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5083. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in
drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja
obrazcev davčnemu organu

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o dav-
čnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98,
91/98 in 108/99) in prvega odstavka 16. člena zakona o
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96,
34/96, 3/98 in 81/00) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe

o obrazcih za obračun davkov po odbitku
in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja

obrazcev davčnemu organu

1. člen
V navodilu za izpolnjevanje REK-1 obrazca, ki je se-

stavni del odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku
in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev
davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98 in
50/99), se pod osnovo I (osnova za prispevke) doda nova
osnova:

“V osnovo I c) se vpiše razlika do minimalne plače, ki je
osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v skladu z zakonom o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju v primeru, ko je izplačana plača oziroma
nadomestilo plače nižje od minimalne plače, in je sicer že
vključena v podatek pod zaporedno številko (10) ali (11).“.

V zaporedni številki (17) – osnova V se v prvem odstav-
ku pred piko doda besedilo: “in za premije, vplačane v
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, od katerih se pri-
spevki za socialno varnost obračunajo od osnove, izkazane
pod osnovo V d).“.

V drugem odstavku se za besedo “dohodnini“ doda
besedilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku
368. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju ne plačujejo prispevki za socialno varnost.“.

V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo: “in za
premije, vplačane v prostovoljno dodatno pokojninsko zavaro-
vanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
za katere je osnova za davek izkazana pod osnovo V e).“.

Dodata se novi osnovi:
“V osnovo V d) se vpiše osnova za obračun prispevkov

od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je
v primeru, ko delodajalec delno ali v celoti plačuje premije v
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojnin-
skem načrtu, ki ga financira delodajalec in ni oblikovan
skladno z določbami 302. do 305. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju, celotni znesek plača-
nih premij. V primeru, da je pokojninski načrt oblikovan
skladno z določbami 302. do 305. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju, je osnova le znesek
premij, ki presega najvišji možni znesek premij, ki se davčno
prizna kot olajšava po 301. členu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.

V osnovo V e) se vpiše osnova za obračun davka od
premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v
primeru, ko delodajalec delno ali v celoti plačuje premije v
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, znesek pre-
mij, ki presega najvišji možni znesek premij, ki se davčno
prizna kot olajšava po 301. členu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, od katerega se davek obračuna po
povprečni stopnji davka od rednega enomesečnega pre-
jemka.“.

V zaporedni številki (18) – osnova VI a) se v prvem
odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: “Vpiše se
osnova za obračun prispevkov delodajalcev od plač in nado-
mestil plač, ki bremenijo pravno osebo in tistih nadomestil
plač, ki jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi.“. V
tretjem stavku se za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarova-
nja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo pri-
spevki za socialno varnost“.

V tretjem odstavku se besedilo: “Zavod za zaposlova-
nje“ spremeni tako, da se glasi: “Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje“ in postavi piko, ostalo besedilo se črta.

V zaporedni številki (19) - osnova VI b) se v tretjem
stavku prvega odstavka za besedo “dohodnini“ doda bese-
dilo: “ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne pla-
čujejo prispevki za socialno varnost“.

MINISTRSTVA
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V osnovi VI d) se besedilo: “Ministrstvo za delo“ nado-
mesti z besedilom: “Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve“.

V zaporedni številki (36) se v tretjem stavku prvega
odstavka za besedo “dohodnini“ doda besedilo: “ter premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, od
katerih se po drugem odstavku 368. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo prispevki
za socialno varnost“.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: “V te
osnove se poleg plač in nadomestil plač vštevajo tudi tista
nadomestila plač, ki jih pravnim osebam povrnejo proračun
in zavodi.“.

Dodata se novi zaporedni številki:

“(43) – prispevek za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje

Vpiše se število zavarovancev, vključenih v obvezno
dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter znesek vplača-
nih prispevkov v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

(44) – premija za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje

Vpiše se število zavarovancev, za katere delodajalec
deloma ali v celoti plačuje premijo za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju ter znesek vplačanih premij
v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.“.

V navodilu za izpolnjevanje REK-1a obrazca se v zapo-
redni številki (60) – osnova I v tretjem stavku za besedo
“dohodnini“ doda besedilo: “ter premije prostovoljnega do-
datnega pokojninskega zavarovanja, od katerih se po dru-
gem odstavku 368. člena zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju ne plačujejo prispevki za socialno var-
nost.“.

V zaporedni številki (69) - osnova VI se v prvem odstav-
ku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: “Vpiše se osnova
za obračun prispevkov delodajalcev od plač in nadomestil
plač, ki bremenijo pravno osebo in tistih nadomestil plač, ki
jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi.“.

V zaporedni številki (86) se v drugem odstavku prvi
stavek spremeni tako, da se glasi: “V te osnove se poleg
plač in nadomestil plač vštevajo tudi tista nadomestila plač,

ki jih pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi.“. V dru-
gem stavku pa se za besedo “dohodnini“ doda besedilo:
“ter premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zava-
rovanja, od katerih se po drugem odstavku 368. člena zako-
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne plačujejo
prispevki za socialno varnost“.

V navodilu za izpolnjevanje REK-1b obrazca se v dru-
gem odstavku besedilo: “Zavod za zaposlovanje in Jamstve-
ni sklad Republike Slovenije“ nadomesti z besedilom: “Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje ter Jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije“.

V navodilu za izpolnjevanje REK-2 obrazca se v četr-
tem odstavku črta besedilo: “(Uradni list RS, št. 81/94)“.

V navodilu za izpolnjevanje REK-3 obrazca se četrti
odstavek spremeni tako, da se glasi: “Davčnemu organu se
obrazec predlaga tudi za primere, ko izplačevalec izplača
nagrado, od katere v skladu z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ni zavezanec za plačilo prispevkov,
in jih zato le kot obračunane vpiše v stolpec “obračunani“.

Doda se nova zaporedna številka:

“(309) – osnova za prispevek

Vpiše se osnova za prispevke, ki v skladu z določbami
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne more
biti nižja od polovice zneska minimalne plače.“.

2. člen
Z dnem uporabe te odredbe prenehajo veljati obrazci

REK-1, REK-1a, REK-2 in REK-3, predpisani z odredbo o
obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter
načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Ura-
dni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98 in 50/99).

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2001.

Št. 416-108/2000
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance



Uradni list Republike Slovenije Št. 122 / 28. 12. 2000 / Stran 13087



Stran 13088 / Št. 122 / 28. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 122 / 28. 12. 2000 / Stran 13089



Stran 13090 / Št. 122 / 28. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 122 / 28. 12. 2000 / Stran 13091

5084. Odredba o obrazcu napovedi za odmero
dohodnine za leto 2000, obrazcu napovedi za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti,
obrazcu za obračun davka od dohodkov iz
dejavnosti in obrazcu napovedi za odmero
davka od dobička iz kapitala od prodaje
vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu

Na podlagi 105. člena, tretjega odstavka 109. člena in
120. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odloč-
ba US in 80/99) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine
za leto 2000, obrazcu napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu

za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
in obrazcu napovedi za odmero davka

od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih
papirjev in drugih deležev v kapitalu

1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Ura-

dni list RS, št. 71/93, 7/95 in 44/96), zavezanci, katerim
se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi
davčne napovedi, zavezanci za davek od dohodkov iz de-
javnosti, ki sami obračunavajo in plačujejo davek od do-
hodkov iz dejavnosti in zavezanci za davek od dobička iz
kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev
v kapitalu, vložijo napoved za odmero dohodnine, napoved
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obračun dav-
ka od dohodkov iz dejavnosti in napoved za odmero davka
od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in
drugih deležev v kapitalu na obrazcih, ki so sestavni del te
odredbe.

Obrazcu napovedi za odmero dohodnine in obrazcu
napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od proda-
je vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu sta prilo-
ženi navodili za vpis podatkov.

Priloge, navedene na zadnji strani obrazca napovedi za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, napovedi za odmero
davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in
drugih deležev v kapitalu, so obvezni sestavni del napovedi.

2. člen
Obrazec za odmero dohodnine mora biti tiskan na

ekološkem papirju 80 gr v obliki formata A3, zgibanega v
format A4, zgornji rob širine 5 mm na prvi in zadnji strani
obrazca in besedilo tiskana v barvi Pantone 220 U ter raster
v odtenku 15% navedenega barvnega tiska.

Obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz
dejavnosti se tiskata na ekološkem papirju 80 gr, formata
A3, zgibanega v format A4, črnega tiska.

Obrazec napovedi za odmero davka od dobička iz
kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v
kapitalu se tiska na ekološkem papirju 80 gr, formata A3,
zgibanega v format A4, črnega tiska, priloge obrazca napo-
vedi pa formata A4.

3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, prenehata veljati

obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejav-
nosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavno-
sti, objavljena v Uradnem listu RS, št. 110/99 ter obrazec
napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od proda-
je vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 1/98.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-99/2000
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.
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5085. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2000 
 
1D SRGODJL ��� LQ ���� þOHQD ]DNRQD R GDYþQHP SRVWRSNX �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������ ������ ������

����� LQ �������� ���� þOHQD ]DNRQD R SRNRMQLQVNHP LQ LQYDOLGVNHP ]DYDURYDQMX �8UDGQL OLVW 5S, št. 106/99 
LQ ������ LQ ��� þOHQD ]DNRQD R XSUDYL �8UDGQL OLVW 56� ãW� ������ ����� – odl. US in 29/95) izdaja minister za 
finance 

 
O D R E D B O 

o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2000 
 
1. 6 WR RGUHGER VH GRORþDMR YVHELQD� REOLND� QDþLQ LQ roki dostave podatkov, ki jih morajo pravne in druge 

RVHEH� ]DVHEQLNL� GUåDYQL LQ GUXJL RUJDQL� RUJDQL ORNDOQLK VNXSQRVWL �Y QDGDOMHYDQMX� L]SODþHYDOFL� WHU
XSUDYOMDOFL Y]DMHPQLK SRNRMQLQVNLK VNODGRY� SRNRMQLQVNH GUXåEH LQ ]DYDURYDOQLFH NRW L]YDMDOFL SRNRMninskih 
QDþUWRY �Y QDGDOMHYDQMX� L]YDMDOFL� GRVWDYLWL SULVWRMQHPX GDYþQHPX RUJDQX LQ ]DYH]DQFHP ]D GRKRGQLQR� 

 
2. Oblika dostave podatkov 
 
2.1. 3RGDWNL VH SRãOMHMR QD HQHP RG QDVOHGQMLK UDþXQDOQLãNLK PHGLMHY� 
 

-  3& GLVNHWH DOL ]JRãþHQNH �&'� NL LPDMR QDVOednje lastnosti: 
. diskete velikost 3.5" (1,44MB), 
. zapisano v ASCII kodi, 
. v datoteki imena VIR.DAT za podatke vseh virov dohodnine, razen vira 41 
. v datoteki imena VIR41.DAT ]D SRGDWNH YLUD �� R SURGDML YUHGQRVWQLK SDSLUMHY LQ GUXJLK GHOHåHY Y

kapitalu, 
. v datoteki VIRPN1.DAT ]D SRGDWNH R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD

]DYDURYDQMD QD RVHEQH UDþXQH ]DYDURYDQFHY� 
. v datoteki VIRPN2.DAT ]D SRGDWNH R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD

zavarovanja delodajalca za zaposlene, 
. YVDN ]DSLV MH SUHGSLVDQH GROåLQH� NL MH GRORþHQ Y SRVDPH]QHP WDEHODULþQHP SULND]X LQGLYLGXDOQLK

R]LURPD ]ELUQLK SRGDWNRY SUL SRVDPH]QL YUVWL SRGDWNRY� LQ JD ]DNOMXþXMHWD GYD SRVHEQD ]QDND &5

ter LF; 
 

-  magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti: 
. 9-sledni zapis znakov, 
. gostota zapisa 1600 bpi, 
. koda zapisa ASCII ali EBCDIC, 
. ne sme imeti znamke (NO LABEL), 
. EUH] EORNLUDQMD� WR SRPHQL� GD MH HQ EORN HQ ]DSLV �UHFRUG�� NL MH GRORþHQ Y SRVDPH]QHP

WDEHODULþQHP SULND]X LQGLYLGXDOQLK R]Lroma zbirnih podatkov pri posamezni vrsti podatkov ali 
EORNLUDQR� SUL þHPHU SD PRUD ELWL IDNWRU EORNLUDQMD QDSLVDQ QD YLGQL QDOHSNL WUDNX� 

. ]DNOMXþHN SRGDWNRY R]QDþLWH ] R]QDNR (2)� 

. UD]GDOMD RG ]DþHWND WUDNX GR �VWDUW PDUNH $OX-folija" naj ne bo manjša RG �P� GD MH PRåQR WUDN

