančnimi navodili glede osebne varovalne opreme,
– prvi pomoči in drugih ukrepih ob nezgodi, vključno s
telefonsko številko najbližje ali nabližjih pravnih ali fizičnih
oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, tako da je mogoča stalna dosegljivost (v nadaljnjem besedilu: stalno dosegljiva zdravstvena služba).
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja, skladišči ali daje v
promet kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+), strupene (T), jedke (C) ali zelo lahko vnetljive (F+), mora zagotoviti
stalno dosegljivost osebe, ki je ustrezno usposobljena za
nudenje prve pomoči in omogočiti neoviran dostop reševalni službi.
9. člen
(sodelovanje s stalno zdravstveno službo)
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali skladišči zelo
strupene (T+) ali strupene (T) kemikalije, mora stalno dosegljivi zdravstveni službi posredovati vse potrebne informacije
o teh kemikalijah. V sodelovanju z njo mora izdelati pisna
navodila o prvi pomoči v primeru nesreče. Če za kemikalije
obstajajo posebna sredstva prve pomoči ali protistrupi, mora po navodilih stalno dosegljive zdravstvene službe zagotoviti tudi ustrezno količino le-teh. V načrt za takojšnje ukrepanje iz 12. člena tega pravilnika mora vključiti tudi načrt
medicinske intervencije.
10. člen
(ukrepi za nadzor kontaminacije)
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarne kemikalije
oziroma jih skladišči ali daje v promet, mora za vsakega
delavca zagotoviti dve ločeni garderobni omarici, če je treba, pa tudi dve ločeni garderobi za osebna in delovna oblačila.
Kjer se v večjih količinah proizvajajo ali skladiščijo zelo
strupene (T+) ali strupene kemikalije (T), je treba v okviru
tehničnih možnosti zagotoviti nadzor kontaminacije z razmejitvijo kontaminiranega in čistega območja in z natančno
predpisanimi postopki ob prehodu med njima (dekontaminacija osebne zaščitne opreme, slačilnica za osebno zaščitno opremo, zračna zapora, kontrola kontaminacije na prehodu, ločeni garderobi za čisto in kontaminirano obleko,
itd.).
11. člen
(načrt za takojšnje ukrepanje)
Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarne kemikalije
oziroma jih skladišči ali daje v promet, mora izdelati oceno
tveganja za primer nezgode z vsako posamezno nevarno
kemikalijo in pripraviti načrt za takojšnje ukrepanje, omejitev
in sanacijo nastalih posledic. Na podlagi tega načrta mora
izdelati podrobna navodila in usposobiti ustrezno število posameznikov ali intervencijskih skupin in jih opremiti z dodatnimi specialnimi zaščitnimi sredstvi (zaščitna obleko in obutev, zaščitna maska, dihalni aparat...), ter zagotoviti sredstva
in opremo za dekontaminacijo in odstranjevanje razsutih
oziroma razlitih kemikalij. Sredstva za zaščito in sanacijo
morajo biti vzdrževana, redno kontrolirana in shranjena na
dostopnih, varovanih in jasno označenih mestih.
Za odstranjevanje razlitih kemikalij morata biti stalno na
razpolago najmanj dve ustrezni pokriti posodi, ena s primernim absorpcijskim sredstvom, druga (prazna) pa za začasno
shranjevanje razsutih oziroma razlitih kemikalij ter drugih
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odpadkov, ki nastanejo pri sanaciji. Posoda za odpadke
mora biti iz trdnega materiala, odpornega na kemikalije in
mora omogočati neprodušno zapiranje ter enostavno prenašanje.
Pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena,
mora za primer večje kemijske nesreče pripraviti vse potrebno tudi v skladu s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
12. člen
(skladiščenje kemikalij)
Kemikalije v skladiščih morajo biti skladiščene v pogojih, ki jih navajajo njihovi proizvajalci. Kemikalije morajo biti
zapakirane v originalni embalaži. Kemikalije morajo biti varno in pregledno zložene in urejene po skupinah in vrstah,
tako da je v vsakem trenutku možen dostop do njih. Skladišče mora voditi ažurno evidenco kemikalij, imeti shemo
njihove razporeditve in izvajati redne kontrole stanja kemikalij in njihove embalaže.
Kemikalije morajo biti shranjene tako, da je dostop do
njih omejen, nadzorovan in dovoljen le usposobljenim in
pooblaščenim osebam, kemikalije označene s T+ (zelo strupeno) morajo biti shranjene ločeno od ostalih kemikalij in
dodatno varovane.
Pri razporejanju kemikalij v skladišču je potrebno upoštevati tudi pravila o nezdružljivosti posameznih kemikalij oziroma skupin eksplozivno (E), oksidativno (O), vnetljivo (F) in
korozivno (C).
13. člen
(odpadki kemikalij)
Z odpadno embalažo, odpadnimi kemikalijami, in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji ob nezgodah, je potrebno
ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo posebne odpadke.
Odpadki, ki jih ni mogoče na primeren način odstraniti takoj,
se začasno hranijo v skladišču iz prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika. Odpadke kemikalij je treba odstranjevati iz
skladišča praviloma enkrat mesečno.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prilagoditev delovanja)
Pravna ali fizična oseba, ki je na dan uveljavitve tega
pravilnika že opravljala proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, mora svojo dejavnost uskladiti s tem pravilnikom, najkasneje do 30. junija 2002.
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo v skladu z zakonom o kemikalijah zdravstveni inšpektorji.
Zapisnik zdravstvenega inšpektorja z ugotovitvami se
uporablja kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v
seznam pravnih in fizičnih oseb, ki lahko opravljajo proizvodnjo ali promet z nevarnimi kemikalijami v skladu s 44. členom zakona o kemikalijah.
16. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjim predpisom)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o tehničnih in sanitarno-higienskih pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki se
ukvarjajo s prometom strupov (Uradni list SFRJ, št. 9/86).
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17. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-15/00-2
Ljubljana, dne 6. septembra 2000.
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

3715.

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 prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v državni upravi
Od 5. septembra 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.697 SIT;
– študentom 19.856 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 49.232 SIT;
– za 20 let delovne dobe 73.848 SIT;
– za 30 let delovne dobe 98.464 SIT;
3. kilometrina 48,81 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 24,40 SIT;
5. terenski dodatek 843 SIT.
Št. 0102-9-142-03-1/00-13
Ljubljana, dne 5. septembra 2000.
Minister
za notranje zadeve
dr. Peter Jambrek l. r.

USTAVNO SODIŠČE
3716.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. Z., ki ga zastopa B. B., odvetnica v V. na
U., in v postopku za preizkus njegove pobude na seji dne
15. junija 2000

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 980/94 z dne
20. 6. 1996 se razveljavi. Zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

Uradni list Republike Slovenije
2. Pobuda A. A. za začetek postopka za oceno ustavnosti 148. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91, 19/91, 21/94, 29/95 in 23/96) se zavrne.
3. Pritožnik oziroma pobudnik sam nosi svoje stroške
postopka pred ustavnim sodiščem.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnik izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča, zatrjujoč, da mu je z njo kršena pravica iz 14. člena ustave
(enakost pred zakonom); ker leti pritožba na sodno odločitev, to smiselno pomeni očitek, da mu z izpodbijano sodbo
njegove pravice niso bile varovane enako kot drugim (22.
člen ustave). Sodišču namreč očita, da je sodbo oprlo samo
na drugi odstavek 148. člena stanovanjskega zakona (v
nadaljevanju: SZ) in se omejilo zgolj na ugotovitev, da pobudnik (oziroma njegovi starši) gradi stanovanjsko hišo, vse
druge okoliščine, ki so po njegovem prepričanju tudi pomembne in bi lahko pripeljale do drugačne odločitve sodišča, pa je zaradi tega zanemarilo.
2. V dopolnjeni vlogi pa ustavni pritožnik hkrati daje
pobudo za presojo ustavnosti formulacije “gradi stanovanjsko hišo” v 148. členu SZ, zatrjujoč, da je nedopustno
ohlapna, da daje preveč priložnosti za diskrecijsko odločanje lastnikov v škodo najemnikom oziroma bivšim imetnikom
stanovanjske pravice in da je zato diskriminatorna. Izrecno
torej zatrjuje neskladje izpodbijane določbe s 14. členom
ustave, smiselno pa z načeli pravne države iz 2. člena ustave.
3. Sodna praksa, izoblikovana predvsem z odločitvami
Vrhovnega sodišča, razlaga in uporablja drugi odstavek 148.
člena SZ tako, da poudarja njegovo naravo prehodne določbe in zato šteje, da ne vsebuje samostojnih razlogov, ki
lastnika stanovanja opravičujejo, da odkloni prodajo stanovanja; te razloge da namreč vsebuje 128. člen SZ, ki odvezuje lastnika od prodaje stanovanja po SZ, če je imetniku
lastninske pravice prenehalo stanovanjsko razmerje ali pa
mu je mogoče odpovedati to razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov skladno z določbami bivšega zakona
o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 in
14/84 - v nadaljevanju: ZSR).
4. Stranka priglaša svoje stroške postopka pred ustavnim sodiščem.
B)
5. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 6. 1. 2000
ustavno pritožbo sprejelo. Menilo je namreč, da je v tem
primeru Vrhovno sodišče morda materialno pravo drugače
uporabilo, kot je sicer njegova praksa in praksa slovenskih
sodišč, ko se je namreč omejilo zgolj na ugotavljanje dejstva, da ustavni pritožnik gradi stanovanjsko hišo, in izrecno
pojasnilo, da je to edino pomembno. Izpodbijana sodba ne
vsebuje razlogov za tak odmik od sodne prakse. S tem, ko
bi bilo v pritožnikovem primeru materialno pravo uporabljeno
drugače, kot v drugih enakih primerih, pa bi lahko bil pritožnik prikrajšan za njegovo pravico do enakega sodnega varstva pravic (22. člen ustave). Ustavno sodišče je zato pozvalo Vrhovno sodišče k morebitnemu odgovoru oziroma pojasnilu. Vrhovno sodišče ni odgovorilo.
6. Zato ustavno sodišče, ne da bi se spuščalo v vprašanje, ali lahko uporaba 148. člena SZ v skladu s sodno
prakso, torej povezano s 128. členom SZ in s 60. ali s 7.
členom ZSR, pripelje do drugačne sodne odločitve o pritožnikovem tožbenem zahtevku, ugotavlja, da je bila pritožnikova pravica do enakega sodnega varstva pravic (22. člen
ustave) kršena, ko Vrhovno sodišče v njegovem primeru ni
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Št.

sprejelo takega stališča in kot revizijsko sodišče zagotovilo
uporabe tega stališča tudi v pritožnikovi pravdi, pa tega
odstopa od sodne prakse ni utemeljilo. Zato je ustavno
sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo.
7. Ustavno sodišče pritrjuje taki razlagi 148. člena SZ,
kot jo je ob odločilni vlogi Vrhovnega sodišča izoblikovala in
uveljavila sodna praksa in po kateri formulacija “gradi stanovanjsko hišo” v tej določbi ne pomeni novih razlogov za
zavrnitev nakupa stanovanja, temveč zakonodajalec z njo
napotuje na drugi odstavek 128. člena SZ, s tem pa na
določbe 60. in morda 7. člena ZSR. Glede teh se je v letih
veljavnosti omenjenega zakona oblikovala bogata sodna
praksa, ki je dokazala in utrdila dovoljeno mero razumljivosti
in predvidljivosti sicer nujno abstraktnih norm. V spornih
primerih je namreč o tem, ali so predvideni dejanski stanovi
podani ali ne, odločalo sodišče, kot velja to tudi za SZ in
česar se je tudi pobudnik poslužil.
8. Zmotna je trditev, da izpodbijani 148. člen SZ daje
diskrecijsko pravico do odločanja lastniku stanovanja: njemu je prepuščeno le, ali se bo možnosti iz tega člena sploh
poslužil. Prav tako je zmoten očitek pobudnika, da nedorečenost norme pomeni kršitev ustavnega načela enakosti,
dokler je norma za vse bistveno enake primere enaka, med
drugim tudi enako dorečena oziroma nedorečena.
9. Očitek o nedorečenosti pa je po vsem obrazloženem očitno neutemeljen. O tem, ali bi bil morda utemeljen,
ko bi izpodbijana določba prinašala nov, samostojen dejanski stan, se ustavnemu sodišču ni bilo treba odločati.
10. V postopku pred ustavnim sodiščem nosi vsak
udeleženec svoje stroške, če sodišče izjemoma ne odloči
drugače. Za tako izjemno odločitev pritožnik oziroma pobudnik ni predložil razlogov.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 26. člena, 34. člena in prvega odstavka
59. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
Franc Testen l. r.