DYWRPDWLþQR YSHWL Y PDJQHWQR WUDþQR HQRWR� 
 

1D QRVLOHF UDþXQDOQLãNLK SRGDWNRY MH SRWUHEQR þLWOMLYR YSLVDWL� 
- QD]LY LQ QDVORY L]SODþHYDOFD R]LURPD L]YDMDOFD� 
- ãWHYLOR ]DSLVRY� YNOMXþQR ] ]DSLVRP NRQWUROQLK YVRW LQ 
- vse izbrane, v WHM WRþNL QDãWHWH� ODVWQRVWL QRVLOFD SRGDWNRY� 

 
1RVLOFX SRGDWNRY VH SULORåL QD SDSLUMX L]SLVDQR SUYR LQ ]DGQMR VWUDQ L]SLVDQH YVHELQH UDþXQDOQLãNHJD
PHGLMD � 7D L]SLV PRUD ELWL SRSROQD NRSLMD UDþXQDOQLãNLK SRGDWNRY� EUH] SRVHEQLK REOLNRYQLK GRGDWNRY� NL
ga SRWUGL RGJRYRUQD RVHED L]SODþHYDOFD R]LURPD L]YDMDOFD� 
 
Opomba: 'DYþQD XSUDYD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ER ]D L]SODþHYDOFH� NL ERGR SRGDWNH VIR.DAT in 
VIR41.DAT ]D RGPHUR GRKRGQLQH ]D OHWR ���� SUHGORåLOL QD UDþXQDOQLãNLK PHGLMLK� SULSUDYLOD SURJUDP ]D
vnos podDWNRY ]D RGPHUR GRKRGQLQH� 3URJUDP ER PRJRþH GRELWL Y L]SRVWDYL SULVWRMQHJD GDYþQHJD XUDGD
v zameno za prazne PC diskete v mesecu decembru 2000. 
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2.2. ali na obrazcu: 
 

3RãLOMDQMH SRGDWNRY QD REUD]FX MH PRåQR OH ]D YLUH GRKRGQLQH� UD]HQ ]D YLU ��� 9VHELQD in oblika obrazca 
VWD UD]YLGQL L] WRþNH �������� 
 

2.2.1. 1DþLQ SRãLOMDQMD SRGDWNRY 
 

,]SODþHYDOHF R]LURPD L]YDMDOHF ODKNR SRãOMH SRGDWNH QD UD]OLþQLK PHGLMLK� YHQGDU VR SRGDWNL HQHJD YLUD
dohodnine oziroma premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premij 
3'=� ODKNR ]DMHWL OH QD HQL YUVWL PHGLMD� ,]SODþHYDOHF R]LURPD L]YDMDOHF PRUD YVH QDYHGHQH SRGDWNH
poslati hkrati. 
 
9 SULPHUX SRãLOMDQMD SRGDWNRY HQHJD SRVDPH]QHJD YLUD GRKRGQLQH R]LURPD SUHPLM 3'= QD YHþ GLVNHWDK
je potrebno WH SRGDWNH VWLVQLWL �NRPSULPLUDWL�� 'LVNHWH PRUDMR ELWL R]QDþHQH ] ]DSRUHGQR ãWHYLONR LQ ]
QDþLQRP VWLVNDQMD� 
 
3UL SRãLOMDQMX SRSUDYNRY SRGDWNRY QD UDþXQDOQLãNHP PHGLMX MH SRWUHEQR SRVUHGRYDWL YVH SRGDWNH Y RNYLUX
popravljenega vira dohodnine oziroma premij PDZ in ne le popravljene zapise. 
 

3. Vsebina poslanih podatkov 
 

3.1. Splošne zahteve 
 

3.1.1. 3RGDWNH MH SRWUHEQR R]QDþLWL ] GDYþQR ãWHYLONR ]DYH]DQFD� L]SODþHYDOFD R]LURPD L]YDMDOFD WHU V SUYLPL ��

]QDNL ]DYH]DQþHYHJD SULLPND LQ LPHQD R]LURPD QD]LYD Y VNODGX V SUHGSLVDQR VWUXNWXUR WDEHODULþQHJD

SULND]D LQGLYLGXDOQLK LQ ]ELUQLK SRGDWNRY ]D SRVDPH]QR YUVWR SRGDWNRY� =D HQROLþQR R]QDþHYDQMH WXMFHY

VH XSRUDEL GDYþQD ãWHYLOND� 
 

3.1.2. Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je potrebno zbrane podatke zakOMXþLWL ] ]ELUQLPL ]DSLVL� NL QH

YVHEXMHMR LGHQWLILNDFLMVNLK SRGDWNRY� WHPYHþ OH VHãWHYNH SRVDPH]QLK SROM L] LQGLYLGXDOQLK ]DSLVRY� 
 
1DWDQþQHMãL RSLV VWUXNWXUH ]DSLVD MH UD]YLGHQ L] WDEHODULþQHJD SULND]D ]ELUQLK SRGDWNRY SUL SRVDPH]QL
vrsti podatkov. 
 

3.2. Kontrolni podatki za vse vire dohodnine, razen vira 41 
 

3.2.1. .RQWUROQH SRGDWNH ]D YVH YLUH GRKRGQLQH� UD]HQ ]D YLU ��� VR GROåQL SRVUHGRYDWL YVL L]SODþHYDOFL RVHEQLK

prejemkov in dohodkov ter obveznosti, ki so jih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000 izplDþDOL SRVDPH]QLP

IL]LþQLP RVHEDP� UD]HQ þH QL V WR RGUHGER GUXJDþH GRORþHQR� 
 
3RGDWNH R QDGRPHVWLOLK SRãOMH L]SODþHYDOHF� NL MLK MH REUDþXQDO LQ L]SODþDO QH JOHGH QD WR� DOL EUHPHQLMR
njegova sredstva ali pa so mu bila refundirana. 
 

3.2.2. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 
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3.2.2.1. 7DEHODULþQL SULND] LQGLYLGXDOQLK SRGDWNRY ]D YVH YLUH GRKRGQLQH� UD]HQ ]D YLU �� 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
'ROåLQD Porav-

nava 
 

Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo osebne 
prejemke in dohodke ter obveznosti 

2 3 17 15 L 'DYþQD ãWHYLOND L]SODþHYDOFD �OHYR SRUDYQDQD LQ GRSROQMHQD V
presledki) 

3 18 22 5 D =DSRUHGQD ãWHYLOND ]DSLVD ] YRGLOQLPL QLþODPL 
4 23 35 13 L 'DYþQD ãWHYLOND zavezanca (levo poravnana in dopolnjena s 

presledki) 
5 36 55 20 L Prvi znaki priimka in imena 
6 56 59 4  âLIUD L]SRVWDYH SULVWRMQHJD GDYþQHJD XUDGD� NMHU LPD GHODYHF

VWDOQR R]LURPD ]DþDVQR ELYDOLãþH �JOHM �������� 
7 60 61 2 L Oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka (glej 3.2.2.4) 
8 62 73 12 * Bruto znesek 
9 74 85 12 * Normirani odhodki oziroma stroški in zmanjšanje osnove 

10 86 97 12 * =QHVHN DNRQWDFLMH GRKRGQLQH� SODþDQ Y 56 
11 98 109 12 * =QHVHN DNRQWDFLMH GRKRGQLQH� SODþDQ Y WXMLQL 
12 110 121 12 * Prispevki za socialno varnost  
13 122 133 12 * Samoprispevek (neobvezni podatek) 

 
Podatke enega vira osebnih prejemkov oziroma dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da je 
Y SULPHUX� NR LPD LVWD RVHED L]SODþLOD UD]OLþQLK YLURY� SRWUHEQR L]SROQLWL XVWUH]QR ãWHYLOR ]DSLVRY� UD]HQ þH
ni s to odUHGER GUXJDþH GRORþHQR� 
 

3.2.2.2. 7DEHODULþQL SULND] ]ELUQLK SRGDWNRY ]D YVH YLUH GRKRGQLQH� UD]HQ ]D YLU �� 

Pozicija 
Zap. št. 

od Do 
'ROåLQD Porav-

nava 
Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo osebne 
prejemke in dohodke ter obveznosti 

2 3 17 15 L 'DYþQD ãWHYLOND L]SODþHYDOFD �OHYR SRUDYQDQD LQ GRSROQMHQD V

presledki) 
3 18 22 5 D Zaporedna številka zapisa – QDGDOMXMH VH RãWHYLOþHQMH

predhodnih zapisov 
4 23 35 13 L Prazno 
5 36 55 20 L Prazno 
6 56 59 4  Prazno 
7 60 61 2 L Oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka  
8 62 73 12 * Vsota bruto zneskov 
9 74 85 12 * Vsota priznanih normiranih odhodkov oziroma stroškov in 

zmanjšanj osnov 
10 86 97 12 * 9VRWD ]QHVNRY DNRQWDFLM GRKRGQLQH� SODþDQLK Y 56 
11 98 109 12 * Vsota ]QHVNRY DNRQWDFLM GRKRGQLQH� SODþDQLK Y WXMLQL 
12 110 121 12 * Vsota prispevkov za socialno varnost  
13 122 133 12 * Vsota samoprispevkov 

* V prvih enajst  znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano  v tolarjih brez 
stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 
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6XPDUQL ]DSLV PRUD REVWRMDWL Y RNYLUX YVDNHJD L]SODþHYDOFD ]D YVDNR YUVWR RVHEQHJD SUHMHPND R]LURPD
dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih. 
 

3.2.2.3. Obrazec Povzetek obraþXQD RVHEQLK SUHMHPNRY R]LURPD GRKRGNRY WHU REYH]QRVWL ]D YVH YLUH GRKRGQLQH�

razen za vir 41 

 
 
 Datum izpisa: ___ /____/____ 
 
1D]LY L]SODþHYDOFD � ________________________________ 'DYþQD ãWHYLOND L]SODþHYDOFD� �������� 
1DVORY L]SODþHYDOFD: ________________________________ 0DWLþQD ãWHYLOND L]SODþHYDOFD� ���������� 
äLUR UDþXQ� ___________________________________________ 
 
3RY]HWHN REUDþXQD RVHEQLK SUHMHPNRY R]LURPD GRKRGNRY� L]SODþDQLK Y REGREMX RG �� �� GR ��� ��� ����� v tolarjih 
brez stotinov 

Vrsta os. prejem. 
oziroma dohodka 

Akontacija 
dohodnine 

Zap.
št. 

DaYþQD
številka 

Priimek in 
ime (prvih 20 

znakov) 

Šifra 
izpo-

stavebi
v. Oznaka in opis 

Znesek 

Normirani ali 
dejanski 
odhodki 

oziroma stroški 
in zmanjšanje 

osnove 

v RS v tujini 

Prispevki za 
socialno 
varnost  

Samopri-
spevek 

3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 11 12 
 
 
 
 

           

 
 
 
 

XXXXX SKUPAJ * xxx         

* seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka  
 
2EOLND LQ QDþLQ REUD]FD VWD GRORþHQD WDNR� GD ER PRåQR SRGDWNH L] WHJD REUD]FD YQHVWL Y UDþXQDOQLN� =
zaporedno številko je potrebno opremiti tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst 
L]SODþLO MH ELOR L]SODþDQLK IL]LþQLP RVHEDP� 3UDYLOQRVW YVHELQH L]SROQMHQLK REUD]FHY SRWUGL RGJRYRUQD
RVHED L]SODþHYDOFD� 
 

3.2.2.4. ŠifrH L]SRVWDY GDYþQLK XUDGRY� 

���� $MGRYãþLQD  1022 Lendava   0943 Radlje ob Dravi 
���� %UHåLFH  0823 Litija   0744 Radovljica 
0403 Celje   ���� /MXEOMDQD %HåLJUDG  0945 Ravne na Koroškem 
0804 Cerknica  0825 Ljubljana Center  0546 Ribnica 
���� ýUQRPHOM  0826 Ljubljana Moste-Polje 0347 Sevnica 
���� 'RPåDOH  0827 Ljubljana Šiška  ���� 6HåDQD 
0907 Dravograd  ���� /MXEOMDQD 9Lþ-Rudnik 0949 Slovenj Gradec 
1008 Gornja Radgona 1029 Ljutomer   0950 Slovenska Bistrica 
0809 Grosuplje  0830 Logatec   0451 Slovenske Konjice 
1510 Hrastnik  0964 Maribor   0452 Šentjur pri Celju 
1111 Idrija   0965 Pesnica   0753 Škofja Loka 
1312 Ilirska Bistrica  0968 Ruše   0454 Šmarje pri Jelšah 
0613 Izola   1234 Metlika   1155 Tolmin 
0714 Jesenice  1635 Mozirje   1556 Trbovlje 
0815 Kamnik  1036 Murska Sobota  1257 Trebnje 
���� .RþHYMH  1137 Nova Gorica  ���� 7UåLþ 
0617 Koper   1238 Novo mesto  1659 Velenje 
0718 Kranj   ���� 2UPRå   0860 Vrhnika 
0319 Krško   0640 Lucija   1561 Zagorje ob Savi 
0420 Laško   1341 Postojna   ���� äDOHF 
0921 Lenart   1442 Ptuj   0099 neznana 
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3.2.2.5. Tabela vrst osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti prikazuje vrste osebnih prejemkov in 

GRKRGNRY WHU REYH]QRVWL WHU GRORþD QDþLQ L]SROQMHYDQMD SRVDPH]QLK SROM L]SLVD JOHGH QD YUVWR RVHEQHJD

prejemka in dohodka ter obveznosti. 