3717.

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. A., ki jo zastopa B. B. B., njo pa C. C. in Č. Č.,
odvetnika v Ž. na seji dne 22. junija 2000

o d l o č i l o:
1. Sklep Vrhovnega sodišča št. I UP 266/2000-4 z
dne 30. 3. 2000 se razveljavi.
2. Zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče razveljavilo sklep Upravnega sodišča št. U 313/00-8 z dne 28. 2.
2000 o začasnem zadržanju izvajanja cenika za posamezne
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tarifne skupine plina in cenika za posamezne tarifne skupine
toplote (Uradni list RS, št. 10/00 - v nadaljevanju: cenika),
ki ju je sprejel nadzorni svet Javnega holdinga mestnih javnih podjetij, in zavrglo zahtevo pritožnice za izdajo začasne
odredbe.
2. Pritožnica meni, da gre za akta, o zakonitosti katerih
se odloča v upravnem sporu na podlagi četrtega odstavka 1.
člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in
65/97- popr. - v nadaljevanju: ZUS). Navaja, da je stališče
Vrhovnega sodišča, po katerem sta sporna cenika predpisa
splošne narave, napačno, in se pri tem sklicuje na sklep
ustavnega sodišča št. U-I-54/00 z dne 23. 3. 2000. Tako
stališče Vrhovnega sodišča naj bi pomenilo, da zoper izpodbijana akta sodno varstvo ni zagotovljeno (23. člen ustave).
B)
3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom z dne 31. 5.
2000 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo, da bi ustavno
sodišče presodilo, ali so bile pritožnici z izpodbijanim sklepom kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine.
4. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi omeji na presojo, ali
sporna odločitev temelji na kakšnem z vidika varstva človekovih pravic nesprejemljivem pravnem stališču, ali če je takó
očitno napačna ter brez razumne pravne odločitve, da jo je
mogoče oceniti za arbitrarno oziroma samovoljno.
5. Izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča temelji na stališču, da sta sporna cenika predpisa splošne narave, kot
ga opredeljuje Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99
- EZ) v prvem in drugem odstavku 91. člena. Po mnenju
Vrhovnega sodišča naj bi namreč izpodbijana akta določala elemente za obračunavanje cene dobavljene energije
toplote in plina ter za izračun te cene različnim odjemalcem.
6. Tako stališče pa je napačno. Ustavno sodišče je s
sklepom št. U-I-54/00, na katerega se sklicuje tudi pritožnica, zavrglo zahtevo za oceno zakonitosti navedenih cenikov,
ker je ugotovilo, da ne vsebujeta določb o načinu oblikovanja in obračunavanja cen, ki bi bile po svoji pravni naravi
abstraktna in generalna pravna pravila, in da zato nista predpisa, temveč akta, s katerima so določene cene toplote in
plina.
7. Zaradi stališča Vrhovnega sodišča, ki je v nasprotju
s stališčem ustavnega sodišča iz sklepa št. U-I-54/00, je
bilo pritožnici z izpodbijanim sklepom nezakonito odrečeno
sodno varstvo, s tem pa poseženo v pravico iz 23. člena
ustave. Zato je bilo treba izpodbijani sklep razveljaviti. Ker je
bilo treba že iz tega razloga razveljaviti izpodbijani sklep, se
ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali sta cenika akta,
za katera je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu ali
ne. O tem bo moralo odločiti Vrhovno sodišče v ponovljenem postopku, pri čemer pa zahteve za izdajo začasne
odredbe ne bo moglo zavreči iz razloga, ker naj bi bila s
tožbo izpodbijana akta predpisa.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo
soglasno.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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SODNI SVET
3718.

Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Sodni svet Republike Slovenije na 24. seji dne 31. 8. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
8/96 in 24/98) je Sodni svet Republike Slovenije na 24. seji
dne 31. 8. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se z 31. 8.
2000 imenuje: Ana Šfiligoj, okrožna sodnica na Delovnem
sodišču v Kopru.

AKT
o spremembi akta o določitvi števila sodniških
mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v
Republiki Sloveniji
I
V aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/94, 55/94, 40/96, 62/96 – popravek, 68/96,
71/97, 27/98, 52/98, 65/98, 74/99, 17/00 in 28/00)
se število sodniških mest spremeni tako, da ima:
– Višje sodišče v Mariboru predsednika in 22 sodnikov,
– Okrajno sodišče v Sežani predsednika in 3 sodnike.
II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

3719.

3721.

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča
Na položaj svetnika višjega sodišča se z 31. 8. 2000
imenuje: Ivan Robnik, višji sodnik na Višjem delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Sodni svet Republike Slovenije na 24. seji
dne 31. 8. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z 31. 8. 2000 imenuje: Milena Jazbec Lamut.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka
24. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Sodni svet Republike Slovenije na 24. seji
dne 31. 8. 2000 sprejel

3720.

Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

3722.

Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o
objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto predsednika
Okrajnega sodišča v Brežicah

Na podlagi določb 62. in 66. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je
Sodni svet Republike Slovenije na 24. seji dne 31. 8. 2000
sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto: predsednika
Okrajnega sodišča v Brežicah.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) pošljejo na naslov: Sodni
svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639
v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.
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3723.

Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o
objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto podpredsednika
Okrajnega sodišča v Domžalah

Na podlagi določb 62. in 66. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je
Sodni svet Republike Slovenije na 24. seji dne 31. 8. 2000
sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto: podpredsednika Okrajnega sodišča v Domžalah.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) pošljejo na naslov: Sodni
svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639
v 15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3724.

Št.
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KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2000
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih avgusta 2000 v primerjavi z julijem 2000 je
bil 0,012.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do avgusta 2000 je bil 0,055.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do avgusta
2000 je bil 0,007.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta 2000 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,094.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
avgusta 2000 v primerjavi z julijem 2000 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2000 je bil 0,055.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do avgusta 2000 je bil 0,007.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta
2000 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,082.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2000 v primerjavi s povprečjem leta 1999 je bil 0,072.
Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Sklep o imenovanju sodnice za prekrške na
sodniško mesto sodnice za prekrške na Senatu
za prekrške Republike Slovenije

Svet sodnikov za prekrške je na seji dne 1. 9. 2000
sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice za prekrške na sodniško
mesto sodnice za prekrške na Senatu za
prekrške Republike Slovenije
Na sodniško mesto sodnice za prekrške na Senatu za
prekrške Republike Slovenije se z dnem 1. 9. 2000 imenuje Živa Bukovac.
Namestnica predsednika
Sveta sodnikov za prekrške
Republike Slovenije
Hajdemarija Borbats Polajnko l. r.

3725.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust
2000

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

3726.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za avgust
2000

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za avgust 2000
Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2000 v
primerjavi z julijem 2000 višje za 0,3%, cene na drobno pa
za 0,1%.
Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 5. septembra 2000.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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Uradni list Republike Slovenije
Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je na podlagi 10. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 34/93 in 3/98) na 2. seji dne 26. 6. 2000
sprejela

RAZLAGO
kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
Solidarnostna pomoč – 40. člen KPnd
1. Do solidarnostne pomoči po prvi alinei, 4. točke 40.
člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je
upravičen delavec v primeru smrti ožjega družinskega člana.
Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo
člani družine, kot jo razume zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih: zakonca, tudi izvenzakonska partnerja, in
otroci, tudi izvenzakonski ter posvojenci, ki jih je delavec po
zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko preživljal.
V primeru smrti delavca so upravičeni do solidarnostne
pomoči le ožji družinski člani iz prejšnjega stavka.
2. Solidarnostna pomoč po tretji alinei, 4. točke
40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti
pripada delavcu v primeru daljše bolezni, zaradi katere je
delavec začasno nezmožen za delo, kar je potrebno v vsakem primeru izkazati s potrdilom pristojnega zdravnika oziroma zdravniške komisije. Pri tem te pravice ni mogoče dodatno pogojevati z vrsto bolezni oziroma poškodbe, zaradi katere je delavec nezmožen za delo, saj gre za izključno strokovno presojo zdravnika.
Pod daljšo bolezen štejemo bolezen, ki traja tri mesece
ali več, ne glede na to, ali je delavec zaradi bolezni tri
mesece ali več odsoten z dela ali pa dela po 4 ure dnevno.
3. Do solidarnostne pomoči po tretji alinei, 4. točke
40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti
– “daljša bolezen” – je delavec upravičen samo enkrat v
koledarskem letu.
4. Solidarnostna pomoč po 4. točki 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je vezana na s
kolektivno pogodbo določen dogodek in se izplača z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po
njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev,
določenih s 4. točko 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Ta obveznost obstaja tudi v primeru, če delavec ne vloži posebnega pisnega zahtevka za
izplačilo pomoči.
Št. 02/2000
Ljubljana, dne 28. junija 2000.

Predsednica
Komisije za razlago kolektivne
pogodbe za negospodarske
dejavnosti
dr. Polona Končar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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OBČINE

LJUBLJANA
3728.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

V skladu z uredbo o oblikovanju cen distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS,
št. 45/00) je skupščina Javnega podjetja Energetika Ljubljana na 33. seji dne 6. 9. 2000 sprejela

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
Tarifna skupina

Cena

Stanovanjski odjem za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru

4.455,80 SIT/MWh
297,70 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru

1.001.337,49 SIT/MW/leto

Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru

5.123,70 SIT/MWh
342,00 SIT/m3

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru

1.201.605,18 SIT/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št.
33/00).
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. septembra 2000.
Predsednik skupščine
Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Janez Kranjc l. r.
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BISTRICA OB SOTLI

III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Prekorje–
Toplak se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu
RS na sedežu Krajevne skupnosti Škofja vas in v prostorih
Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo
Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne
razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo
organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu
in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Škofja vas
obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve
osnutka in o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost
na primeren način obvestiti krajane.