 
V posamezni vrstici individualnih zapisov se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti 
SROMH GDYþQD ãWHYLOND SUD]QR� ,]SROQMHYDQMH RVWDOLK SROM MH RGYLVQR RG YUVWH RVHEQHJD SUHMHPND LQ
dohodka ter obveznosti. 
 

Vsebina polj zapisa 

Akontacija 
dohodnine Vrsta osebnega prejemka oziroma 

dohodka 
 

(oznaka in opis) 
Znesek 

Normirani ali 
dejanski 
odhodki 
oziroma 
stroški in 

zmanjšanje 
osnove 

v RS 
v 

tujini 

Prispevki za 
socialno 
varnost 

Samo- 
prispevek 

7 8 9 10a 10b 11 12 

09 premije prostovoljnega dodat-
nega pokojninskega zavarova-
nja, ki jih SODþXMH GHORGDMDOHF SR

ZPIZ-1 

Y  y  y  

10 SODþH� QDGRPHVWLOR SODþH LQ

SRYUDþLOD VWURãNRY 
X  Y Y y y 

11 stimulacije in bonitete X      

12 regres X  y  y y 

13 odpravnine ob upokojitvi, 
jubilejne nagrade in enkratne 
VROLGDUQRVWQH SRPRþL WHU GUXJL

prejemki iz delovnega razmerja 

X  y  y  

15 QDGRPHVWLOR� L]SODþDQR SUL

GUXJLK L]SODþHYDOFLK� LQ

veteranski dodatek 

X  y  y y 

16 GUXJL SUHMHPNL� YNOMXþQR ]

nagradami in podobnimi 
prejemki 

x  y y   

19 SUHMHPNL� GRVHåHQL ]

opravljanjem storitev in poslov 
po pogodbah in na drugih 
podlagah 

x y y y  y 

20 SUHMHPNL XþHQFHY LQ ãWXGHQWRY x y y    

34 GRELþHN� GRVHåHQ SUL SUDYQLK

RVHEDK LQ ]DVHEQLNLK ���� þO�

ZD) 

x y y y  y 

35 GRELþHN� GRVHåHQ SUL SUDYQLK

RVHEDK LQ ]DVHEQLNLK ���� þO�

ZD) 

x y y   y 

51 GRKRGHN� GRVHåHQ ] XGHOHåER

SUL GRELþNX Y 56 �UD]HQ RVHEQLK

GUXåE� 

x  y   y 

52 GRKRGHN� GRVHåHQ ] XGHOHåER

SUL GRELþNX RVHEQLK GUXåE Y 56 
x  y   y 
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54 obresti na posojila nad 

revalorizacijskimi obrestmi 
x  y y  y 

55 GRKRGNL� GRVHåHQL ]

oddajanjem v najem pravnim 
osebam in zasebnikom 

x y y y  y 

61 dohodki iz avtorskih pravic x y y y  y 

62 dohodki iz izumov, znakov 
UD]OLNRYDQMD LQ WHKQLþQLK

izboljšav 

x y y y  y 

 
Pomen znakov v tabeli: 
x    - podatek je obvezen 
y   - SRGDWHN MH REYH]HQ� YHQGDU VH GRSXãþD� GD LPD YUHGQRVW 0 
prazno   - podatek je prepovedan 
 
Opomba: 
=D ]DYH]DQFH� NDWHULP GHORGDMDOHF GHOQR DOL Y FHORWL SODþXMH SUHPLMH Y SURVWRYROMQR GRGDWQR SRNRMQLQVNR
zavarovanje po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1), se vpisujejo 
podatkL SRG R]QDNR ��� 9 VWROSHF � VH YSLãH OH ]QHVHN SUHPLM� NL SUHVHJD QDMYLãML PRåQL ]QHVHN SUHPLM� NL
VH GDYþQR SUL]QD NRW RODMãDYD SR =3,=-�� 9 VWROSHF ��D VH YSLãH RG ]QHVND L] VWROSFD � REUDþXQDQL LQ
SODþDQL GDYHN RG RVHEQLK SUHMHPNRY� 3ULVSHYNL ]D VRFLDOQR YDUQRVW ]D ]DYH]DQFH� NL VR YNOMXþHQL Y
SRNRMQLQVNL QDþUW� NL JD ILQDQFLUD GHORGDMDOHF Y VNODGX ] GRORþEDPL ���� GR ���� þOHQD =3,=-1, 
REUDþXQDQL RG RVQRYH L] VWROSFD �� VH YSLãHMR Y VWROSHF ��� 
 
9 SULPHUX� GD SRNRMQLQVNL QDþUW� NL JD ILQDQFLUD GHORGDMDOHF� QL REOLNRYDQ VNODGQR ] QDYHGHQLPL þOHQL
ZPIZ-�� VH Y VWROSHF �� YSLãHMR REUDþXQDQL SULVSHYNL ]D VRFLDOQR YDUQRVW RG FHORWQHJD ]QHVND SUHPLM� NL
MLK MH SODþDO GHORGDMDOHF� ýH GHORGDMDOHF SODþXMH SUHPLMH OH GR YLãLQH ]QHVND� NL VH GDYþQR SUL]QD NRW
olajãDYD� VH VWROSFD � LQ ��D QH L]SROQLWD� RG WHK SUHPLM REUDþXQDQL SULVSHYNL ]D VRFLDOQR YDUQRVW SD VH
vpišejo v stolpec 11. 
 
Za zavezanca, napotenega na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki 
Sloveniji, se v vsakem primeru pošlMHMR SRGDWNL R EUXWR SODþL� NL EL MR SUHMHO ]D HQDND GHOD Y 5HSXEOLNL
6ORYHQLML� þH ] GUåDYR� Y NDWHUR MH QDSRWHQ� QL VNOHQMHQ VSRUD]XP �SRJRGED� R L]RJLEDQMX GYRMQHPX
REGDYþHYDQMX GRKRGND LQ SUHPRåHQMD� 
 
9 SULPHUX� GD MH VSRUD]XP �SRJRGED� V WDNR GUåDYR VNOHQMHQ� VH XSRãWHYDMR GRORþEH VSRUD]XPD
�SRJRGEH�� ýH MH V VSRUD]XPRP GRORþHQR� GD VH SODþD GHODYFD REGDYþL Y FHORWL Y WXML GUåDYL WHU RSURVWL
SODþLOD GDYND Y 5HSXEOLNL 6ORYHQLML �1HPþLMD� ,WDOLMD�� VH WHJD SRGDWND QH SRãOMH� .DGDU MH SR VSRUD]XPX
(pogodbL� ]DYH]DQHF NOMXE REGDYþLWYL SODþH Y WXMLQL GROåDQ QDSRYHGDWL SODþR WXGL Y 5HSXEOLNL 6ORYHQLML� VH
SRãOMH SRGDWHN R SODþL� NL EL MR SUHMHO ]D HQDNR GHOR Y 5HSXEOLNL 6ORYHQLML� WHU VRUD]PHUQL GHO Y WXMLQL
SODþDQHJD GDYND �$YVWULMD� âYLFD� 5XVLMD��  
 
Za zavH]DQFD� NL MH SUHMHO MXELOHMQR QDJUDGR� RGSUDYQLQR RE XSRNRMLWYL DOL VROLGDUQRVWQR SRPRþ Y YLãLQL� NL
MH SUHVHJOD ]QHVHN� GRORþHQ ] XUHGER R YLãLQL SRYUDþLO VWURãNRY Y ]YH]L ] GHORP LQ GUXJLK SUHMHPNRY� NL VH
SUL XJRWDYOMDQMX GDYþQH RVQRYH SUL]QDYDMR NRW Rdhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95 in 
������ VH SRG R]QDNR MXELOHMQH QDJUDGH� RGSUDYQLQH RE XSRNRMLWYL DOL VROLGDUQRVWQH SRPRþL YSLãH OH UD]OLND
SUHMHPND QDG YLãLQR� GRORþHQR ] RPHQMHQR XUHGER� 
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3.2.2.6. Izgled obvestila o celoletnih osebnih prejemkih in dohodkih ter obveznostih, ki ga mora delavcu oziroma 
SUHMHPQLNX RVHEQHJD SUHMHPND R]LURPD GRKRGND REYH]QR L]URþLWL L]SODþHYDOHF RVHEQLK SUHMHPNRY

oziroma dohodkov: 

 
 
 Datum izpisa: __ /__ /__ 
äLUR UDþXQ L]SODþHYDOFD� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1D]LY L]SODþHYDOFD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
  1DVORY L]SODþHYDOFD� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
3RY]HWHN REUDþXQD RVHEQLK SUHMHPNRY R]LURPD GRKRGNRY� L]SODþDQLK Y REGREMX RG �� �� GR ��� ��� ���� ]D RVHER�  
'DYþQD ãWHYLOND� BBBBBBBBBBBBBBBBB  Priimek in ime: _________________________________ 
Šifra izp. bivanja: _________  Naslov: _______________________________________  
 v tolarjih brez stotinov 

Vrsta os. 
prejemka 
oziroma 
dohodka 

Akontacija 
dohodnine  Datum 

SODþLOD

davka 
Oznaka in opis  

Znesek 

Normirani ali 
dejanski 
odhodki 
oziroma 
stroški in 

zmanjšanje 
osnove 

v RS v tujini 

Prispevki za 
socialno 
varnost 

Samoprispe-
vek 

 7 8 9 10a 10b 11 12 

 

 

 

        

XXXXX  SKUPAJ 

. 

. 

      

 SKUPAJ**       

* seštevek za vsako vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka 
** seštevek vseh osebnih prejemkov in dohodkov 
 
Opomba:  V to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste osebnega prejemka in dohodka (dvomestna števila) 
L] WDEHOH SRG WRþNR �������� 
 
3RGDWNL Y L]SLVX PRUDMR ELWL LGHQWLþQL SRGDWNRP� NL MLK L]SODþHYDOHF SRVUHGXMH GDYþQHPX RUJDQX� 
 
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki 
Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo 
SUL WRþNL ������� WH RGUHGEH� 
 

3.3. Kontrolni podatki za vir 41 - GRELþHN L] NDSLWDOD� GRVHåHQ V SURGDMR YUHGQRVWQLK SDSLUMHY LQ GUXJLK GHOHåHY

v kapitalu 
 

3.3.1. KRQWUROQH SRGDWNH ]D YLU �� VR GROåQL SRVUHGRYDWL SRREODãþHQL XGHOHåHQFL WUJD YUHGQRVWQLK SDSLUMHY LQ

GUXJH SUDYQH RVHEH� NL VR RSUDYOMDOH SUHQRVH LPHWQLãWYD YUHGQRVWQLK SDSLUMHY R]LURPD GUXJLK GHOHåHY Y

kapitalu, in sicer za vse prenose imetništva vrednostQLK SDSLUMHY LQ GUXJLK GHOHåHY Y NDSLWDOX� UD]HQ WLVWLK�

NMHU MH ELO SUDYQL WHPHOM VNOHS R GHGRYDQMX DOL GUXJ SUDYQL SRVHO Y ]YH]L V VPUWMR� VRGQD RGORþED �VNOHS R

sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi). 
 