3729.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni
rabi

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica
ob Sotli na 12. redni seji dne 17. 7. 2000 sprejel naslednji

SKLEP
I
Na zemljišču parc. št. 1260/2, vl.št. 438, k.o. Trebče, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-12-0033/00
Bistrica ob Sotli, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-12/00
Celje, dne 12. septembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

CELJE
3730.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Prekorje–Toplak

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
Prekorje–Toplak
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka zazidalnega načrta Prekorje–Toplak, ki ga je pod
št. 34/00 izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora, d.o.o., Celje. Le-ta vsebuje tudi idejno zasnovo odvajanja odplak širšega območja Prekorja in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list
SRS, št. 40/86) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, št. 4/88).
II
Osnutek zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo enodružinske stanovanjske hiše, dovozne ceste in rešitve odvajanja odplak.

LJUBNO OB SAVINJI
3731.

Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del krajinskega parka Golte
(ureditveno območje Golte) na območju Občine
Ljubno

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97), je Občinski svet občine Ljubno na podlagi 16.
člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99) na 17. seji, dne 31. 8. 2000 sprejel

ODLOK
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
del krajinskega parka Golte (ureditveno območje
Golte) na območju Občine Ljubno
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo začasni prostorski ureditveni pogoji za del območja krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte), v nadaljevanju kratko začasni PUP
Golte.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Sestavni del odloka o PUP Golte je projekt Začasni
prostorski ureditveni pogoji za del območja krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte), številka projekta 040/
2000 PUP, ki ga je izdelala ARHENA, projektivno podjetje, v
maju 2000.
Projekt sestavljata dva dela:
– tekstualni del / smernice za pripravo odloka (mapa A)
ter
– kartografska dokumentacija (mapa B) z naslednjimi
grafičnimi prikazi:
list št. 1 Širši prikaz - izris iz plana Občine Ljubno in
osnutka plana Občine Mozirje
M 1: 50000
list št. 2 Območje urejanja in morfološke enote (na
temeljnih topografskih načrtih),
M 1 : 5000
list št. 3 Območje urejanja in morfološke enote s prikazom krajinskega parka na obravnavanem območju (na
preglednih katastrskih načrtih)
M 1 : 5000
3. člen
Začasni PUP Golte določajo:
– funkcijo območja ter pogoje za rabo prostora in kvaliteto posegov v prostor,
– merila in pogoje glede vrste posegov v prostor,
– merila in pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
– merila in pogoje za urejanje prometne infrastrukture
in sistemov zvez,
– merila in pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
– merila in pogoje za vodnogospodarsko urejanje,
– merila in pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine ter drugih dobrin splošnega pomena,
– merila in pogoje za varstvo in izboljšanje okolja ter
– posebna merila in pogoje za posege v prostor.
4. člen
Merila in pogoji so prostorsko določeni:
– za celotno obravnavano območje (skupna merila in
pogoji),
– za posamezna območja urejanja (merila in pogoji za
posamezna območja urejanja),
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– za posamezne morfološke enote (merila in pogoji za
posamezne morfološke enote) ter
– v okviru teh ponekod tudi za posamezno parcelo,
kjer je to nujno zaradi natančne umestitve pojava.
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa istovrstna območja urejanja in vse istovrstne morfološke enote razen, če v
merilih in pogojih za posamezna območja urejanja in posamezne morfološke enote ni drugače določeno.
5. člen
Območje urejanja je prostorsko zaokroženo območje,
s pretežno enotno namembnostjo in rabo prostora, objektov
in naprav. V tem prostorskem izvedbenem aktu so določena
naslednja območja urejanja: RGOLTE (rekreacija), TGOLTE
(turizem) in GGOLTE (gozd).
Morfološke enote so manjši deli območja urejanja, ki
pretežno vsebujejo enovite določbe glede oblikovanja in
načinov urejanja znotraj območja urejanja. V tem prostorskem izvedbenem aktu so določene naslednje morfološke
enote: I (komunalna, energetska in vodnogospodarska infrastruktura, vlečnice in sedežnice ter smučarske proge), G
(gozdne površine), K (kmetijske površine), P (prometna infrastruktura – ceste, nihalka, parkirne površine).
Zavarovana območja so območja zavarovana z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (odlok
objavljen v Uradnem listu SRS, št. 27/87).
Naravne vrednote so, skladno z naravovarstvenimi
smernicami (strokovne podlage) za PUP za del krajinskega
parka Golte, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje maja 2000, št. NC 523/00, z dne
17. 5. 2000 ter skladno z odlokom o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Mozirje (objavljen v Uradnem listu SRS, št.
27/87) in odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (objavljen v
Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin, št. 5/00), tista
območja, ki so predvidene za zavarovanje z aktom ali pa so
zanje predvideni drugi ukrepi varstva (pogodba o varstvu,
pogodba o skrbništvu).

II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI
6. člen
Območje, ki se ureja z začasnimi PUP Golte je ureditveno območje Golte.
7. člen
Začasni PUP Golte določajo merila in pogoje za naslednja območja urejanja, ki so opredeljena glede na pretežno rabo prostora:
Pretežna raba
prostora

Oznaka območja
urejanja

Naziv območja
urejanja

Prevladujoče
dejavnosti

Oznaka morfološke Prevladujoče
enote
ureditve ali rabe

Naziv morfološke enote

rekreacija

RGOLTE1

rekreacija

RGOLTE2

RTC Golte
rekreacija
Mozirska

smučišča
infrastruktura
smučišča s
spremljajočimi
objekti
infrastruktura
promet
gozd pašniki

I1
I2
I1
P1
P2
G1
G2
G3

Stari stani - Medvedjak
Trije ploti
Morava - Mozirska koča
Nihalka Žekovec - Golte
Planinska ravna
Bela peč
Požganija
Konjski vrh

smučišča
akumulacija
smučišča
nihalka
parkirišča
gozd
gozd
gozd
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Pretežna raba
prostora

Oznaka območja
urejanja

Naziv območja
urejanja

Prevladujoče
dejavnosti

Oznaka morfološke Prevladujoče
enote
ureditve ali rabe

turizem

TGOLTE1

RTC Golte
turizem

gozd

GGOLTE1

odprti prostor

turizem
gostinstvo
rekreacija
infrastruktura
gozdarstvo
kmetijstvo
rekreacija

Ni morfoloških
enot,
velja obstoječi
UN RTC Golte
G1
gozd
G2
gozd
K1
kmetija,
pašniki
K2
pašniki

8. člen
Območje urejanja TGOLTE1 se ne ureja z začasnimi
PUP Golte temveč se s tem odlokom samo dopolnjuje odlok
o ureditvenem načrtu UN RTC Golte (odlok o ureditvenem
načrtu RTC Golte, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 21/91 in odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o ureditvenem načrtu RTC Golte, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 36/92) tako, da poleg določil navedenega odloka
veljajo še določila tega odloka navedena v členih 13 in 33
tega odloka.
9. člen
Meje ureditvenega območja Golte, ki se ureja s temi
prostorsko ureditvenimi pogoji, meje območij urejanja in
morfoloških enot so prikazane v grafičnih prilogah v kartografski dokumentaciji iz 2. člena tega odloka.

Naziv morfološke enote

Ter
Ojstri vrh
Praprotnica
Smrekovec - Zagradiški hlev

– posegi za varstvo pred ogroženostjo z zemeljskimi
in/ali snežnimi plazovi, hudourniki ipd.,
– sanacije poškodovanih zemljišč,
– odstranitve objektov in naprav,
– postavitev ograj, kjer je potrebno zavarovanje ljudi,
živali, naravnih virov, objektov: (zavarovanje smučišč in drugih športnih ter rekreacijskih naprav, vstopnih in izstopnih
postaj žičnic, zavarovanje vodnih virov in vodnih površin,
pašnih površin, nevarnih območij ipd.),
– pri vseh posegih v prostor je potrebno ohraniti ali
omogočiti dostop do gozdnih in kmetijskih zemljišč,
– ureditev obstoječih planinskih in drugih poti kot možnih povezav v dolino ter postavitev opozorilnih in obvestilnih
znakov.
Posegi na območjih, ki so namenjena rekreacijski rabi

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V
PROSTOR
1. Merila in pogoji glede vrste posegov
10. člen
Ne glede na vrsto posega na celotnem območju veljata
naslednji določili:
– rekreacijske ureditve, ki bi bistveno posegale v geološke, mikroreliefne, hidrološke in vegetacijske razmere,
bodo dopustne samo po sanaciji območja in le na podlagi
predhodno izdelanih podrobnih strokovnih proučitev in določil za urejanje prostora;
– v območjih izključne in omejene rabe prostora in v
varovalnih pasovih cest, vplivnih območjih žičniških naprav
ter v območjih rezervatov drugih elementov infrastrukturnega omrežja in naprav, v varstvenih območjih vodnih virov,
naravne in kulturne dediščine, v varovalnih gozdovih je izvajanje posegov omejeno skladno z veljavnimi predpisi ter z
merili in pogoji, ki so opredeljeni v tem odloku.
Posegi na celotnem območju
11. člen
Na celotnem obravnavanem območju so dopustni naslednji posegi:
– za obstoječe objekte: vzdrževalna dela, adaptacije in
rekonstrukcije,
– prometno omrežje in naprave: redno vzdrževanje in
obnavljanje ter rekonstrukcije,
– za komunalno in energetsko omrežje in naprave ter
za omrežje in naprave za zveze: redno vzdrževanje in obnavljanje, rekonstrukcije in odstranitve,
– vodnogospodarske ureditve: ureditve, ki se nanašajo
na vzdrževanje hidroloških razmer,

12. člen
V morfoloških enotah z oznako I so poleg posegov,
določenih v 11. členu tega odloka, dopustni še naslednji
posegi:
– za obstoječe objekte: postavitev nadomestnih objektov na isti lokaciji po odstranitvi obstoječega objekta,
– spremembe namembnosti kmetijskih gospodarskih
in pomožnih objektov, vendar samo za potrebe spremljajoče
dnevne turistične in rekreacijske ponudbe, ne pa za počitniško bivanje,
– postavitve začasnih in pomožnih objektov za potrebe
turizma in rekreacije, ki ne zahtevajo posebnih ureditev,
– obstoječe vlečnice in sedežnice: vzdrževalna dela,
adaptacije in rekonstrukcije ter zamenjave posameznih delov ali celote ali nadomestne gradnje (nadomestitev vlečnice
s sedežnico, zamenjava enosedežnice z dvosedežnico, dvosedežnice s štirisedežnico ipd.),
– sanacije poškodovanih zemljišč ali še ne ustrezno
oblikovanih in urejenih smučišč,
– ureditev novih smučarskih prog ob upoštevanju določil tega odloka in predhodni pridobitvi ustreznih soglasij,
– ureditev manjših rekreacijskih ureditev (otroško igrišče na snegu, športni park za bordanje, sankališče za rekreacijske namene ipd.) z napravami, ki se izven smučarske
sezone odstranijo,
– za komunalno in energetsko omrežje in naprave ter
za omrežje in naprave za zveze: nadomestne gradnje in
novogradnje,
– sistem objektov in naprav zasneževanja.
13. člen
Znotraj območja urejanja z oznako TGOLTE1 so poleg
posegov, določenih z odlokom UN RTC Golte, dopustni še
posegi za ureditev zasneževanja.
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Posegi na območjih izven krajinskega parka
14. člen
Na območjih izven krajinskega parka, so poleg posegov, določenih v 11. členu tega odloka, dopustni še naslednji posegi:
– samotna kmetija: novogradnje objektov in objektov
dopolnilnih dejavnosti ter prizidave za potrebe obstoječe
kmetije,
– prizidave in dopolnilne gradnje pastirskih stanov vendar le za potrebe kmetijstva,
– postavitve začasnih in pomožnih objektov za potrebe
gozdarstva, kmetijstva in lovstva, ki ne zahtevajo posebnih
ureditev,
– novogradnje infrastrukturnih objektov in naprav.
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Krajinsko oblikovanje
15. člen
Pri vseh posegih in dejavnostih v prostoru je potrebno
varovati naravno in ohranjati kulturno krajino:
– naravne prvine in njihove kvalitete ter njihova razmerja in oblike,
– ekstenzivno rabo kmetijskih površin,
– značilnosti kulturne krajine, predvsem razmerja med
kmetijskimi in gozdnimi površinami ter poselitvijo.
16. člen
Vsi posegi v prostor, vse ureditve in vse gradnje (urejanje smučišč, vse gradnje objektov in naprav), morajo biti
načrtovane in izvedene na način, ki zagotavlja ohranjanje
obstoječih krajinskih značilnosti celotnega prostora in sicer
tako, da se:
– zagotavlja dvojna raba teh površin (v zimski sezoni
smučišča, izven nje kmetijstvo),
– čimbolj prilagajajo terenu, brez bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer,
– v največji meri ohranja obstoječa vegetacija (gozdni
rob, večje in manjše skupine drevja in grmičevja, posamezna drevesa in travno rušo),
– zagotavlja značilnostim prostora ustrezno prilagojen
izgled v vsakem letnem času,
– prepreči:
– porušenje ravnotežja v strukturi tal, ki lahko povzroča erozijske procese in trajno razgaljene površine,
– škodljivo delovanje hudourniških in drugih voda,
– poškodovanje ali uničenje redkih ogroženih rastišč
in zavarovanih rastlin ter
– morebitne druge škodljive vplive.
17. člen
Pri vseh posegih je potrebno upoštevati pogoje za gradnjo v posebnih razmerah:
– vse degradacije morajo biti sanirane sproti, v fazi
gradnje ali takoj po zaključeni gradnji, predvsem pa pravočasno in ustrezno,
– rekultiviranje poškodovanih zemljišč in urejanje smučišč se mora načrtovati in izvajati sočasno z vodnogospodarskim urejanjem in urejanjem kmetijskih zemljišč,
– vsi materiali, ki bodo pri posegih na območju uporabljeni in bodo vidni, morajo biti naravni in avtohtoni (podporni
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zidovi, utrjene površine, urejanje hudournikov, ograje, oprema idr.),
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami;
– po končani gradnji odstraniti gradbene pomožne in
začasne objekte in odvečni gradbeni material,
– višinske razlike zemljišč morajo biti urejene s travnatimi brežinami; oporni zidovi so dopustni le v izjemnih primerih, ko ni možno drugačno uravnavanje višin zemljišč ali
zavarovanje brežin,
– poseki vegetacije in oblikovanje terena je dopustno
le na tistih delih zemljišč, ki bodo direktno prizadeta z gradnjo ter ureditvami.
18. člen
Pogoji za dodatno zasneževanje smučišč ter oblikovanje objektov, naprav in ureditev, ki so zato potrebni, morajo
biti določeni s posebno študijo na katero je potrebno pridobiti soglasja pristojnih strokovnih služb.
Akumulacija vode za zasneževanje mora biti izvedena
tako, da se v največji možni meri prilagaja obstoječemu
terenu. Oblikovanje robov obale mora upoštevati načela
sonaravnosti in mora biti izvedena tako, da se prilagaja krajinskim značilnostim prostora; torej na način, ki omogoča
čim bolj naravno oblikovanje obale ter primernost ureditve v
vseh letnih časih in v vseh fazah (polna ali prazna akumulacija). Kolikor slednje ni mogoče, je potrebno zagotavljati čim
bolj konstanten nivo vode v vegetacijskem obdobju.
19. člen
Drevesne ograde in drugi pasovi vegetacije ter skupine
dreves in drevesni osamelci na in ob planinah so varovani.
Varovani so tudi gozdni robovi, ki jih je treba v primeru
utemeljenih posegov v nje na novo zasaditi ali okrepiti.
Poseki vegetacije so dopustni le v izjemnih primerih (če
je oviran potek poti in se mu ni možno izogniti in drugo) in v
vplivnih območjih infrastrukturnih naprav (žičnic, daljnovodov idr.), ki jih zahtevajo varnostne potrebe, vendar le s
soglasjem pristojnega upravljavca gozdov.
Vse nove zasaditve morajo biti oblikovno zasnovane v
skladu z načinom rasti obstoječe vegetacije. Izbor rastlinskih vrst je omejen na obstoječe fitocenološke združbe.
20. člen
Regulacijo vodotokov (hudournikov) je treba izvajati tako, da so v čim večji meri ohranjeni prvotni poteki vodotoka
in obrežna vegetacija.
21. člen
Pri načrtovanju poteka in načina izvedbe novih infrastrukturnih vodov ter pri njihovi gradnji je potrebno prilagajanju krajinskim značilnostim prostora posvetiti še posebno
pozornost.
Vsi elementi vseh infrastrukturnih napeljav morajo biti
oblikovani prilagojeno za ta prostor. Vidni elementi zasneževanja morajo biti zasnovani tako, da jih je izven smučarske
sezone možno odstraniti.
22. člen
Turistična prometna in druga oprema ter oznake morajo
biti ustrezno oblikovane in postavljene tako, da ne zastirajo
značilnih pogledov. Zaščitne ograje ob smučiščih, žičniških
napravah ter ob drugih nevarnih območjih je potrebno v poteku prilagajati konfiguraciji terena in po možnosti umakniti iz
vidnega območja obiskovalcev ali v poletni sezoni odstraniti.
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Urbanistično in arhitekturno oblikovanje

23. člen
V poselitvenih območjih (samotna kmetija, staje, turistični objekti) se mora urbanistično oblikovanje posegov prilagajati morfološkim značilnostim poselitve predvsem glede:
– lege objekta na parceli,
– orientacije objekta,
– odmika od sosednjih objektov,
– gradbene mase,
– višine objekta,
– naklona strehe in smeri slemena.
24. člen
Na celotnem območju se morajo gradnje prilagajati
oblikovnim značilnostim prostora. Vse to velja tudi za pomožne objekte in postaje žičnic.
V območjih urejanja za rekreacijo se mora pri gradnjah
in ureditvah upoštevati krajinske značilnosti širšega in ožjega prostora ter obstoječe objekte tako, da bo z novimi
posegi izboljšana celovita podoba rekreacijsko turističnega
kompleksa in izboljšana vključitev grajenih objektov ali novo
oblikovane stavbne mase v krajinski prostor.
Gradbeni posegi v prostor lahko izstopajo iz krajine ali
od oblikovne enovitosti grajenega okolja samo pri objektih
posebne namembnosti, kjer tehnološke zahteve ne omogočajo oblikovnega prilagajanja novega objekta okoliškim objektom ali pa ima oblika objekta namen opozoriti na posebno dejavnost.
25. člen
Nadomestna gradnja je dopustna tedaj, ko je obstoječi
objekt poškodovan, porušen ali dotrajan v tolikšni meri, da
ni možna njegova prenova.
V primeru, da se del obstoječega objekta ohrani, je
potrebno ohranjeni del in nov objekt povezati v enotno oblikovano stavbno maso. Nakloni strešin in kritina morajo biti v
tem primeru enaki. Ohranjaje delov prvotnih objektov kot
samostojnih objektov, ločenih od novih, ni dopustno.
26. člen
Novi objekti morajo biti postavljeni v neposredni bližini
obstoječih objektov tako, da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno skupino.
27. člen
Infrastrukturni objekti in naprave (transformatorske postaje, postaje žičniških naprav, elektrovodi, sistemi zvez,
žičniške vrvi) morajo biti locirani ter grajeni tako, da niso
vidno izpostavljeni in ne izstopajo iz okolice.
28. člen
Arhitekturno oblikovanje novih objektov, dozidav, rekonstrukcije in adaptacije ter drugih posegov se mora zgledovati po oblikovnih značilnostih ter kvalitetah objektov in
ureditev v območju urejanja, predvsem glede:
– sestave in razmerja osnovnih stavbnih mas,
– barve in oblikovanosti streh,
– oblikovanja in razmerja fasad,
– arhitekturnih elementov,
– barve in teksture streh in fasad,
– okolju primernega materiala.
29. člen
Gradnje in ureditve pašnih objektov na planinah (skupni
pašni objekti, pastirski stanovi, hlevi, staje, ograde, ogra-
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je…) ter v druge namene preurejenih pastirskih stanov se
morajo prilagajati oblikovnim značilnostim prvotnih tradicionalnih tovrstnih stavb in ureditev.
3. Merila in pogoji za urejanje prometne infrastrukture
in sistemov zvez
Urejanje prometne infrastrukture
30. člen
Gradnja novih cest, razen v območju izven krajinskega
parka, ni dopustna. Ureditev gozdnih vlak in dostopnih poti
je dopustna, vendar ne preko vizualno izpostavljenih pobočij.
31. člen
Rekonstrukcije cest so dopustne le z minimalnim odstopanjem od obstoječih tras cest. Pri rekonstrukciji in obnovi se ne sme poslabšati obstoječa dostopnost.
32. člen
Pri urejanju ceste do Mozirske koče in gornje postaje
nihalke je potrebno zagotoviti možnost zapore za ves promet
razen za oskrbo turističnih objektov in urgenco.
33. člen
Parkirišča za teptalna vozila za sneg in druga tovrstna
vozila ter prostori za shranjevanje premičnih naprav za zasneževanje bodo urejena v objektu, ki je predviden v območju urejanja TGOLTE1.
Sezonsko (občasno) parkirišče na Planinski ravni naj
bo izvedeno v makadamu. Spodnji ustroj mora biti izveden
tako, da se zagotovi prestrezanje škodljivih snovi.
Žičnice (vlečnice, sedežnice in nihalka)
34. člen
Pri rekonstrukciji žičnic niso dopustna bistvena odstopanja lokacij in poteka žičniških naprav (spodnje in zgornje
postaje, proge, nosilni stebri) od obstoječih.
35. člen
Rekonstrukcija mora biti izvedena tako, da z gradnjo,
vzdrževanjem in obratovanjem ne povzročajo vplivov na okolje in da ne ogrožajo varnost ljudi, prometa, objektov in
naprav.
36. člen
Vsi objekti začasne narave morajo biti izven zimske
sezone odstranjeni (varovalne ograje za smučarje ipd.).
Sistemi zvez
37. člen
Elementi sistema zvez morajo biti postavljeni na lokaciji, ki je vidno čim manj izpostavljena.
4. Merila in pogoji za komunalno in energetsko
opremljanje
38. člen
Novogradnje in rekonstrukcije komunalnih in energetskih vodov in naprav morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo vodnih virov in varstvo okolja nasploh.
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Oskrba z vodo

5. Merila in pogoji za vodnogospodarsko urejanje

39. člen
Na območju je potrebno varovati vse vodne vire pred
onesnaženjem in jih vzdrževati kot lokalne vodne vire za
oskrbo kmetij, napajanje živine, za oskrbo turističnih objektov in naprav ter za požarno varnost.