3.3.2. Poslani podatki morDMR YVHERYDWL YVH SUHQRVH LPHWQLãWYD YUHGQRVWQLK SDSLUMHY LQ GUXJLK GHOHåHY Y

NDSLWDOX SRVDPH]QH IL]LþQH RVHEH Y REGREMX RG �� �� ���� GR ��� ��� ����� 
 

3.3.3. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 
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3.3.3.1. 7DEHODULþQL SULND] LQGLYLGXDOQLK SRGDWNRY - vir 41 

 
Pozicija Zap. št. 

od do 
'ROåL-

na 
Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2  Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo prenosi 
LPHWQLãWYD YUHGQRVWLK SDSLUMHY R]LURPD L]SODþLOD GUXJLK

GHOHåHY Y NDSLWDOX 
2 3 17 15 L 'DYþQD ãWHYLOND L]SODþHYalca (levo poravnana in dopolnjena s 

presledki)  
3 18 23 6 D =DSRUHGQD ãWHYLOND ]DSLVD ] YRGLOQLPL QLþODPL 
4 24 36 13 L 'DYþQD ãWHYLOND zavezanca (levo poravnana in dopolnjena s 

presledki) 
5 37 56 20 L Prvi znaki priimka in imena 
6 57 58 2  Oznaka dohodka (41) 
7 59 60 2  Vrsta kapitala; dovoljene vrednosti: 

01 – vrednostni papir 
02 – GHOHå Y NDSLWDOX 
03 – WRþNH Y]DMHPQHJD VNODGD 

8 61 65 5 L  Vrsta vrednostnega papirja – koda 
9 66 83 18 L 3UYL ]QDNL QD]LYD SUDYQH RVHEH L]GDMDWHOMD� þH JUH ]D

vrednostne papirje, ki niso predmet organiziranega trga 
R]LURPD L]SODþHYDOFD GUXJLK GHOHåHY Y NDSLWDOX R]LURPD YSLãH

se opis prenosa imetništva (npr. prodaja, posoja) iz drugih 
pravnih poslov, sklenjenih na organiziranem in 
neorganiziranem trgu 

10 84 91 8  Datum pridobitve vrednostnega papirja oziroma drugih 
GHOHåHY Y NDSLWDOX �////00''� OHWR� PHVHF� GDQ� 

11 92 101 10 D .ROLþLQD QDEDYOMHQHJD YUHGQRVWQHJD SDSLUMD 
12 102 113 12 D Nabavna cena - znesek v stotinih brez predznaka 
13 114 121 8  Datum prodaje vrednostnHJD SDSLUMD R]LURPD GUXJLK GHOHåHY

v kapitalu (LLLLMMDD: leto, mesec, dan) 
14 122 131 10 D .ROLþLQD SURGDQHJD YUHGQRVWQHJD SDSLUMD 
15 132 143 12 D Prodajna cena - znesek v stotinih brez predznaka 

 
3.3.3.2. 7DEHODULþQL SULND] ]ELUQLK SRGDWNRY - vir 41 

Pozicija Zap. št. 
od do 

'ROåL-
na 

Porav-
nava 

Opis polja 

1 1 2 2   Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo prenosi 
LPHWQLãWYD YUHGQRVWLK SDSLUMHY R]LURPD L]SODþLOD GUXJLK

GHOHåHY Y NDSLWDOX 
2 3 17 15  'DYþQD ãWHYLOND L]SODþHYDOFD �OHYR Soravnana in dopolnjena s 

presledki) 
3 18 23 6 D =DSRUHGQD ãWHYLOND ]DSLVD ] YRGLOQLPL QLþODPL - nadaljuje se 

RãWHYLOþHQMH SUHGKRGQLK ]DSLVRY 
4 24 36 13  Prazno 
5 37 56 20  Prazno 
6 57 58 2  Oznaka dohodka (41) 
7 59 60 2   Prazno 
8 61 65 5   Prazno 
9 66 83 18  Prazno 

10 84 91 8  Prazno 
11 92 101 10 D 9VRWD NROLþLQ QDEDYOMHQHJD YUHGQRVWQHJD SDSLUMD L] YVHK

zapisov 
12 102 113 12 D Vsota zneskov nabavne cene iz vseh zapisov 
13 114 121 8  Prazno 
14 122 131 10 D 9VRWD NROLþLQ SURGDQHJD YUHGQRVWQHJD SDpirja iz vseh zapisov 
15 132 143 12 D Vsota zneskov prodajne cene iz vseh zapisov 
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3.3.3.3. 7DEHODULþQL SULND] ]DKWHY ]D LQGLYLGXDOQH SRGDWNH - vir 41 

 
Pozicija Vrsta kapitala 

Zap.št. 
od do 

'ROåL-
na 

Porav-
nava Vse Vrednostni 

papir 
'HOHå Y NDSLWDOX Vzajemni sklad 

1 1 2 2  X    
2 3 17 15  X    
3 18 23 6 D X    
4 24 36 13 L X    
5 37 56 20 L X    
6 57 58 2  X    
7 59 60 2  X    
8 61 65 5 L  X Y Y 
9 66 83 18 L X    

10 84 91 8  Y    
11 92 101 10 D  Y 

Deset celih 
mest 

 Y 
Šest celih in štiri 
decimalna mesta 

12 102 113 12 D Y Cena za eno 
delnico 

Cena dHOHåD Cena za eno 
WRþNR 

13 114 121 8  Y    
14 122 131 10 D X Deset celih 

mest 
Šest celih in štiri 
decimalna mesta 

Šest celih in štiri 
decimalna mesta 

15 132 143 12 D  Y 
Cena za eno 
delnico 

X 
Cena prodanega 
GHOD GHOHåD 

X 
Cena za eno 
WRþNR 

 
Pomen znakov v tabeli: 
X  - podatek je obvezen 
Y  - SRGDWHN MH SRWUHEHQ� YHQGDU VH GRSXãþD� GD LPD YUHGQRVW � R]LURPD SUD]QR 
Prazno  - podatek je prepovedan 
 

3.4. .RQWUROQL SRGDWNL R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD ]DYDURYDQMD SR

pokojninskih nDþUWLK L] ���� þOHQD =3,=-1 
 

3.4.1. .RQWUROQL SRGDWNL R SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD ]DYDURYDQMD� NL MLK MH YSODþDO

delodajalec 
 

3.4.1.1. .RQWUROQH SRGDWNH R SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD ]DYDURYDQMD� NL MLK MH YSODþDO

GHORGDMDOHF� VR GROåQL SRVUHGRYDWL YVL GHORGDMDOFL� NL VR Y NRULVW ]DSRVOHQLK GHOQR DOL Y FHORWL YSODþHYDOL

premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

 
3.4.1.2. Poslani podatki morajo vsebovati podatke o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

]DYDURYDQMD� NL MLK MH YSODþDO GHORGDMDOHF Y NRULVW GHORMHPDOFHY Y REGREMX RG �� �� ���� GR ��� ��� ����� 

 
=D LVWR REGREMH PRUDMR ELWL SRVODQL WXGL SRGDWNL R YLãLQL REUDþXQDQLK REYH]QLK SULVSHYNRY ]D SRNRMQLQVNR
in invalidsko zavarovanje za zavarovanca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50% 
SULVSHYHN GHODYFD LQ ����� GHORGDMDOFD� VNXSDM ������ RG RVQRYH ]D REUDþXQ SULVSHYNRY ]D VRFLDOQR
varnost). 
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3.4.1.3. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

 
3.4.1.3.1. 7DEHODULþQL SULkaz individualnih podatkov o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

]DYDURYDQMD� NL MLK MH YSODþDO GHORGDMDOHF� 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
'ROåLQD Porav-

nava 
Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki 
R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja 
2 3 10  8 L 'DYþQD ãWHYLOND delodajalca 
3 11 15 5 D =DSRUHGQD ãWHYLOND ]DSLVD ] YRGLOQLPL QLþODPL 
4 16 35 20 L Prvi znaki naziva delodajalca 
5 36 36 1 L 1DþLQ SODþLOD SUHPLMH� GRYRljene vrednosti: 

1 - PHVHþQR 
2 - polletno 
3 - letno 

6 37 44 8 L Datum vstopa delodajalca v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje (LLLLMMDD) * 

7 45 52 8 L 'DYþQD ãWHYLOND ]DYDURYDQFD – delojemalca 
8 53 72 20 L Prvi znaki priimka in imena zavarovanca – delojemalca 
9 73 80 8 L 'DWXP YSODþLOD SUHPLMH SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja delodajalca (LLLLMMDD) 
10 81 90 10 D =QHVHN YSODþDQH SUHPLMH SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja delodajalca 
11 91 100 10 D Znesek obraþXQDQLK REYH]QLK SULVSHYNRY ]D SRNRMQLQVNR LQ

invalidsko zavarovanje za zavarovanca za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5% + 8,85%) 

* datum pridobitve pravic zavarovanca iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
   

 
3.4.1.3.2. 7DEHODULþQL SULND] ]ELUQLK SRGDWNRY R SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD ]DYDURYDQMD� NL

MLK MH YSODþDO GHORGDMDOHF� 3ROHJ ]ELUQLK SRGDWNRY VH Y ]ELUQHP ]DSLVX QDKDMD ãH R]QDND SRNRMQLQVNHJD
QDþUWD LQ ãWHYLOND SRVHEQHJD GHQDUQHJD UDþXQD� 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
'ROåLQD Porav-

nava 
Opis polja 

1 1 2 2  Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki 
R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja 
2 3 10 8  'DYþQD ãWHYLOND delodajalca 
3 11 15 5  ZapoUHGQD ãWHYLOND ]DSLVD ] YRGLOQLPL QLþODPL – nadaljuje se 

RãWHYLOþHQMH SUHGKRGQLK ]DSLVRY 
4 
5 
6 

16 44 29  2]QDND SRNRMQLQVNHJD QDþUWD 
 

7 
8 

45 72 28  âWHYLOND SRVHEQHJD GHQDUQHJD UDþXQD 

9 73 80 8  Število zaposlenih na dan vstopa delodajalca v prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje 

10 81 90 10  9VRWD ]QHVNRY YSODþDQLK SUHPLM SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD
pokojninskega zavarovanja delodajalca 

11 91 100 10  9VRWD ]QHVNRY REUDþXQDQLK REYH]QLK SULVSHYNRY ]D
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
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3.4.2. .RQWUROQL SRGDWNL R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD ]DYDURYDQMD QD RVHEQH

UDþXQH ]DYDURYDQFHY 
 

3.4.2.1. .RQWUROQH SRGDWNH R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD ]DYDURYDQMD VR GROåQL

SRVUHGRYDWL YVL XSUDYOMDOFL Y]DMHPQLK SRNRMQLQVNLK VNODGRY� SRNRMQLQVNH GUXåEH LQ ]DYDURYDOQLFH� NL

]ELUDMR SUHPLMH SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD ]DYDURYDQMD LQ YRGLMR RVHEQH UDþXQH

zavarovancev. 

 
3.4.2.2. 3RVODQL SRGDWNL PRUDMR YVHERYDWL SRGDWNH R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD

]DYDURYDQMD QD RVHEQLK UDþXQLK ]DYDURYDQFHY Y REGREMX RG �� �� ���� GR ��� ��� ����� ýH MH SUHPLMR
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavDURYDQMD YSODþHYDO GHOQR DOL Y FHORWL GHORGDMDOHF� PRUD

L]YDMDOHF SRNRMQLQVNHJD QDþUWD ORþHQR SRVUHGRYDWL WXGL SRGDWNH R SUHPLMDK� NL MLK MH YSODþDO GHORGDMDOHF� 

 
3.4.2.3. Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov  

 
3.4.2.3.1. 7DEHODULþQL SULND] LQGLYLGXDOQLK SRGDWNRY R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD SRNRMQLQVNHJD

]DYDURYDQMD QD RVHEQLK UDþXQLK ]DYDURYDQFHY 
 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
'ROåLQD Porav-

nava 
Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki 
o vSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja 
2 3 10 8 L 'DYþQD ãWHYLOND izvajalca 
3 11 15 5 D =DSRUHGQD ãWHYLOND ]DSLVD ] YRGLOQLPL QLþODPL 
4 16 23 8 L 'DYþQD ãWHYLOND zavarovanca  
5 24 43 20 L Prvi znaki priimka in imena zavarovanca 
6 44 44 1 L 1DþLQ SODþLOD SUHPLMH� GRYROMHQH YUHGQRVWL� 

1 - PHVHþQR 
2 - polletno 
3 - letno 

7 45 52 8 L Datum vstopa zavarovanca v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje * 

8 53 60 8 L 'DWXP YSODþLOD SUHPLMH SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja zavarovanca  
9 61 70 10 D =QHVHN YSODþDQH SUHPLMH SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja zavarovanca 
10 71 78 8 L 'DYþQD ãWHYLOND delodajalca  

5 79 98 20 L Prvi znaki naziva delodajalca 
6 99 99 1 L 1DþLQ SODþLOD SUHPLMH� GRYoljene vrednosti: 

1 - PHVHþQR 
2 - polletno 
3 - letno 

7 100 107 8 L Datum vstopa delodajalca v prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje * 

8 108 115 8 L 'DWXP YSODþLOD SUHPLMH SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja delodajalca  
9 116 125 10 D =QHVHN YSODþDQH SUHPLMH SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja delodajalca 

* datum pridobitve pravic zavarovanca iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
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3.4.2.3.2. 7DEHODULþQL SULND] ]ELUQLK SRGDWNRY R YSODþDQLK SUHPLMDK SUostovoljnega dodatnega pokojninskega 

]DYDURYDQMD QD RVHEQLK UDþXQLK ]DYDURYDQFHY� =D YVDNHJD GHORGDMDOFD PRUD ELWL QD NRQFX SRGDWNRY
dodan po en zbirni zapis. Poleg zbirnih podatkov se v zbirnem zapisu nahaja še oznaka pokojninskega 
QDþUWD� ãWHYLOND SRVHEQHJD GHQDUQHJD UDþXQD LQ GDYþQD ãWHYLOND GHORGDMDOFD� QD NDWHUHJD VH QDQDãD
zbirni zapis. 

 

Pozicija 
Zap. št. 

od do 
'ROåLQD 

Porav-
nava Opis polja 

1 1 2 2 L Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki 
R YSODþDQLK SUHPLMDK SURVWRYRljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 

2 3 10 8 L 'DYþQD ãWHYLOND izvajalca 
3 11 15 5 D =DSRUHGQD ãWHYLOND ]DSLVD ] YRGLOQLPL QLþODPL – nadaljuje se 

RãWHYLOþHQMH SUHGKRGQLK ]DSLVRY 
4 
5 
6 
7 
8 

16 60 45 L 2]QDND SRNRMQLQVNHJD QDþUWD 

9 61 70 10 D 9VRWD ]QHVNRY YSODþDQLK SUHPLM SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja zavarovanca 
10 71 78 8 L 'DYþQD ãWHYLOND delodajalca 

5 
6 
7 
8 

79 115 37 L âWHYLOND SRVHEQHJD GHQDUQHJD UDþXQD 

9 116 125 10 D Vsota znesNRY YSODþDQLK SUHPLM SURVWRYROMQHJD GRGDWQHJD

pokojninskega zavarovanja delodajalcev (delodajalca) 

 
4. 3RGDWNL VH SRãOMHMR R]LURPD GRVWDYLMR L]SRVWDYL SULVWRMQHJD GDYþQHJD XUDGD� QD REPRþMX NDWHUHJD LPD

L]SODþHYDOHF R]LURPD L]YDMDOHF VHGHå� 
,]SODþHYDOHF SRNRMQLQ �R]QDND ��� LQ L]SODþHYDOFL QDGRPHVWLO �R]QDND ���� L]SODþDQLK L] SURUDþXQVNLK
sredstev in sredstev zavodov: 
- 0LQLVWUVWYR ]D GHOR� GUXåLQR LQ VRFLDOQH ]DGHYH� 
- Ministrstvo za zdravstvo, 
- Ministrstvo za obrambo, 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
PRUDMR SRGDWNH Y LVWL REOLNL NRW SUHWHNOR OHWR SRVODWL QHSRVUHGQR *ODYQHPX XUDGX 'DYþQH XSUDYH
Republike Slovenije na naslov: RRC - 5DþXQDlniške storitve, d.d., Ljubljana, Jadranska 21. 
Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in 
dijakom (oznaka 20). 
9 SULPHULK VWDWXVQLK VSUHPHPE L]SODþHYDOFHY ]DUDGL ]GUXåLWYH �SULSRMLWYH� VSRMLWYH� in preoblikovanja 
SUHGORåL SRGDWNH R L]SODþLOLK ]DYH]DQFHP ]D GRKRGQLQR XVWUH]QL SUDYQL QDVOHGQLN� 
=D SRGMHWMD Y VWHþDMX DOL OLNYLGDFLML� NMHU QL SUDYQHJD QDVOHGVWYD� SRãOMH SRGDWNH VWHþDMQL DOL OLNYLGDFLMVNL
upravitelj. 
V primerih prenehanja obstoja izplDþHYDOFD L] GUXJLK UD]ORJRY SRãOMH SRGDWNH SUDYQD R]LURPD IL]LþQD
oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po 
prenehanju. 
3UDYQH RVHEH LQ ]DVHEQLNL� NL QLVR L]SODþHYDOL RVHEQLK SUHMHPNRY R]LURPD GRKRGNRY IL]LþQLP RVHEDP�
PRUDMR R WHP SUHGORåLWL GDYþQHPX RUJDQX SLVQR L]MDYR� 
3RGDWNL VH SRãOMHMR WDNR GDYþQHPX RUJDQX NRW ]DYH]DQFHP ]D GRKRGQLQR QDMNDVQHMH GR ��� �� ����� 

5. 7D RGUHGED ]DþQH YHOMDWL QDVOHGQML GDQ SR REMDYL Y 8UDGQHP OLVWX 5HSXEOLNH 6ORYHQLMe. 
 Št. 416-100/2000 
 Ljubljana, dne 18. decembra 2000. 

Minister 
za finance 

mag. Anton Rop  l. r. 
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5086. Navodilo o spremembi navodila o pripravi
finančnih načrtov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov

Na podlagi 10. in 11. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o spremembi navodila o pripravi finančnih
načrtov posrednih uporabnikov državnega

in občinskih proračunov

1. člen
V navodilu o pripravi finančnih načrtov posrednih upo-

rabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS,
št. 91/00) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se
glasi.

“Posredni uporabniki morajo pripraviti svoj finančni na-
črt upoštevaje izkaze, ki jih za pripravo njihovih letnih poročil
določa pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
48/00).

Določba prejšnjega odstavka ne velja za Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, ki pripravita svoj finančni
načrt na način, kot je predpisan za poročanje Ministrstvu za
finance.“

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-62/2000
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

BANKA SLOVENIJE

5087. Sklep o prenehanju veljavnosti navodila o
načinu unovčevanja čekov

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o Agen-
ciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 in 58/95) in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o prenehanju veljavnosti navodila o načinu

unovčevanja čekov

1
Navodilo o načinu vnovčevanja čekov (Uradni list RS,

št. 68/95, 1/96 in 17/96) preneha veljati s 1.  januarjem
2001.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

5088. Sklep o spremembi sklepa o načinu in pogojih,
pod katerimi nerezident kupuje vrednostne
papirje v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena in prvega od-
stavka 30. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list
RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o načinu in pogojih, pod

katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji

1
V prvi alinei 3. točke sklepa o načinu in pogojih, pod

katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99 in 37/00) se besede “v
enem letu“ nadomestijo z besedami “v šestih mesecih“.

2
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2001.

Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

5089. Sklep o spremembi sklepa o pogojih za
odpiranje in vodenje računov nerezidentov

Na podlagi prvega odstavka 37. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega od-
stavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o pogojih za odpiranje in

vodenje računov nerezidentov

1
V sklepu o pogojih za odpiranje in vodenje računov

nerezidentov (Uradni list RS, št. 50/99, 70/99 in 25/00)
se črta 5. točka.
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2
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2001.

Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

5090. Sklep o dopolnitvi sklepa o izračunu kapitala,
kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank
in hranilnic

Na podlagi 67. člena zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 7/99) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o izračunu kapitala,

kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank
in hranilnic

1
V sklepu o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapi-

talske ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 32/99)
se v podtočki 4.1. pod 3) za drugi odstavek doda nov
odstavek, ki glasi:

“Ne glede na prejšnji odstavek lahko banke, pri katerih
je bila opravljena cenitev osnovnih sredstev s strani preizku-
šenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in opreme, vklju-
čijo v izračun dodatnega kapitala znesek revalorizacijskih
prihodkov iz tega naslova do višine, potrjene s cenitvijo.
Revalorizacijske prihodke iz naslova revalorizacije osnovnih
sredstev, ki so obračunani za obdobje po datumu opravlje-
ne cenitve, je dovoljeno vključiti le v višini 45% njihove
vrednosti.“

2
Ta sklep začne veljati z dnem njegove objave v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

5091. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 3. do 7. 1. 2001

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 3. do 7. 1. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ADACHEM D.O.O. 10100-0000033266
ADAPTI, D.O.O. 02010-0011090655
ALPDOM INŽENIRING D.D. 07000-0000031130
BILBAN KRANJ D.O.O. 07000-0000031324
BLITEB D.O.O. 07000-0000012409
BODOČNOST D.O.O. 07000-0000030742
C.T.SA D.O.O. 04750-0000129740
CC-LINE D.O.O. 07000-0000031033
CHEMETS, KRANJ, D.O.O. 07000-0000011148
CIMMEX COMMERCE D.O.O. 04750-0000129449
CINKARNA CELJE D.D. 06000-0062002505
CINKARNA CELJE D.D. 05100-8000012117
COLF D.O.O. 02021-0014353875
ČEBRON D.O.O. BRJE 04751-0000128624
ČEVLJAR D.O.O. 07000-0000029966
DAPO D.O.O. 05100-8010014466
DENIS D.O.O. 03157-1012250507
DESIGN DAMJAN D.O.O. 07000-0000027929
DG ELECTRONIC D.O.O. 06000-0073360138
DVG D.O.O. 02085-0011528136
DVG D.O.O. 10100-0028109722
DVG D.O.O. 05100-8000008916
EEA D.O.O. LAŠKO 06000-0107223420
ELGO VIDONCI D.O.O. 03173-1009614039
ELITE KRŠKO D.O.O. 03155-1009258349
EMO-KEMIJA D.O.O. CELJE 06000-0073352087
ERA KOPLAS D.O.O. 05100-8010013302
EUROSTAR D.O.O. 07000-0000031906
FARMER D.O.O. 02010-0014391759
FAST SERVICE D.O.O. 04515-0000128063
FOLKLORNO DRUŠTVO

I. LAHARNAR PLANOTA 04753-0000126198
GORŠE&PARTNER O.P., D.N.O. 05100-8000007073
GRAD D.D. BLED 07000-0000030936
GRAFO LIT D.O.O. ŽALEC 06000-0084386516
GRAND HOTEL TOPLICE

BLED D.O.O. 07000-0000030839
GROŠELJ I.IN A. K.D. 05100-8010014854
HIDRO-INŽENIRING D.O.O. 17000-0000029913
IBT VISOKE GRADNJE D.O.O. 26330-0010381647
IMP PROMONT IPD TEHNIČNE

STORITVE D.O.O. 17000-0000004305
IMPULZ D.O.O. KRANJ 07000-0000030063
IN TIME D.O.O. TRGOVINA IN

STORITVE 25100-9700053120
INDE D.D. VRANSKO 06000-0080098825
INGRAD GOSTINSTVO D.D. 06000-0104855456
INTERMARKET COMMERCE D.O.O. 03157-1012688462
INVEST & TRADE D.O.O. 04515-0000127772
ISOVOLTA MAX D.O.O. 03114-1012149115
JAVNO VODNOGOSPODARSKO

PODJETJE KRANJ, D.D. 07000-0000029869
JO&NA INTERNATIONAL D.O.O. 33000-9914284825
KOROTAN D.O.O. 07000-0000030451
KOVINAR D.O.O. ŽALEC 06000-0143848486
KREATIVA D.O.O. CELJE 06000-0095079311
KULTURNO DRUŠTVO

IVANA PREGLJA 04753-0000125519
LAREX D.O.O. 06000-0060852182
LEBAN MERKANTLES & CO. D.N.O. 04753-0000124937
LOKAINVEST D.O.O. ŠKOFJA LOKA 07000-0000030645
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

LOTRIČ D.O.O., SELCA 07000-0000031227
LUBEC & URŠIČ D.O.O. 04752-0000128866
LUČKA D.O.O. LAŠKO 06000-0096181716
MACO-SL D.O.O. 04750-0000129352
MALAHIT-KOLENC & CO D.N.O. 04515-0000127869
MAVI-M D.O.O. 05100-8010014272
MEGGLE D.O.O. POLZELA 06000-0140172671
MIK D.O.O. CELJE 02232-0016867670
MINICOM D.O.O. 03125-1006679231
MINT, D.O.O. 02010-0015303656
MIP D.D. 04750-0000129546
MITNICA D.O.O. VRANSKO 06000-0077792747
MIVAR D.O.O. 07000-0000031518
MZ-MARIČ ŠPORT IN TURIZEM K.D. 07000-0000029772
NEON D.O.O. 10100-0000002905
PEMICON D.O.O. 04430-0000128930
PERFTECH D.O.O. 07000-0000010081
P-GRAD D.O.O. 07000-0000031421
PIKAS D.O.O. 04753-0000124452
PINESTA D.O.O. 07000-0000021333
PRIMET D.O.O. 04750-0000129158
PRO-BIT D.O.O. 07000-0000030160
PROFAS D.O.O. CELJE 06000-0114430811
PROMOS S.A. PODRUŽNICA

LJUBLJANA 27000-0000042858
PROPERTY NEPREMIČNINE D.O.O. 02010-0015042144
PROSTOVOLJNO GASILSKO

DRUŠTVO LEŠE 07000-0000031712
RUFAC D.O.O.KOČEVJE 02320-0015422326
SALDATTORE D.O.O. CELJE 06000-0115327770
SAVINJAPROJEKT-GIZ ŽALEC 06000-0119366074
SKEI SINDIKAT PODJETJA

TIKO TRŽIČ 07000-0000031809
SKSM SAJE & SAJE D.N.O., KRANJ 07000-0000019490
SOTING D.O.O. ROGAŠKA SLATINA 06000-0085362336
SUPEKS D.O.O. 07000-0000030257
ŠOBEC D.O.O. 07000-0000030548
ŠPORTNO DRUŠTVO CERKNO 04752-0000128478
TEHNOLES D.O.O. 04750-0000128188
TEKAŠKI KLUB KOBARID 04753-0000126392
TENIŠKI KLUB LENART 04102-0000129288
TERPLAN D.O.O. 07000-0000030354
TRANSOCEAN D.O.O. 02068-0050295116
UKO KROPA D.O.O. 07000-0000027832
VARINGER D.O.O. 04515-0000129615
VASCO D.O.O. 07000-0000019587
VETERINARSKA POSTAJA

LAŠKO D.O.O. 06000-0145373423
VIRUS D.O.O. 03125-1009461676
VRTNARSTVO IN SERVIS

ROGAŠKA D.O.O. 06000-0063266027

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 3. do 7. 1. 2001 so na
internetni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/html/
ps/migracija/

Ljubljana, dne 27. decembra 2000.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5092. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice

Na podlagi 55. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98
in 6/98) ter na podlagi 1. točke 160. člena in 2. točke 256.
člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in
91/00; v nadaljevanju: ZZavar) in slovenskih računovodskih
standardov 22 in 32 izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o kontnem okviru za zavarovalnice

1. člen

Zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool ter Slo-
vensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslo-
vanje škodnega sklada, vodijo knjigovodstvo po sistemu
enotnih računov predpisanih v kontnem okviru za zavaroval-
nice, ki je objavljen skupaj s tem sklepom in je njegov
sestavni del.