46. člen
Premostitve preko urejenih in neurejenih odsekov hudourniških strug morajo biti dimenzionirane na pretok pričakovanih visokih vod. Za vse nove premostitve je potrebno
pridobiti soglasje pristojnih služb za vodnogospodarsko urejanje.
Možne izvirne vode in žarišča podzemnih voda je treba
zajeti in odvesti v obstoječe jarke ali struge ali po potrebi
drenirati.
Meteorno vodo je dopustno preko peskolovov odvesti
v recipiente oziroma ponikovalnice.
Fekalnih in drugih odpadnih vod ni dopustno spuščati v
struge hudournikov.

40. člen
Vir (zajem) in način pridobitve ter akumuliranja vode za
pripravo umetnega snega je potrebno določiti s posebno
študijo.
Uporaba pitne vode za umetni sneg iz vodnih virov pod
Goltmi je dopustna le v obsegu, ki zagotavlja oskrbo z vodo
vsem potrošnikom te vode (domačinom, oskrbi z vodo obstoječih objektov na območju RTC Golte) ter ob soglasju in
pogojih upravljavca vodovoda.
Pri pripravi umetnega snega ni dopustna uporaba kemijskih sredstev, ki bi škodljivo vplivala na vodne vire pod
Goltmi ali imela kakršnekoli drugačne negativne vplive na
okolje.
Odvajanje odpadnih voda
41. člen
Za vse obstoječe objekte in možne nove objekte je v
sklopu urejanja sanitarij obvezna ureditev vodotesne dvoprekatne greznice na izpraznjevanje.
Energetska oskrba
42. člen
Na celotnem območju ni dopustno ogrevanje z naftnimi
derivati. Dopustno je ogrevanje z elektriko, sončno energijo
in ekološko razgradljivimi kurilnimi sredstvi.
Sončne zbiralnike je dopustno postavljati tako, da niso
moteči za okolico.
43. člen
Gradnja novih daljnovodov preko območja načeloma ni
dopustna, razen izjemoma, kadar drugačna možnost ne obstaja.

6. Merila in pogoji za varstvo naravnih vrednot
(naravna dediščina)
47. člen
Na območju krajinskega parka Golte se varujejo naravne vrednote skladno z naravovarstvenimi smernicami (strokovne podlage) za PUP za del krajinskega parka Golte, ki jih
je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje maja 2000, št. NC 523/00, z dne 17. 5. 2000 ter
skladno z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Mozirje (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 27/87) in odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (objavljen v Uradnem glasilu
zgornjesavinjskih občin, št. 5/00).
48. člen
Posegi, ki bi kakorkoli razvrednotili, poškodovali ali
uničili naravne vrednote, niso dopustni.
49. člen
Na območju se varuje tudi vse neevidentirane naravne
vrednote.
V primeru odkritja nove naravne vrednote je potrebno o
tem obvestiti pristojno naravovarstveno službo, hkrati pa
zaustaviti vse dejavnosti, ki bi jo lahko ogrozile.
7. Merila in pogoji za varstvo in izboljšanje okolja
Varstvo naravnih virov

Odstranjevanje komunalnih odpadkov
44. člen
Organizirano zbiranje in odstranjevanje odpadkov je
obvezno.
Zbirna in odjemna mesta je potrebno urediti tako, da
niso na vidno izpostavljenih mestih, praviloma v sklopu objektov.
Vsi odpadki s celotnega območja se morajo odvažati v
dolino na urejeno deponijo komunalnih odpadkov.
Varstvo pred požarom
45. člen
Za potrebe varstva pred požarom celotnega območja
je potrebno izdelati poseben elaborat. Požarno vodo je mogoče zajemati iz akumulacije.

50. člen
Na območju, ki ga ureja ta odlok veljajo prepovedi, ki
jih določajo odloki o varstvu vodnih virov in varstvu gozdov
na obravnavanem območju.
Varstvo človeka pred ogroženostjo
51. člen
Za gradnjo rekreacijskih objektov in ureditev je potrebno pridobiti oceno ogroženosti obravnavanih območij in
določiti rešitve – ukrepe za varstvo pred snežnimi in zemeljskimi plazovi ter drugimi nevarnostmi.
52. člen
Prečkanje cestnih in drugih prometnic ter rekreacijskih
poti in ureditev z žičniškimi napravami morajo s tehnično
izvedbo in opozorilnimi tablami zagotavljati varnost vseh udeležencev v prometu, rekreativnih obiskovalcev in drugih.
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Turistična prometna in druga oprema ter oznake morajo biti postavljeni tako, da ne predstavljajo ovir, da je zagotovljena nemotena rekreacija in da ni ovirano vzdrževanje
infrastrukturnega omrežja in žičniških naprav.
IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V
PROSTOR
Območja za rekreacijo znotraj krajinskega parka
(II. varstveni režim)
53. člen
Območje urejanja RGOLTE1, morfološka enota I1
Pri vseh posegih, posebno pa pri urejanju smučišč in
žičnic, je potrebno posebno pozorno upoštevati merila in
pogoje za krajinsko oblikovanje prostora.
54. člen
Območje urejanja RGOLTE1, morfološka enota I2
Na območju je dopustna izgradnja akumulacije s črpališčem za zasneževanje skladno s pogoji krajinskega oblikovanja vendar le na označenih (delih) parcel št. 598/1 in
598/2 v katastrski občini Ter ter parcele št. 879/3 v katastrski občini Poljane, ob pozitivni oceni zakonsko predpisanih študij in strokovnih ocen.
Projekt akumulacije mora poleg gradbeno tehničnih
rešitev vsebovati tudi načrt krajinske ureditve.
55. člen
Območje urejanja RGOLTE2, morfološka enota I1
Na območju smučišča Morava, so dopustni enaki posegi kot v morfološki enoti I1, v območju urejanja RGOLTE1.
Druga območja v krajinskem parku
56. člen
Območje urejanja RGOLTE2, morfološke enote G1, G2,
G3 in P1
Znotraj obravnavanih morfoloških enot je gozd razdeljen na dve coni:
– cona I (morfološka enota G3 celoti in del G2 - Požganija), kjer niso dovoljeni nobeni posegi v prostor razen gozdarskih dejavnosti;
– cona II (morfološka enota G1, del G2 in P1), kjer
posegi načeloma niso dovoljeni, možni pa sta rekonstrukciji
nihalke in ceste.
Znotraj morfološke enote G2 se nahaja naravni rezervat Mozirska požganija (NR5) predviden za zavarovanje z
aktom ter naravni vrednoti Okence v Mozirski požganiji (NV6)
na delu parcele in Mesarska lopa (NV8), predvideni za varovanje z drugimi ukrepi varstva, ki jih predpiše pristojna naravovarstvena služba.
Znotraj morfološke enote G3 se nahaja del zavarovanega naravnega spomenika Tirske peči (NS2).
Znotraj območja je varovalni gozd. Ravnanje s temi
območji ureja zakon.
57. člen
Območje urejanja GGOLTE1, morfološki enoti K2 in G2
Znotraj morfološke enote K2 je del najširšega varstvenega območja vodnega vira Ljubija in zavarovan naravni
spomenik Ledenica na Golteh (NS3).
Območje morfološke enote G2 je cona I, kjer niso
dovoljeni nobeni posegi v prostor razen gozdarskih dejavnosti.
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Območja izven krajinskega parka
58. člen
Območje urejanja RGOLTE2, morfološka enota P2
Dovoljena je ureditev parkirnih mest v makadamski izvedbi v obsegu obstoječe utrjene površine. Dopustna je
rekonstrukcija ceste do parkirišč v večjem obsegu. Na koncu parkirišč mora biti izvedena zapora prometa tako, da je
dostop do območja Mozirske koče in hotela možen samo
izjemoma.
59. člen
Območje urejanja GGOLTE1, morfološka enota G1
Na območju so dovoljeni samo posegi za potrebe gospodarjenja z gozdom.
60. člen
Območje urejanja GGOLTE1, morfološka enota K1
Na območju so dovoljeni posegi za potrebe kmetijstva
in gozdarstva ter za potrebe razvoja samotne kmetije.
Na območju je možna ureditev turistične infrastrukture
(smučišča, žičnice in spremljajoče ureditve).
Območja za turizem
61. člen
Območje urejanja TGOLTE1 (RTC Golte turizem)
Za območje velja ureditveni načrt RTC Golte, ki ga je
izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. 958/90 – UN –
0/1, novembra 1990 (odlok o ureditvenem načrtu RTC
Golte, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
21/91 in odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu RTC Golte, objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 36/92).
Poleg določil naštetih odlokov veljajo še določila tega
odloka, ki se nanašajo na območje urejanja TGOLTE1.
Znotraj območja se nahaja naravna vrednota Medvedja
jama (NV7), predvidena za varovanje z drugimi ukrepi varstva, ki jih predpiše pristojna naravovarstvena služba.

V. KONČNE DOLOČBE
62. člen
Za vse posege znotraj krajinskega parka Golte so obvezna soglasja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, Zavoda za gozdove Slovenije ter Ministrstva za okolje
in prostor, Uprava RS za varstvo narave.
63. člen
Prostorski ureditveni pogoji po tem odloku so stalno na
vpogled na sedežu Občine Ljubno ter pri Uradu za okolje in
prostor pri Upravni enoti Mozirje.
64. člen
Izvajanje tega odloka nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe.
65. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.
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3732.

Program priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za izjemne posege na podlagi
sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine
Ljubno – dopolnitev v letu 1999

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine
Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je
Občinski svet občine Ljubno na korespondenčni seji dne
7. 9. 2000 sprejel
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– občina izvede postopek javne razgrnitve osnutka
sprememb in dopolnitev (sklep o javni razgrnitvi, razgrnitev z
javno razpravo, stališče do pripomb iz javne razgrnitve);
– izvajalec izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev;
– Občinski svet občine Ljubno sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999
ter ga objavi v Uradnem glasilu.
III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na podlagi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu
1999
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/00)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku sprejemanja odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999, subjekti,
ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za pripravo.
Cilj sprejetja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na
podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 je zagotovitev pogojev za
pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo gasilskega poligona in igrišča v Radmirju.
Območje za gradnjo gasilskega poligona in igrišča zajema parcele št. 654/26, 654/44, 654/45 in 654/46 v
k.o. Radmirje v velikosti okrog 2.000 m2.
II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 mora biti izdelan v skladu s 27., 28., 29. in
31. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
v skladu z navodili o vsebini PSP in PIA (Uradni list SRS, št.
14/85).
Vrstni red aktivnosti:
– občina pripravi dokumentacijo za izbor izvajalca izdelave sprememb in dopolnitev;
– občinska komisija, na podlagi sprejetih ponudb izbere najugodnejšega izvajalca;
– izbrani izvajalec izdela osnutek sprememb in dopolnitev ter pridobi soglasja k osnutku;

3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev so:
1. Javno podjetje Komunala Mozirje
2. RS, MKGP
3. RS, MOP, Urad za prostorsko planiranje
4. Občina Ljubno
5. Ostali soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da
so njihova soglasja potrebna.