Določila tega sklepa veljajo tudi za pokojninske druž-
be, ustanovljene po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00).

Predpisane konte lahko zavarovalnice za svoje potrebe
še naprej razčlenjujejo.

2. člen
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na splošnih

slovenskih računovodskih standardih za gospodarske druž-
be in posebnem standardu za računovodske rešitve v zava-
rovalnicah.

3. člen
Zavarovalnice, katerih izkazi se vključujejo v konsolidi-

rane računovodske izkaze, v okviru posameznih skupin kon-
tov ločeno izkazujejo razmerja s povezanimi zavarovalnicami
in drugimi družbami v skladu z računovodskimi standardi.

4. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001.

Zavarovalnice ustanovljene pred uveljavitvijo ZZavar,
so dolžne ravnati v skladu s tem sklepom od dneva uskladi-
tve svojega poslovanja z ZZavar, vendar najkasneje od dne
3. 3. 2001.

Ljubljana, dne 14. decembra 2000.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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KONTNI OKVIR ZA ZAVAROVALNICE

Razred 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA IN POPRAVEK
KAPITALA

Zavarovalnica podatke o dolgoročnih sredstvih in popravku
kapitala izkazuje ločeno za premoženjska zavarovanja in
ločeno za življenjska zavarovanja.

00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

000 – Dobro ime
001 – Organizacijski stroški
002 – Stroški raziskovanja in razvijanja
003 – Materialne pravice
004 – Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
005 – Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobi-

vajo
006 – Revalorizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev

med letom
008 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih

sredstev
0080 – Popravek vrednosti dobrega imena
0081 – Popravek vrednosti organizacijskih stroškov
0082 – Popravek vrednosti stroškov raziskovanja in

razvijanja
0083 – Popravek vrednosti materialnih pravic
0084 – Popravek drugih neopredmetenih dolgoroč-

nih sredstev
009 – Revalorizacija popravkov vrednosti neopredmetenih

dolgoročnih sredstev med letom

01 – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA ZA ZAVA-
ROVALNO DEJAVNOST

V tej skupini se izkazujejo tista zemljišča in zgradbe, ki se
uporabljajo za opravljanje zavarovalne dejavnosti, vrednost
opreme, drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 12 me-
secev, ostala opredmetena osnovna sredstva za zavaroval-
no dejavnost, terjatve za predujme za opredmetena osnov-
na sredstva, pridobivanje teh sredstev in popravki njihovih
vrednosti. Zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost v
tujini, terjatve za predujme za zemljišča in zgradbe v tujini,
zemljišča in zgradbe, ki se pridobivajo v tujini in popravek
vrednosti zgradb v tujini se razčlenijo na navedene postavke
v državah članicah ES, v državah članicah OECD, ki niso
članice ES in v drugih državah.

010 – Zemljišča in zgradbe za zavarovalno dejavnost
0100 – Zemljišča za zavarovalno dejavnost v Repu-

bliki Sloveniji
0101 – Zemljišča za zavarovalno dejavnost v tujini
0102 – Zgradbe za zavarovalno dejavnost v Repu-

bliki Sloveniji
0103 – Zgradbe za zavarovalno dejavnost v tujini

011 – Oprema
012 – Drobni inventar
013 – Ostala opredmetena osnovna sredstva za zavaroval-

no dejavnost
014 – Terjatve za predujme za opredmetena osnovna sred-

stva za zavarovalno dejavnost
0140 – Terjatve za predujme za zemljišča in zgrad-

be v Republiki Sloveniji
0141 – Terjatve za predujme za zemljišča in zgrad-

be v tujini

0142 – Terjatve za predujme za opremo
015 – Opredmetena osnovna sredstva za zavarovalno de-

javnosti, ki se pridobivajo
0150 – Zemljišča in zgradbe, ki se pridobivajo v

Republiki Sloveniji
0151 – Zemljišča in zgradbe, ki se pridobivajo v

tujini
0152 – Druga opredmetena osnovna sredstva, ki

se pridobivajo,
016 – Revalorizacija opredmetenih osnovnih sredstev za

zavarovalno dejavnost med letom
018 – Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev

za zavarovalno dejavnost
0180 – Popravek vrednosti zgradb v Republiki Slo-

veniji
0181 – Popravek vrednosti zgradb v tujini
0182 – Popravek vrednosti opreme
0183 – Popravek vrednosti drobnega inventarja
0184 – Popravek vrednosti ostalih opredmetenih

osnovnih sredstev
019 – Revalorizacija popravkov vrednosti opredmetenih

osnovnih sredstev za zavarovalno dejavnost med le-
tom

02 – DOLGOROČNE NALOŽBE, DOLGOROČNE TERJA-
TVE IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SRED-
STVA IZ LASTNIH VIROV

V tej skupini se izkazujejo dolgoročne terjatve iz poslovanja,
tista opredmetena osnovna sredstva, ki se ne uporabljajo za
opravljanje zavarovalne dejavnosti, dolgoročno dana posoji-
la in druge dolgoročne finančne naložbe iz lastnih virov,
razen tistih, ki se izkazujejo v skupini 08. Naložbe, razen
naložb na kontih 0200, 0201, 0202, 0240, 0241, 0242,
0243 se razčlenjujejo na naložbe v državi in tujini. Naložbe v
tujini se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države članice
ES, naložbe v države članice OECD, ki niso članice ES in
na naložbe v drugih državah. Naložbe na kontu 0202 pa se
razčlenijo na naložbe v države članice ES in naložbe v drža-
ve članice OECD, ki niso članice ES. Posebej se izkazujejo
po teh razčlenitvah popravki vrednosti teh naložb.

020 – Vrednostni papirji
0200 – Vrednostni papirji RS
0201 – Vrednostni papirji Banke Slovenije
0202 – Vrednostni papirji države članice ES

oziroma države članice OECD
0203 – Vrednostni papirji mednarodnih finančnih

organizacij
0204 – Vrednostni papirji z jamstvom
0205 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-

stni papirji s katerimi se trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev

0206 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-
stni papirji s katerimi se ne trguje na organi-
ziranem trgu vrednostnih papirjev

0207 – Delnice s katerimi se trguje na organizira-
nem trgu vrednostnih papirjev (razen delnic
na kontu 0211)

0208 – Delnice s katerimi se ne trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev (razen del-
nic na kontu 0211)

0209 – Popravek vrednosti vrednostni papirji
021 – Naložbe v vzajemne sklade oziroma investicijske

družbe
0210 – Naložbe v investicijske kupone vzajemnih

skladov
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0211 – Naložbe v delnice investicijskih družb
0219 – Popravek vrednosti naložb v vzajemne skla-

de oziroma investicijske družbe
022 – Dolgoročni depoziti in druge dolgoročne fi-

nančne naložbe
0220 – Dolgoročni depoziti pri bankah
0221 – Druge dolgoročne finančne naložbe pri ban-

kah
0228 – Druge dolgoročne finančne naložbe
0229 – Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov

in drugih dolgoročnih finančnih naložb
023 – Dana dolgoročna posojila

0230 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-
stavno pravico na nepremičnini

0231 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-
stavno pravico na vrednostnih papirjih

0232 – Dana dolgoročna posojila bankam
0233 – Dana dolgoročna posojila z jamstvom ban-

ke
0234 – Predplačila na račun odkupne vrednosti za-

varovanja na podlagi zavarovalnih polic
0235 – Kratkoročna posojila zavarovana z odkupno

vrednostjo zavarovalne police
0236 – Dana dolgoročna posojila zaposlenim
0238 – Dana druga dolgoročna posojila
0239 – Popravek vrednosti danih dolgoročnih po-

sojil
024 – Naložbe v nepremičnine, ki ne služijo zavarovalni

dejavnosti
0240 – Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji
0241 – Naložbe v zemljišča v tujini
0242 – Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji
0243 – Naložbe v zgradbe v tujini
0244 – Terjatve za predujme za nepremičnine
0245 – Nepremičnine v pridobivanju
0246 – Revalorizacija nepremičnin med letom
0248 – Popravek vrednosti nepremičnin
0249 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepre-

mičnin med letom
025 – Naložbe v druga opredmetena osnovna sredstva, ki

ne služijo zavarovalni dejavnosti
0250 – Druga opredmetena osnovna sredstva, ki

ne služijo zavarovalni dejavnosti
0254 – Terjatve za predujme za druga opredmete-

na osnovna sredstva
0255 – Druga opredmetena osnovna sredstva, ki

se pridobivajo
0256 – Revalorizacija drugih opredmetenih osnov-

nih sredstev med letom
0258 – Popravek vrednosti drugih opredmetenih

osnovnih sredstev
0259 – Revalorizacija popravkov vrednosti drugih

opredmetenih osnovnih sredstev med le-
tom

026 – Deleži in udeležbe v družbah
0260 – Deleži v gospodarskih družbah
0269 – Popravek vrednosti deležev v gospodarskih

družbah
027 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0270 – Dolgoročne terjatve iz zavarovalnih razmerij
0271 – Dolgoročne terjatve iz nepremičnin in dru-

gih sredstev danih v finančni najem
0272 – Terjatve za dolgoročno dane jamstvene de-

pozite
0278 – Druge dolgoročne terjatve
0279 – Popravek vrednosti dolgoročnih terjatev

028 – Druga dolgoročna sredstva

0280 – Druga dolgoročna sredstva
0289 – Popravek vrednosti drugih dolgoročnih

sredstev

03 – DOLGOROČNE NALOŽBE KRITNEGA SKLADA
ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna dana posojila in druge
dolgoročne finančne naložbe razen tistih, ki se izkazujejo v
skupini 08. Te naložbe, razen naložb na kontih 0300, 0301,
0302, 0350, 0351, 0352 in 0353 se razčlenjujejo na
naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na
kontu 0302, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države
članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso
članice ES in za postavke na kontih v okviru 033, in kontih
0360, 0361, 0364, 0365, 0368, 038 tudi na naložbe v
druge države. Posebej se izkazujejo po teh razčlenitvah
popravki vrednosti teh naložb.

030 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države člani-
ce ES oziroma OECD, mednarodnih finančnih orga-
nizacij
0300 – Vrednostni papirji RS
0301 – Vrednostni papirji Banke Slovenije
0302 – Vrednostni papirji države članice ES

oziroma države članice OECD
0303 – Vrednostni papirji mednarodnih finančnih

organizacij
0304 – Vrednostni papirji z jamstvom
0309 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev

031 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji
0310 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-

stni papirji s katerimi se trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev

0311 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-
stni papirji s katerimi se ne trguje na organi-
ziranem trgu vrednostnih papirjev

0319 – Popravek vrednosti obveznic oziroma dru-
gih dolžniških vrednostnih papirjev

032 – Delnice (razen delnic na kontu 0331)
0320 – Delnice s katerimi se trguje na organizira-

nem trgu vrednostnih papirjev
0321 – Delnice s katerimi se ne trguje na organizi-

ranem trgu vrednostnih papirjev
0329 – Popravek vrednosti delnic

033 – Naložbe v vzajemne sklade oziroma investicijske dru-
žbe
0330 – Naložbe v investicijske kupone vzajemnih

skladov
0331 – Naložbe v delnice investicijskih družb
0339 – Popravek vrednosti naložb v vzajemne skla-

de oziroma investicijske družbe
034 – Dolgoročni depoziti pri bankah

0340 – Dolgoročni depoziti pri bankah
0349 – Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov

pri bankah
035 – Naložbe v nepremičnine

0350 – Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji
0351 – Naložbe v zemljišča v državi članici ES
0352 – Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji
0353 – Naložbe v zgradbe v državi članici ES
0356 – Revalorizacija nepremičnin med letom
0358 – Popravek vrednosti nepremičnin
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0359 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepre-
mičnin med letom

036 – Dana dolgoročna posojila iz kritnega sklada življenj-
skih zavarovanj
0360 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na nepremičnini
0361 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na vrednostnih papirjih
0362 – Dana dolgoročna posojila bankam
0363 – Dana dolgoročna posojila z jamstvom ban-

ke
0364 – Predplačila na račun odkupne vrednosti za-

varovanja na podlagi zavarovalnih polic
0365 – Posojila zavarovana z odkupno vrednostjo

zavarovalne police
0368 – Dana druga dolgoročna posojila, ki so us-

trezno zavarovana
0369 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil iz

kritnega sklada življenjskih zavarovanj
038 – Druge dolgoročne naložbe kritnega sklada življenj-

skih zavarovanj

04 – DOLGOROČNE NALOŽBE KRITNEGA SKLADA
ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ, PRI KATERIH ZAVA-
ROVANEC PREVZEMA NALOŽBENO TVEGANJE

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna dana posojila in druge
dolgoročne finančne naložbe razen tistih, ki se izkazujejo v
skupini 08. Te naložbe, razen naložb na kontih 0400, 0401,
0402, 0450, 0451, 0452 in 0453 se razčlenjujejo na
naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na
kontu 0402, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države
članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso
članice ES in za postavke na kontih v okviru 043 in kontih
0460, 0461, 0464, 0465, 0468 in 048 tudi na naložbe v
druge države. Posebej se izkazujejo po teh razčlenitvah
popravki vrednosti teh naložb.