IV. TERMINSKI PLAN
4. člen
Terminski plan za izdelavo in sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999
je naslednji:
1. izdelava osnutka
15. 9. 2000
2. pridobivanje soglasij k osnutku
od 15. 9. 2000
do 16. 10. 2000
3. javna razgrnitev osnutka:
3.1 sklep o javni razgrnitvi
8. 9. 2000
3.2 javna razgrnitev
od 15. 9. 2000
do 16. 10. 2000
3.3 javna razprava
9. 10. 2000
3.4 izdelava poročila o pripombah
in soglasjih
ob končani javni razgrnitvi
4. stališče do pripomb in soglasij ob končani javni razgrnitvi
5. izdelava predloga 4 dni po prejemu stališč
6. sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na
osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999:
6.1 obravnave predloga
ob prejemu predloga
6.2 sprejem odloka na Občinskem svetu
občine Ljubno
predvidoma 19. 10. 2000

V. VIRI IN SREDSTVA ZA IZDELAVO
5. člen
Sredstva za izdelavo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov
Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 bo Občina Ljubno
zagotovila v svojem proračunu.
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VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati dan po objavi.
Št. 002-17/00-01
Ljubno, dne 7. septembra 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

3733.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na podlagi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu
1999

POSTOJNA
3734.

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o
ukinitvi vojaškega poligona Poček na območju
Občine Postojna

Na podlagi 16. in 48. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/98, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
46.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razl., 9/96 - odl. US, 44/96
- odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98,
59/99 - odl. US in 70/00) in 3. in 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list, RS št. 15/94,
13/95, 34/96, 38/96, 43/96 in 57/96) je Občinski svet
občine Postojna na 18. seji dne 11. 9. 2000 sprejel naslednji

SKLEP

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) izdajam

1
Razpiše se svetovalni referendum o ukinitvi vojaškega
poligona Poček na območju Občine Postojna.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za izjemne posege na podlagi
sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine
Ljubno – dopolnitev v letu 1999

3
Za dan razpisa referenduma se šteje 11. 9. 2000 in s
tem dnem začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.

1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih
aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 .
2
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občinske uprave
občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, in sicer
30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Javna obravnava bo dne 9. 10. 2000 ob 18.
uri v posebni sobi gostilne Na pošti v Radmirju.
4
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek
Občinski upravi občine Ljubno.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-01/00-03
Ljubno, dne 8. septembra 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

2
Referendum se razpisuje za celotno območje Občine
Postojna.

4
Referendum se izvede v nedeljo, 15. oktobra 2000.
5
Referendumsko vprašanje se glasi:
“ALI STE ZA UKINITEV VOJAŠKEGA POLIGONA
POČEK?”
“ZA”
“PROTI”
6
Z izrazom “vojaški poligon” je smatrati vojaški poligon
na Počku in Bilah, vključno z vsemi vadbišči na tem območju
(npr. t.i. ZELENO DOLINO in ostalo).
Kolikor bo večina volilcev, ki se bodo udeležili referenduma, glasovalo ZA ukinitev poligona pomeni ta odločitev:
– zavezo občinskemu svetu, da bo odločitev referenduma upošteval pri sprejemanju vseh aktov iz svoje pristojnosti in ne bo sprejel nobene odločitve, ki bi bila v nasprotju
z voljo volilcev;
– zavezo vsem občinskim organom, da bodo v pogajanjih z državo upoštevali voljo volilcev in zahtevali:
– takojšnjo omejitev in posledično prenehanje aktivnosti, ki močneje obremenjujejo okolje (uporaba težkega topništva, eksplozivnih sredstev ipd.) na območju vojaškega
poligona;
– prepoved širitve uporabe za namene za katere se
poligon doslej ni uporabljal;
– prenehanje zapiranja območja lastnikov zemljišč;
– plačilo odškodnine prizadetim lastnikom zemljišč in
lokalni skupnosti;
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– določitev načina, pogojev in vseh ostalih elementov
uporabe vojaškega poligona v prehodnem obdobju, upoštevaje nacionalni interes in interes lokalne skupnosti ter upoštevaje razvoj obrambne strategije in modernih načinov usposabljanja;
– sanacijo degradiranih površin.
Končni cilj vseh aktivnosti je zaprtje vojaškega poligona.
7
Postopek vodijo občinski volilni organi.
8
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

PUCONCI
3735.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Brezovci – naselje Brezovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Brezovci na seji dne 4. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Brezovci – naselje Brezovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Brezovci za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Brezovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– sanacijo vaške kapele,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest v naselju,
– izgradnja pločnikov v naselju,
– vzdrževanje javnih poti,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost.
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Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
18,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
11,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Brezovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Brezovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Brezovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI – naselje Brezovci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Brezovci, ki se uporablja za:
– sanacijo vaške kapele,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove cest v naselju,
– izgradnja pločnikov v naselju,
– vzdrževanje javnih poti
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost
glasujem
»ZA«
»PROTI«
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Brezovci.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Brezovci.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Brezovci.
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10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Brezovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Brezovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Brezovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-2/2000
Puconci, dne 4. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Brezovci
Franc Barbarič l. r.

3736.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Brezovci – naselje Predanovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Brezovci na seji dne 4. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Brezovci – naselje Predanovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Brezovci – Predanovci za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Predanovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest in javnih poti v
naselju,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– dokončanje CATV sistema,
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– sofinanciranje društev v vasi,
– ureditev vaške razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnih objektov ob
športnem centru.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
10,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
6,500.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Predanovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Predanovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Brezovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI – naselje Predanovci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Predanovci, ki se uporablja za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest in javnih poti v
naselju,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– dokončanje CATV sistema,
– sofinanciranje društev v vasi,
– ureditev vaške razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnih objektov ob
športnem centru
glasujem
»ZA«

»PROTI«

Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Predanovci.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Predanovci.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Brezovci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Brezovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Brezovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Brezovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-4/2000
Puconci, dne 4. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Brezovci
Franc Barbarič l. r.

3737.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Zenkovci – naselje Beznovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Zenkovci na seji, dne 5. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Zenkovci – naselje Beznovci

Št.
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– asfaltiranje javne poti (cesta na Gres),
– izgradnja ulične razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– tekoče vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– ostale sprotne potrebe.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
8,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
5,500.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Beznovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Beznovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Zenkovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI – naselje Beznovci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Beznovci, ki se uporablja za:
– asfaltiranje javne poti (cesta na Gres),
– izgradnja ulične razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– tekoče vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– ostale sprotne potrebe
glasujem

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Beznovci za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.

Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Beznovci.

7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Beznovci.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:

8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Beznovci.

»ZA«

»PROTI«
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9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Zenkovci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Zenkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zenkovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-5/2000
Puconci, dne 5. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljević l. r.

3738.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Zenkovci – naselje Strukovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Zenkovci na seji dne 5. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Zenkovci – naselje Strukovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Strukovci za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Strukovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– urejanje in vzdrževanje objektov-odvodnjavanje meteornih voda (jarki in propusti),
– izgradnja avtobusnega postajališča v spodnjih Strukovcih,

Uradni list Republike Slovenije
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje javnih poti.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
10,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
6,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Strukovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 7% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Strukovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Zenkovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI – naselje Strukovci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Strukovci, ki se uporablja za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– urejanje in vzdrževanje objektov-odvodnjavanje meteornih voda (jarki in propusti),
– izgradnja avtobusnega postajališča v spodnjih Strukovcih,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje javnih poti
glasujem
»ZA«

»PROTI«

Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Strukovci.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Strukovci.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Zenkovci.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Zenkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zenkovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-6/2000
Puconci, dne 5. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljević l. r.

3739.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Brezovci – naselje Lemerje

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Brezovci na seji dne 4. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Brezovci – naselje Lemerje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Lemerje za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Lemerje.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– vzdrževanje evangeličanske in katoliške kapele,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest v naselju,
– izgradnja pločnikov v naselju,
– vzdrževanje javnih poti,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
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– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnega objekta ob
športnem centru.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
15,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
9,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Lemerje.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Lemerje,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Brezovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVCI – naselje Lemerje
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Lemerje, ki se uporablja za:
– vzdrževanje evangeličanske in katoliške kapele,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest v naselju,
– izgradnja pločnikov v naselju,
– vzdrževanje javnih poti,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnega objekta ob
športnem centru
glasujem
»ZA«

»PROTI«

Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Lemerje.
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8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Lemerje.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Brezovci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Brezovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Brezovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Brezovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-3/2000
Puconci, dne 4. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Brezovci
Franc Barbarič l. r.

3740.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Zenkovci – naselje Zenkovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Zenkovci na seji dne 11. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Zenkovci – naselje Zenkovci

Uradni list Republike Slovenije
– dokončanje avtobusnega postajališča,
– ureditev jarkov ob javnih poteh,
– saniranje divjih odlagališč,
– vzdrževanje vseh komunalnih objektov,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije
– funkcionalno dejavnost.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
15,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
10,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Zenkovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Zenkovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Zenkovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI - naselje Zenkovci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Zenkovci, ki se uporablja za:
– dokončanje avtobusnega postajališča,
– ureditev jarkov ob javnih poteh,
– saniranje divjih odlagališč,
– vzdrževanje vseh komunalnih objektov,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije
– funkcionalno dejavnost
glasujem

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Zenkovci za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.

Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Zenkovci.

7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Zenkovci.

3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:

8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Zenkovci.

»ZA«

»PROTI«

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Zenkovci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Zenkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zenkovci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-7/2000
Puconci, dne 11. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljević l. r.

3741.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Bodonci – naselje Bodonci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Bodonci na seji dne 10. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Bodonci – naselje Bodonci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Bodonci - naselje Bodonci za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Bodonci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,
– sofinanciranje asfaltiranja javnih poti,
– ureditev ulične razsvetljave,
– vzdrževanje vaških objektov in pokopališča,
– funkcionalno dejavnost,

Št.
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– sofinanciranje društev.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
21,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
17,500.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Bodonci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 1% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Bodonci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Bodonci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BODONCI - naselje Bodonci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Bodonci, ki se uporablja za:
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,
– sofinanciranje asfaltiranja javnih poti,
– ureditev ulične razsvetljave,
– vzdrževanje vaških objektov in pokopališča,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev
glasujem
»ZA«

»PROTI«

Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Bodonci.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Bodonci.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Bodonci.
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10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Bodonci.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Bodonci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Bodonci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Št. 420-8/2000
Puconci, dne 10. septembra 2000.
Predsednik
Sveta KS Bodonci
Franc Frumen l. r.

3742.

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka za del Krajevne
skupnosti Bodonci – naselje Vadarci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 83.
člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je
Svet KS Bodonci na seji dne 10. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del Krajevne skupnosti
Bodonci – naselje Vadarci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Bodonci – naselje Vadarci za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od
7. do 19. ure v gasilskem domu Vadarci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– vzdrževanje javnih poti,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest,
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,

Uradni list Republike Slovenije
– izgradnja ulične razsvetljave,
– dograditev mrliške vežice v Vadarcih,
– vzdrževanje objektov KS in gasilskih domov,
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni
11,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo
8,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz
drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Vadarci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 1% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Vadarci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z
glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti
Bodonci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BODONCI - naselje Vadarci
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje
Vadarci, ki se uporablja za:
– vzdrževanje javnih poti,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest,
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– dograditev mrliške vežice v Vadarcih,
– vzdrževanje objektov KS in gasilskih domov,
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost
glasujem
»ZA«

»PROTI«

Uradni list Republike Slovenije
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Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik za naselje Vadarci.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo
samoprispevka glasovala večina vseh volilcev v naselju Vadarci.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Bodonci.
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11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija
KS Bodonci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za
izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Bodonci.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan
razpisa se šteje 10. 9. 2000, od tega dne začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.

Št. 420-9/2000
Puconci, dne 10. septembra 2000.

10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega
programa je odgovoren Svet KS Bodonci.

SLOVENJ GRADEC
3743.

Sklep o določitvi objektov občinskega pomena
na področju športa v Mestni občini Slovenj
Gradec

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na
podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) in 7. in 16. člena
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
29/99), na 20. seji, dne 13. 7. sprejel

SKLEP
o določitvi objektov občinskega pomena na
področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem sklepom se določijo naslednji javni športni objekti občinskega pomena v Mestni občini Slovenj Gradec, ki
so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju
športa:

Predsednik
Sveta KS Bodonci
Franc Frumen l. r.
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2. člen
Nepremičnine se, kot objekti javnega interesa na področju športa, zaznamujejo
v zemljiški knjigi.
3. člen
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja javnih športnih objektov
se opredeli s pogodbo, oziroma predpisi.
Do uveljavitve sprememb, ostanejo dosedanja razmerja nespremenjena.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 65000/017/99
Slovenj Gradec, dne 13. julija 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

Stran
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SLOVENSKA BISTRICA
3744.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 15. redni seji dne 17. 7. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veržej, dne 17. avgusta 2000.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

PRORAČUN

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnino parc. št. 875/2 pot v izmeri 29 m2 k.o
Prebukovje.
Nepremičnina parc. št. 875/22 pot v izmeri 29 m2 k.o
Prebukovje preneha imeti status zemljišča v splošni rabi, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/15-10a/2000
Slovenska Bistrica, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

VERŽEJ
3745.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Veržej za leto 2000

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98), 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Veržej na seji dne 17. 8. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Veržej za leto 2000
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2000 (Uradni list RS, št. 30/00) tako, da se glasi:
‘’Proračun Občine Veržej za leto 2000 se določa v
višini 160,356.615 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del tega
odloka.’’

Občine Veržej za leto 2000
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Proračun Občine Veržej za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih:
zneski v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj
147,819.604
II. Odhodki skupaj
160,356.615
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.) –12,537.011
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
(I.+IV.) –(II+V.)
–12,537.011
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih

5,000.000

–7,537.011

Znesek v višini 7,537.011 SIT se v tekočem letu pokriva s prenesenimi denarnimi sredstvi na žiro računu iz preteklega leta in z ocenjenimi prejetimi denarnimi sredstvi iz
naslova delitvene bilance bivše občine.

3746.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest na
območju Občine Veržej

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine
Veržej na seji dne 17. 8. 2000 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest na območju
Občine Veržej
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
povzemajo, ter občinske kolesarske poti.

Uradni list Republike Slovenije
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2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
Lokalne ceste v naselju Veržej z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako: LZ) v
naselju Veržej
224 800 – Ul. Franja Kozarja
224900 – Trg Slavka Osterca
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako: LK) v naselju
Veržej.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako: KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Veržej in naselji v sosednjih občinah Ljutomer in Križevci;
– ceste v naselju Veržej z uvedenim uličnim sistemom,
razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
(m)

Namen uporabe

Preost. dol.
c. v sos. ob.

1
2
3

223010
223201
223202

Ljutomer–Veržej
Šalinci–Veržej
Veržej–Stara Nova vas
Skupaj

R II 439
R II 439
R II 439

4755
1883
797
7435

za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet

3055
3380
2550
8985

Skupna dol. c.

7810
5263
3347
16420

5. člen
Lokalne ceste v naselju Veržej z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirno krajevne ceste (LZ) v naselju Veržej
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

1
2

224 800 R II 439
224 900 223 202

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Franja Kozarja
223202
Trg S. Osterca – Grljanska 224800
Skupaj

Dolžina ceste
v (m)

Namen uporabe

820
414

za mešan promet
za mešan promet

Preost. d.c.
v sos. ob. (v m)

– krajevne ceste (LK) v naselju Veržej
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste ali odseka

Dolžina ceste
v (m)

Namen uporabe Preost. d.c. v sos.
ob. (v m)

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

224 610
224 621
224 622
224 630
224 640
224 661
224 662
224 670
224 680
224 711
224 712
224 713

223202
223 202
223202
224621
224622
R II 439
224661
R II 439
223202
R II 439
R II 439
224712

Frana Kovačiča
Maistrova
Maistrova
Maistrova
Petra Šoštariča
Bratstva in enotnosti
Bratstva in enotnosti
Iztoka Gaberca
Frana Kovačiča
Narcisna
Narcisna
Narcisna

Frana Kovačiča 35
224800
224621
224844
224844
223202
Bratstva in enotnosti 9
223202
Frana Kovačiča 11
223010
224900
Narcisna 10

315
170
125
185
185
102
68
427
130
440
179
88

za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
za mešan promet
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste ali odseka

Dolžina ceste
v (m)

Namen uporabe Preost. d.c. v sos.
ob. (v m)

13

224 714

223010

Kolodvorska

Kolodvorska 3

52

za mešan promet

14

224 715

223010

Kolodvorska

Kolodvorska 9

63

za mešan promet

15

224 731

R II 439

Franja Kozarja

224800

96

za mešan promet

16

224 732

224731

Franja Kozarja

224780

40

za mešan promet

17

224 741

223201

Mladinska

223010

240

za mešan promet

18

224 742

223201

Mladinska

Mladinska 31

155

za mešan promet

19

224 743

R II 439

Bratstva in enotnosti

Bratstva in enotnosti 6

142

za mešan promet

20

224 750

223201

Prešernova

Prešernova 15

231

za mešan promet

21

224 760

R II 439

Bratstva in enotnosti

slepa ulica

125

za mešan promet

22

224 770

224711

Prvomajska

slepa ulica

346

za mešan promet

23

224 780

R II 439

Bratstva in enotnosti

slepa ulica

48

za mešan promet

24

224 790

R II 439

Cankarjeva

slepa ulica

115

za mešan promet

25

224 810

224900

Mlinska

Mlinska 21

127

za mešan promet

26

224 821

224830

Ribiška

obrambni nasip

410

za mešan promet

27

224 822

224821

Ribiška–Gozdna

224830

104

za mešan promet

28

224 823

224800

Ribiška

224821

65

za mešan promet

29

224 824

224800

Grljanska

224900

73

za mešan promet

30

224 830

224800

Gozdna

obrambni nasip

433

za mešan promet

31

224 841

223202

Stari trg

224800

317

za mešan promet

32

224 842

224841

Stari trg

slepa ulica

175

za mešan promet

33

224 843

224800

Stari trg

Stari trg 20

310

za mešan promet

34

224 844

224800

Stari trg

224900

202

za mešan promet

35

224 845

224842

ulica

224843

69

za mešan promet

36

224 850

223202

Trg Slavka Osterca

224900

164

za mešan promet

37

224 860

R II 439

ulica

čistilna naprava

195

za mešan promet

38

224 870

224800

Mlinska

224821

346

za mešan promet

Skupaj

7057

6. člen
– javne poti (JP) v naseljih in med naselji
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v (m)

Namen uporabe

1

724 460

223202

Bunčani

724470

1665

za mešan promet

2

724 470

223202

Bunčani

gramoznica

1560

za mešan promet

3

724 480

724470

Bunčani

724470

660

za mešan promet

4

724 490

724460

Bunčani

nasip

541

za mešan promet

5

724 550

724500

Veržej–Mlinska

mlin na Muri

490

za mešan promet

6

724 560

223010

Veržej

gramoznica

640

za mešan promet

7

724 570

223201

Banovci

223010

1194

za mešan promet

8

724 580

R II 439

Banovci

223201

1223

za mešan promet

9

724 590

724560

Veržej

žel. proga

930

za mešan promet

Skupaj

8903

Preost. d.c. v sos.
ob. (v m)
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7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-3/00 z dne 9. 8. 2000.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 79/98).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Veržej, dne 17. avgusta 2000.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

VLADA
3747.

Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne
cene zemeljskega plina iz transportnega
omrežja
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MINISTRSTVA
3748.

Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih
uradnih oseb carinske službe

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb
carinske službe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina, postopek izdaje, zamenjave in prenehanja veljavnosti ter evidenca
izdanih službenih izkaznic pooblaščenih uradnih oseb carinske službe.
2. člen
Službena izkaznica (v nadaljevanju: izkaznica) se izdaja
pooblaščenim uradnim osebam carinske službe za opravljanje nalog carinika, inšpektorja in izterjevalca (v nadaljevanju:
imetnik izkaznice) ter se z njo izkazuje pooblaščenost za
izvajanje carinskih pooblastil.
3. člen
Izkaznice ni dovoljeno posoditi ali odtujiti ter uporabljati
v nasprotju z namenom njene izdaje.

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in storitev, za
katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št.
80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

4. člen
Izkaznica je sestavljena iz usnjenega ovitka in plastificirane identifikacijske kartice s posebnimi zaščitnimi elementi. Identifikacijska kartica je vstavljena v usnjeni ovitek.

UREDBO
o določitvi najvišje povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja

5. člen
Usnjeni ovitek v velikosti 73 x100 mm ima:
1. na prvi strani na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “Službena izkaznica“;
2. drugo, tretjo in zadnjo stran prazno.

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo povprečno
prodajno ceno zemeljskega plina iz transportnega omrežja
brez davčnih obremenitev, največ na ravni 36,22 tolarjev
za Sm3.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 64/00).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-14/999-6
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

6. člen
Vsebina obrazca identifikacijske kartice v velikosti
85 × 55 mm je naslednja:
1. Na prvi strani:
– prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti
25 × 30 mm;
– pod fotografijo imetnika izkaznice je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– zaporedne številke iz evidence;
– desno od prostora za fotografijo je napis: “Republika
Slovenija“, pod njim “Ministrstvo za finance“ in pod njim
“Carinska uprava Republike Slovenije“;
– pod nazivi je carinski znak;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis izdajatelja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;
– v sredini spodaj je prostor za pečat osebe, ki je
pooblaščena za izdajo izkaznice.
2. Na drugi strani izkaznice je navedeno naslednje
besedilo:
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– za delavce na delovnih mestih carinika: “Imetnik te
izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je
določeno z zakonom o carinski službi in drugimi predpisi,
izvaja carinska pooblastila carinika“;
– za delavce na delovnih mestih inšpektorja: “Imetnik
te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je
določeno z zakonom o carinski službi in drugimi predpisi,
izvaja carinska pooblastila inšpektorja“;
– za delavce na delovnih mestih izterjevalca: “Imetnik
te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je
določeno z zakonom o carinski službi in drugimi predpisi,
izvaja carinska pooblastila izterjevalca“.
Osnovna barva identifikacijske kartice je svetlo zelena,
barva tiska oziroma napisov pa črna.
7. člen
Imetniku izkaznice, ki izvaja carinska pooblastila na
območju, kjer živi avtohtona italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se izda identifikacijska kartica na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
8. člen
Identifikacijska kartica je veljavna le, če izpolnjuje vse
zahteve, naštete v 6. členu tega pravilnika.
Ločevanje identifikacijske kartice in usnjenega ovitka
je prepovedano.
9. člen
O izdanih, zamenjanih in izgubljenih izkaznicah se vodi
evidenca v organizacijski enoti Generalnega carinskega urada, pristojni za kadrovske zadeve.
Evidenca o izkaznicah vsebuje:
– zaporedno številko v evidenci,
– osebno ime osebe, ki ji je izkaznica izdana,
– datum izdaje,
– naziv organizacijske enote, v kateri dela delavec, ki
mu je izkaznica izdana,
– datum in razlog prenehanja veljavnosti ali nadomestitve izkaznice.
10. člen
Izkaznica se zamenja:
– če jo je imetnik izgubil,
– če je poškodovana,
– če je imetnik spremenil osebno ime ali
– so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.