040 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države člani-
ce ES oziroma OECD, mednarodnih finančnih orga-
nizacij
0400 – Vrednostni papirji RS
0401 – Vrednostni papirji Banke Slovenije
0402 – Vrednostni papirji države članice ES

oziroma države članice OECD
0403 – Vrednostni papirji mednarodnih finančnih

organizacij
0404 – Vrednostni papirji z jamstvom
0409 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev

041 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji
0410 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-

stni papirji s katerimi se trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev

0411 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-
stni papirji s katerimi se ne trguje na organi-
ziranem trgu vrednostnih papirjev

0419 – Popravek vrednosti obveznic oziroma dru-
gih dolžniških vrednostnih papirjev

042 – Delnice (razen delnic na kontu 0431)
0420 – Delnice s katerimi se trguje na organizira-

nem trgu vrednostnih papirjev
0421 – Delnice s katerimi se ne trguje na organizi-

ranem trgu vrednostnih papirjev
0429 – Popravek vrednosti delnic

043 – Naložbe v vzajemne sklade oziroma investicijske
družbe

0430 – Naložbe v investicijske kupone vzajemnih
skladov

0431 – Naložbe v delnice investicijskih družb
0439 – Popravek vrednosti naložb v vzajemne skla-

de oziroma investicijske družbe
044 – Dolgoročni depoziti pri bankah

0440 – Dolgoročni depoziti pri bankah
0449 – Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov

pri bankah
045 – Naložbe v nepremičnine

0450 – Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji
0451 – Naložbe v zemljišča v državi članici ES
0452 – Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji
0453 – Naložbe v zgradbe v državi članici ES
0456 – Revalorizacija nepremičnin med letom
0458 – Popravek vrednosti nepremičnin
0459 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepre-

mičnin med letom
046 – Dana dolgoročna posojila iz kritnega sklada življenj-

skih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje
0460 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na nepremičnini
0461 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na vrednostnih papirjih
0462 – Dana dolgoročna posojila bankam
0463 – Dana dolgoročna posojila z jamstvom ban-

ke
0464 – Predplačila na račun odkupne vrednosti za-

varovanja na podlagi zavarovalnih polic
0465 – Posojila zavarovana z odkupno vrednostjo

zavarovalne police
0468 – Dana druga dolgoročna posojila, ki so us-

trezno zavarovana
0469 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil iz

kritnega sklada življenjskih zavarovanj, pri
katerih zavarovanec prevzema naložbeno
tveganje

048 – Druge dolgoročne naložbe kritnega sklada življenj-
skih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje

05 – DOLGOROČNE NALOŽBE KRITNEGA SKLADA
ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila in druge
dolgoročne finančne naložbe razen tistih, ki se izkazujejo v
skupini 08. Te naložbe, razen naložb na kontih 0500, 0501,
0502, 0550, 0551, 0552 in 0553 se razčlenjujejo na
naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na
kontu 0502, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države
članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso
članice ES in za postavke na kontih v okviru 053 in kontih
0560, 0561, 0568 in 058 tudi na naložbe v druge države.
Posebej se izkazujejo po teh razčlenitvah popravki vrednosti
teh naložb.

050 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države člani-
ce ES oziroma OECD, mednarodnih finančnih orga-
nizacij
0500 – Vrednostni papirji RS
0501 – Vrednostni papirji Banke Slovenije
0502 – Vrednostni papirji države članice ES

oziroma države članice OECD
0503 – Vrednostni papirji mednarodnih finančnih

organizacij
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0504 – Vrednostni papirji z jamstvom
0509 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev

051 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji
0510 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-

stni papirji s katerimi se trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev

0511 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-
stni papirji s katerimi se ne trguje na organi-
ziranem trgu vrednostnih papirjev

0519 – Popravek vrednosti obveznic oziroma dru-
gih dolžniških vrednostnih papirjev

052 – Delnice (razen delnic na kontu 0531)
0520 – Delnice s katerimi se trguje na organizira-

nem trgu vrednostnih papirjev
0521 – Delnice s katerimi se ne trguje na organizi-

ranem trgu vrednostnih papirjev
0529 – Popravek vrednosti delnic

053 – Naložbe v vzajemne sklade oziroma investicijske dru-
žbe
0530 – Naložbe v investicijske kupone vzajemnih

skladov
0531 – Naložbe v delnice investicijskih družb
0539 – Popravek vrednosti naložb v vzajemne skla-

de oziroma investicijske družbe
054 – Dolgoročni depoziti pri bankah

0540 – Dolgoročni depoziti pri bankah
0549 – Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov

pri bankah
055 – Naložbe v nepremičnine

0550 – Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji
0551 – Naložbe v zemljišča v državi članici ES
0552 – Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji
0553 – Naložbe v zgradbe v državi članici ES
0556 – Revalorizacija nepremičnin med letom
0558 – Popravek vrednosti nepremičnin
0559 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepre-

mičnin med letom
056 – Dana dolgoročna posojila iz kritnega sklada zdrav-

stvenih zavarovanj
0560 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na nepremičnini
0561 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na vrednostnih papirjih
0562 – Dana dolgoročna posojila bankam
0563 – Dana dolgoročna posojila z jamstvom ban-

ke
0568 – Dana druga dolgoročna posojila, ki so us-

trezno zavarovana
0569 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil iz

kritnega sklada zdravstvenih zavarovanj
058 – Druge dolgoročne naložbe kritnega sklada zdravstve-

nih zavarovanj

06 – DOLGOROČNE NALOŽBE KRITNEGA SKLADA
DRUGIH VRST ZAVAROVANJ, ZA KATERE JE PO-
TREBNO OBLIKOVATI MATEMATIČNE REZERVA-
CIJE

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila in druge
dolgoročne finančne naložbe razen tistih, ki se izkazujejo v
skupini 08. Te naložbe, razen naložb na kontih 0600, 0601,
0602, 0650, 0651, 0652 in 0653 se razčlenjujejo na
naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na
kontu 0602, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države
članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso
članice ES in za postavke na kontih v okviru 063 in kontih

0660, 0661, 0668 in 068 tudi na naložbe v druge države.
Posebej se izkazujejo po teh razčlenitvah popravki vrednosti
teh naložb.

060 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države člani-
ce ES oziroma OECD, mednarodnih finančnih orga-
nizacij
0600 – Vrednostni papirji RS
0601 – Vrednostni papirji Banke Slovenije
0602 – Vrednostni papirji države članice ES

oziroma države članice OECD
0603 – Vrednostni papirji mednarodnih finančnih

organizacij
0604 – Vrednostni papirji z jamstvom
0609 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev

061 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji
0610 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-

stni papirji s katerimi se trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev

0611 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-
stni papirji s katerimi se ne trguje na organi-
ziranem trgu vrednostnih papirjev

0619 – Popravek vrednosti obveznic oziroma dru-
gih dolžniških vrednostnih papirjev

062 – Delnice (razen delnic na kontu 0631)
0620 – Delnice s katerimi se trguje na organizira-

nem trgu vrednostnih papirjev
0621 – Delnice s katerimi se ne trguje na organizi-

ranem trgu vrednostnih papirjev
0629 – Popravek vrednosti delnic

063 – Naložbe v vzajemne sklade oziroma investicijske dru-
žbe
0630 – Naložbe v investicijske kupone vzajemnih

skladov
0631 – Naložbe v delnice investicijskih družb
0639 – Popravek vrednosti naložb v vzajemne skla-

de oziroma investicijske družbe
064 – Dolgoročni depoziti pri bankah

0640 – Dolgoročni depoziti pri bankah
0649 – Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov

pri bankah
065 – Naložbe v nepremičnine

0650 – Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji
0651 – Naložbe v zemljišča v državi članici ES
0652 – Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji
0653 – Naložbe v zgradbe v državi članici ES
0656 – Revalorizacija nepremičnin med letom
0658 – Popravek vrednosti nepremičnin
0659 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepre-

mičnin med letom
066 – Dana dolgoročna posojila iz kritnega sklada drugih

vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati ma-
tematične rezervacije
0660 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na nepremičnini
0661 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na vrednostnih papirjih
0662 – Dana dolgoročna posojila bankam
0663 – Dana dolgoročna posojila z jamstvom ban-

ke
0668 – Dana druga dolgoročna posojila, ki so us-

trezno zavarovana
0669 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil iz

kritnega sklada drugih vrst zavarovanj, za
katere je potrebno oblikovati matematične
rezervacije
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068 – Druge dolgoročne naložbe kritnega sklada drugih
vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati ma-
tematične rezervacije

07 – DOLGOROČNE NALOŽBE KRITNEGA PREMOŽE-
NJA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila in druge
dolgoročne finančne naložbe, razen tistih, ki se izkazujejo v
skupini 08. Te naložbe, razen naložb na kontih 0700, 0701,
0702, 0750, 0751, 0752 in 0753 se razčlenjujejo na
naložbe v državi in tujini. Naložbe v tujini, tudi naložbe na
kontu 0702, se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države
članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso
članice ES in za postavke na kontih v okviru 073 in kontih
0760, 0761, 0768 in 078 tudi na naložbe v druge države.
Posebej se izkazujejo po teh razčlenitvah popravki vrednosti
teh naložb.

070 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, države člani-
ce ES oziroma OECD, mednarodnih finančnih orga-
nizacij
0700 – Vrednostni papirji RS
0701 – Vrednostni papirji Banke Slovenije
0702 – Vrednostni papirji države članice ES

oziroma države članice OECD
0703 – Vrednostni papirji mednarodnih finančnih

organizacij
0704 – Vrednostni papirji z jamstvom
0709 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev

071 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji
0710 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-

stni papirji s katerimi se trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev

0711 – Obveznice oziroma drugi dolžniški vredno-
stni papirji s katerimi se ne trguje na organi-
ziranem trgu vrednostnih papirjev

0719 – Popravek vrednosti obveznic oziroma drugih
dolžniških vrednostnih papirjev

072 – Delnice (razen delnic na kontu 0731)
0720 – Delnice s katerimi se trguje na organizira-

nem trgu vrednostnih papirjev
0721 – Delnice s katerimi se ne trguje na organizi-

ranem trgu vrednostnih papirjev
0729 – Popravek vrednosti delnic

073 – Naložbe v vzajemne sklade oziroma investicijske dru-
žbe
0730 – Naložbe v investicijske kupone vzajemnih

skladov
0731 – Naložbe v delnice investicijskih družb
0739 – Popravek vrednosti naložb v vzajemne skla-

de oziroma investicijske družbe
074 – Dolgoročni depoziti pri bankah

0740 – Dolgoročni depoziti pri bankah
0749 – Popravek vrednosti dolgoročnih depozitov

pri bankah
075 – Naložbe v nepremičnine

0750 – Naložbe v zemljišča v Republiki Sloveniji
0751 – Naložbe v zemljišča v državi članici ES
0752 – Naložbe v zgradbe v Republiki Sloveniji
0753 – Naložbe v zgradbe v državi članici ES
0756 – Revalorizacija nepremičnin med letom
0758 – Popravek vrednosti nepremičnin
0759 – Revalorizacija popravkov vrednosti nepre-

mičnin med letom

076 – Dana dolgoročna posojila iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij
0760 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na nepremičnini
0761 – Dana dolgoročna posojila zavarovana z za-

stavno pravico na vrednostnih papirjih
0762 – Dana dolgoročna posojila bankam
0763 – Dana dolgoročna posojila z jamstvom ban-

ke
0768 – Dana druga dolgoročna posojila, ki so us-

trezno zavarovana
0769 – Popravek vrednosti dolgoročnih posojil iz

zavarovalno-tehničnih rezervacij
078 – Druge dolgoročne naložbe iz zavarovalno-tehničnih

rezervacij

08 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V POVEZA-
NIH PODJETJIH

Dolgoročne finančne naložbe v povezanih družbah se raz-
členjujejo na naložbe iz lastnih virov, matematičnih rezerva-
cij in zavarovalno-tehničnih rezervacij. Naložbe iz matema-
tičnih rezervacij in zavarovalno-tehničnih rezervacij se
izkazujejo ločeno za vsak kritni sklad. Naložbe v povezanih
podjetjih se razčlenjujejo na naložbe v državi in v tujini.
Naložbe v tujini se nadalje razčlenjujejo na naložbe v države
članice ES, na naložbe v države članice OECD, ki niso
članice ES. Za naložbe iz lastnih virov ter za postavke na
kontih 082 in 084 pa tudi na naložbe v druge države. Pose-
bej se izkazujejo po teh razčlenitvah tudi popravki vrednosti
teh naložb.