Uradni list Republike Slovenije
Imetnik izkaznice mora v primeru izgube izkaznice ali v
primeru katerega koli drugega razloga iz prejšnjega odstavka to dejstvo nemudoma sporočiti organizacijski enoti iz 10.
člena tega pravilnika, da ta izkaznico izbriše iz evidence
izkaznic in v primeru izgube izkaznice uredi preklic njene
veljavnosti.
11. člen
Izkaznica preneha veljati z dnem:
– ko imetniku preneha delovno razmerje ali
– ko iz drugih razlogov izgubi status oziroma pooblastila pooblaščene uradne osebe.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik ob prejemu odločbe vrniti izkaznico, ki se pošlje organizacijski
enoti iz 10. člena tega pravilnika.
12. člen
Obrazci in skica po določbah tega pravilnika so objavljeni kot priloga in so sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb
organov carinske službe (Uradni list RS, št. 16/94).
14. člen
Izkaznice po tem pravilniku se izdajo v roku enega leta
od uveljavitve tega pravilnika.
Do izdaje novih izkaznic so veljavne in se uporabljajo
izkaznice, izdane na podlagi predpisa iz 13. člena tega
pravilnika.
Ob prejemu izkaznice, izdane po določbah tega pravilnika, mora imetnik vrniti staro izkaznico.
15. člen
Vrnjene izkaznice se komisijsko uničijo. Za ta namen
imenuje minister za finance komisijo, ki o uničenju napiše
zapisnik.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 418-24/2000

Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije
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3749.

Navodilo o pogojih ter načinu ponudbe prostih
denarnih sredstev oziroma prostega namenskega
premoženja Ministrstvu za finance

Na podlagi 70. in 84. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in v zvezi s sklepom vlade o naložbah prostih
denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni
list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98), sklepom o izdaji zakladnih
menic (Uradni list RS, št. 36/00) in sklepom o obrestovanju
deponiranih prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja (Uradni list RS, št. 57/00) izdaja minister za
finance

NAVODILO
o pogojih ter načinu ponudbe prostih denarnih
sredstev oziroma prostega namenskega
premoženja Ministrstvu za finance
1. člen
To navodilo ureja pogoje in način ponudbe prostih denarnih
sredstev oziroma prostega namenskega premoženja (v nadaljevanju: prosta denarna sredstva) pri nakupu:
– zadolžnic Republike Slovenije,
– zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in
– zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije.
2. člen
Zavezanci za ponudbo prostih denarnih sredstev oziroma
prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance iz tega
navodila so pravne osebe javnega sektorja iz 70. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in pravne osebe javnega
sektorja iz 3. točke sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev
nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96,
56/98, 62/98).
3. člen
Zavezanci iz prejšnjega člena tega navodila so dolžni svoja
prosta denarna sredstva pred deponiranjem oziroma podaljšanjem deponiranja ponuditi Ministrstvu za finance – Zakladnici (v
nadaljevanju: zakladnica), kolikor ta napove potrebo po likvidnostni zadolžitvi.
4. člen
Nakup zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe pomeni nakup določene količine zakladnih menic po koncu posamezne avkcije zakladnih menic.
Nakup zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije
zakladnih menic pomeni nakup naknadne izdaje določene emisije
zakladnih menic na primarnem trgu.
5. člen
Zakladnica objavi v Uradnem listu Republike Slovenije praviloma do zadnjega dne v mesecu okvirno napoved potrebnih denarnih sredstev za zagotavljanje likvidnosti proračuna Republike
Slovenije (v nadaljevanju: napoved) za prihodnji mesec, v kateri
povabi zavezance k dajanju ponudb za nakup:
– zadolžnic,
– zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in
– zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic.
6. člen
Zavezanec je dolžan najkasneje v roku treh delovnih dni po
objavi napovedi v Uradnem listu Republike Slovenije poslati zakladnici izpolnjen obrazec – ponudbo za nakup zadolžnic in zakladnih menic iz prejšnjega člena tega navodila – na katerem je
naveden znesek prostih denarnih sredstev, ponujen za posamezni nakup.
Pri nakupu zadolžnic mora zavezanec na obrazcu navesti
tudi datum nakupa in datum zapadlosti zadolžnice ter ali se bo
zadolžnica obrestovala po fiksni ali spremenljivi obrestni meri.
Najmanjši znesek ponudbe za nakup zadolžnic, zakladnih
menic preko nekonkurenčne ponudbe in kasnejše izdaje iste
emisije zakladnih menic določi zakladnica. Najmanjši znesek po-

Uradni list Republike Slovenije
nudbe za posamezno kategorijo se objavi v Uradnem listu, v
napovedi iz prejšnjega člena tega navodila.
Obrazec za ponudbo za nakup zadolžnic in zakladnih menic
je priloga k temu navodilu in je njegov sestavni del.
7. člen
Najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu obrazca za
ponudbo za nakup zadolžnic in zakladnih menic pošlje zakladnica
zavezancu na istem obrazcu izjavo o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: izjava), v kateri navede koliko denarnih sredstev bo zakladnica sprejela za nakup:
– zadolžnic (in dan izdaje posamezne zadolžnice),
– zakladnih menic preko nekonkurenčne ponudbe in
– zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic.
8. člen
Pogodba za nakup zadolžnic, pogodba za nakup zakladnih
menic preko nekonkurenčne ponudbe in pogodba za nakup zakladnih menic preko kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic
med zakladnico in zavezancem so sklenjene, ko zakladnica preko
telefaksa pošlje zavezancu izjavo.
Kot potrdilo o prejemu izjave se šteje izpis o pravilni oddaji
telefaksa.
9. člen
Obveznost zavezanca iz naslova pogodbe za nakup zadolžnic zapade v plačilo na dan izdaje zadolžnice. Plačilo se izvrši na
račun, ki ga zakladnica sporoči zavezancu.
Zakladnica pošlje zavezancu original zadolžnice priporočeno po pošti v roku treh delovnih dni po plačilu iz prejšnjega
odstavka.
Ob zapadlosti nakaže zakladnica sredstva iz naslova zadolžnice skupaj s pripadajočimi obrestmi na račun, ki ga določi
zavezanec. V primeru sporazumnega podaljšanja zadolžnice izplača zakladnica zavezancu le obresti in izda za glavnico novo zadolžnico.
V roku treh delovnih dni po poravnani obveznosti zakladnice
pošlje zavezanec zakladnici original zadolžnice.
10. člen
Zakladnica takoj po avkciji sporoči zavezancu rezultate avkcije ter točen znesek, ki ga mora zavezanec nakazati za nakup
zakladnih menic, kupljenih preko nekonkurenčne ponudbe.
Obveznost zavezanca iz pogodbe za nakup zakladnih menic
preko nekonkurenčne ponudbe zapade v plačilo v roku dveh
delovnih dni po avkciji zakladnih menic. Plačilo se izvrši na račun,
ki ga zakladnica sporoči zavezancu.
11. člen
Zakladnica v roku dveh delovnih dni pred kasnejšo izdajo
iste emisije zakladnih menic sporoči zavezancu točen znesek, ki
ga mora zavezanec nakazati za nakup zakladnih menic, kupljenih
preko kasnejše izdaje iste emisije.
Obveznost zavezanca iz pogodbe za nakup zakladnih menic
preko kasnejše izdaje iste emisije zapade v plačilo na dan kasnejše izdaje iste emisije zakladnih menic. Plačilo se izvrši na račun, ki
ga zakladnica sporoči zavezancu.
12. člen
Po prejemu denarnih sredstev za nakup zakladnih menic,
kupljenih preko nekonkurenčne ponudbe in kasnejše izdaje iste
emisije, zakladnica posreduje Klirinško depotni družbi (v nadaljevanju: KDD) nalog za vknjižbo zakladnih menic na račune vrednostnih papirjev zavezanca. Zavezanec je dolžan pred avkcijo oziroma pred kasnejšo izdajo iste emisije posredovati izdajatelju številko računa, na katerega bo KDD na podlagi naloga zakladnice
vknjižila zakladne menice in vse druge podatke, ki so potrebni za
vpis zakladnih menic na ta račun.
Če nalog za vpis zakladnih menic na račun iz prejšnjega
odstavka ni pravočasno izveden zaradi tega, ker je zavezanec
zakladnici sporočil napačne podatke ali mu teh podatkov ni sporočil, se šteje, da je od dneva, določenega v prejšnjem odstavku,
zavezanec v zamudi.
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13. člen
Zakladnica izpolni obveznost iz zakladne menice osebam, ki
so bile na dan, ki je tri dni pred zapadlostjo zakladnih menic,
vknjižene kot imetniki zakladnih menic pri KDD in na račun, ki je
vpisan v centralnem registru pri KDD.
V primeru, ko obveznosti ni bilo mogoče izpolniti, ker je v
centralnem registru vpisan napačen račun ali če v centralnem
registru računa ni, se šteje, da je zavezanec v upniški zamudi. Ko
upnik odpravi napako, zaradi katere je prišel v zamudo, izplača
izdajatelj upniku obveznost v višini, kot bi jo bil dolžan izplačati na
dan zapadlosti.
14. člen
Vsa obvestila se pošiljajo praviloma preko telefaksa ali elektronske pošte.
15. člen
Zakladnica in zavezanec se lahko v izrednih primerih dogovorita tudi za drugačen način ponudbe prostih denarnih sredstev
Ministrstvu za finance.
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Kot izredni primer se šteje:
– prenizka ponudba prostih denarnih sredstev s strani zavezancev glede na napoved zakladnice,
– večje odstopanje od pričakovane (načrtovane) realizacije
prilivov in odlivov proračuna, kar zahteva dodatno kratkoročno
zadolževanje.
16. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-165/2000
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance
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VSEBINA
OBČINE

DRŽAVNI ZBOR
3708. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK)
3709. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(ZMEPIZ)
3710. Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ)
3711. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C)
3712. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu
2000 (ZZSO2000)
3713. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B)
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VLADA
3747.
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