080 – Delnice družb v skupini
0800 – Delnice družb v skupini iz lastnih virov
0801 – Delnice družb v skupini iz matematičnih re-

zervacij
0802 – Delnice družb v skupini iz zavarovalno-te-

hničnih rezervacij
0809 – Popravek vrednosti delnic družb v skupini

081 – Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini
0810 – Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini

iz lastnih virov
0811 – Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini

iz matematičnih rezervacij
0812 – Dolžniški vrednostni papirji družb v skupini

iz zavarovalno-tehničih rezervacij
0819 – Popravek vrednosti dolžniških vrednostnih

papirjev družb v skupini
082 – Posojila dana družbam v skupini

0820 – Posojila dana družbam v skupini iz lastnih
virov

0821 – Posojila dana družbam v skupini iz matema-
tičnih rezervacij

0822 – Posojila dana družbam v skupini iz zavaro-
valno-tehničnih rezervacij

0829 – Popravek vrednosti posojil danim družbam
v skupini

083 – Dolžniški vrednostni papirji drugih povezanih družb
0830 – Dolžniški vrednostni papirji drugih poveza-

nih družb iz lastnih virov
0831 – Dolžniški vrednostni papirji drugih poveza-

nih družb iz matematičnih rezervacij
0832 – Dolžniški vrednostni papirji drugih poveza-

nih družb iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
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0839 – Popravek vrednosti dolžniških vrednostnih
papirjev drugih povezanih družb

084 – Posojila dana drugim povezanim družbam
0840 – Posojila dana drugim povezanim družbam

iz lastnih virov
0841 – Posojila dana drugim povezanim družbam

iz matematičnih rezervacij
0842 – Posojila dana drugim povezanim družbam

iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
0849 – Popravek vrednosti posojil danih drugim po-

vezanim družbam
085 – Deleži v drugih povezanih družbah

0850 – Deleži v drugih povezanih družbah iz lastnih
virov

0859 – Popravek vrednosti deležev v drugih pove-
zanih družb

09 – POPRAVEK KAPITALA

090 – Odkupljene lastne delnice
091 – Vpisan nevplačani kapital
097 – Revalorizacija popravka kapitala

Razred 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZA-
LOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Zavarovalnica podatke o kratkoročnih sredstvih, razen za-
log, in aktivnih časovnih razmejitvah izkazuje ločeno za pre-
moženjska zavarovanja in ločeno za življenjska zavarovanja.

10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

V tej skupini se izkazuje gotovina in čeki v blagajni.

100 – Tolarska sredstva v blagajni
101 – Devizna sredstva v blagajni

11 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH

Denarna sredstva na računih se razčlenijo na takoj razpolo-
žljiva denarna sredstva in na tista, ki so vezana na odpove-
dni rok. Ločeno se izkazuje dobroimetje v domači in v tuji
valuti. Denarna sredstva na teh računih se izkazujejo ločeno
za življenjska zavarovanja in ločeno za premoženjska zava-
rovanja.

110 – Denarna sredstva na žiro in transakcijskih računih za
življenjska zavarovanja

111 – Denarna sredstva na žiro in transakcijskih računih za
premoženjska zavarovanja

112 – Denarna sredstva na posebnih računih kritnih skla-
dov
1120 – Denarna sredstva na posebnih računih krit-

nih skladov za življenjska zavarovanja
1121 – Denarna sredstva na posebnih računih krit-

nih skladov za življenjska zavarovanja, pri
katerih zavarovanec prevzema naložbeno
tveganje

1122 – Denarna sredstva na posebnih računih krit-
nih skladov za zdravstvena zavarovanja

1123 – Denarna sredstva na posebnih računih krit-
nih skladov za druge vrste zavarovanj, za
katere je potrebno oblikovati matematične
rezervacije

113 – Izločena denarna sredstva in akreditivi
114 – Devizni računi
115 – Devizni akreditivi
118 – Druga denarna sredstva

12 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZA-
VAROVALNIH POSLOV

Kratkoročne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v
tujini se razčlenijo na kratkoročne terjatve iz neposrednih
zavarovalnih poslov v državah članicah ES in na kratkoročne
terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v drugih drža-
vah. Posebej se po navedenih razčlenitvah kratkoročnih
terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov izkazujejo tudi
dvomljive in sporne kratkoročne terjatve iz neposrednih za-
varovalnih poslov in popravki vrednosti dvomljivih in spornih
kratkoročnih terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov.

120 – Terjatve do zavarovalcev v državi
121 – Terjatve do zavarovalcev v tujini
122 – Terjatve do zavarovalnih posrednikov v državi
123 – Terjatve do zavarovalnih posrednikov v tujini
126 – Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov v

državi
127 – Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

1270 – Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih
poslov v državi

1271 – Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih
poslov v tujini

128 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve iz neposre-
dnih zavarovalnih poslov v tujini

129 – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov v tujini

13 – KRATKOROČNE TERJATVE ZA PREMIJE IZ SOZA-
VAROVANJA IN POZAVAROVANJA

Kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in pozava-
rovanja v tujini se razčlenijo na kratoročne terjatve za premi-
je iz sozavarovanja in pozavarovanja v državah članicah ES
in na kratkoročne terjatve za premije iz sozavarovanja in
pozavarovanja v drugih državah. Po posameznih vrstah ter-
jatev se posebej izkazujejo tudi popravki vrednosti.

130 – Terjatve do zavarovalnic za sozavarovalne premije v
državi

131 – Terjatve do zavarovalnic za sozavarovalne premije v
tujini

132 – Terjatve do zavarovalnic za pozavarovalne premije v
državi

133 – Terjatve do zavarovalnic za pozavarovalne premije v
tujini

134 – Terjatve do pozavarovalnic za pozavarovalne premije
iz retrocesije v državi

135 – Terjatve do pozavarovalnic za pozavarovalne premije
iz retrocesije v tujini

136 – Kratkoročni del zadržane premije pri cedentih
1360 – Kratkoročni del zadržane premije pri ce-

dentih v državi
1361 – Kratkoročni del zadržane premije pri ce-

dentih v tujini
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137 – Druge terjatve za premije iz sozavarovanja in pozava-
rovanja v državi

138 – Druge terjatve za premije iz sozavarovanja in pozava-
rovanja v tujini

139 – Popravek vrednosti terjatev za premije iz sozavarova-
nja in pozavarovanja

14 – KRATKOROČNE TERJATVE ZA DELEŽE V ZNE-
SKIH ŠKOD

Kratkoročne terjatve za deleže v zneskih škod v tujini se
razčlenijo na kratoročne terjatve za deleže v zneskih škod v
državah članicah ES in na kratkoročne terjatve za deleže v
zneskih škod v drugih državah. Po posameznih vrstah terja-
tev se posebej izkazujejo tudi popravki vrednosti.

140 – Terjatve do zavarovalnice za deleže v zneskih škod iz
sozavarovanja v državi

141 – Terjatve do zavarovalnice za deleže v zneskih škod iz
sozavarovanja v tujini

142 – Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz pozavarovanja v državi

143 – Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz pozavarovanja v tujini

144 – Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz retrocesije v državi

145 – Terjatve do pozavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz retrocesije v tujini

147 – Druge terjatve za deleže v zneskih škod v državi
148 – Druge terjatve za deleže v zneskih škod v tujini
149 – Popravek vrednosti terjatev za deleže v zneskih škod

15 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE IZ ZAVARO-
VALNIH POSLOV

Regresne terjatve zavarovalnica prikaže ločeno po zavaro-
valnih vrstah. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih po-
slov v tujini se razčlenijo na druge kratkoročne terjatve iz
zavarovalnih poslov v državi članici ES in na druge kratko-
ročne terjatve iz zavarovalnih poslov v drugih državah. Pose-
bej se po navedenih razčlenitvah drugih kratkoročnih terja-
tev iz zavarovalnih poslov izkazujejo tudi dvomljive in sporne
druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov in popravki
vrednosti drugih kratkoročnih terjatev iz zavarovalnih po-
slov.

150 – Uveljavljene regresne terjatve
1500 – Uveljavljene regresne terjatve v državi
1501 – Uveljavljene regresne terjatve v tujini

151 – Terjatve za izplačane odškodnine na tuj račun v drža-
vi

152 – Terjatve za izplačane odškodnine na tuj račun v tujini
153 – Terjatve do zavarovalnic za prispevke za kritje škod

po nezavarovanih in neznanih vozilih in plovilih
157 – Ostale druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih po-

slov
1570 – Ostale druge kratkoročne terjatve iz zavaro-

valnih poslov v državi
1571 – Ostale druge kratkoročne terjatve iz zavaro-

valnih poslov v tujini
158 – Dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve iz

zavarovalnih poslov
159 – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih drugih krat-

koročnih terjatev iz zavarovalnih poslov

16 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

Kratkoročne terjatve iz financiranja se razčlenijo na kratko-
ročne terjatve iz financiranja v državi in kratkoročne terjatve
iz financiranja v tujini. Nerealizirane kapitalske izgube se
razčlenijo na nerealizirane kapitalske izgube iz lastnih virov,
iz matematičnih rezervacij in iz zavarovalno-tehničnih rezer-
vacij. Posebej se po navedenih razčlenitvah kratkoročnih
terjatev iz financiranja izkazujejo tudi dvomljive in sporne
kratkoročne terjatve iz financiranja in popravki vrednosti
dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev iz financiranja

160 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
1600 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti od

naložb
1601 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti od

terjatev
161 – Kratkoročne terjatve iz naslova dividend
162 – Kratkoročne terjatve iz drugih deležev v dobičku
166 – Nerealizirane kapitalske izgube
167 – Druge kratkoročne terjatve iz financiranja
168 – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve iz financira-

nja
169 – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih kratkoroč-

nih terjatev iz financiranja

17 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

Posebej se po navedenih razčlenitvah drugih kratkoročnih
terjatev izkazujejo tudi dvomljive in sporne druge kratkoroč-
ne terjatve in popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
kratkoročnih terjatev.

170 – Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij
171 – Kratkoročne terjatve do kupcev
172 – Kratkoročne terjatve do zaposlenih
173 – Kratkoročne terjatve za nevplačani v plačilo zapadli

vpisani kapital
174 – Kratkoročne terjatve iz prejetih čekov in menic
175 – Terjatve upravljalca iz naslova upravljanja vzajemne-

ga pokojninskega sklada
1750 – Terjatve upravljalca za vstopne stroške
1751 – Terjatve upravljalca za izstopne stroške
1752 – Terjatve upravljalca za stroške upravljanja

vzajemnega pokojninskega sklada
1758 – Druge terjatve upravljalca iz naslova uprav-

ljanja vzajemnega pokojninskega sklada
176 – Terjatve za kratkoročno dane jamstvene depozite
177 – Ostale druge kratkoročne terjatve
178 – Dvomljive in sporne druge kratkoročne terjatve
179 – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih drugih krat-

koročnih terjatev

18 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

V tej skupini se izkazujejo kratkoročne finančne naložbe z
rokom vračila do enega leta, del dolgoročnih finančnih na-
ložb, ki zapade v plačilo v poslovnem letu po datumu bilan-
ce stanja. Naložbe iz matematičnih rezervacij in zavaroval-
no-tehničnih rezervacij se izkazujejo ločeno za vsak kritni
sklad. Kratkoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na
naložbe v državi in v tujini. Naložbe v tujini se nadalje razčle-
njujejo na naložbe v države članice ES in na naložbe v
države članice OECD, ki niso članice ES. Za naložbe iz
lastnih virov ter za postavke na kontih 1833, 1834, 1840,
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1841, 1844, 1845, 1848, 1863, 1864, 1870, 1871,
1878, 1891, 1892 pa tudi na naložbe v druge države.
Posebej se izkazujejo po teh razčlenitvah tudi popravki vre-
dnosti teh naložb.

180 – Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo iz lastnih virov
1800 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, dr-

žave članice ES oziroma OECD, mednaro-
dnih finančnih organizacij oziroma z jam-
stvom le-teh; kupljeni za prodajo iz lastnih
virov

1801 – Obveznice in drugi dolžniški vrednostni pa-
pirji kupljeni za prodajo iz lastnih virov

1802 – Delnice, kupljene za prodajo iz lastnih virov
(razen delnic na kontu 1803)

1803 – Delnice investicijskih družb, kupljene za
prodajo iz lastnih virov

1804 – Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ku-
pljeni za prodajo iz lastnih virov

1805 – Deleži, kupljeni za prodajo iz lastnih virov
1808 – Drugi vrednostni papirji, kupljeni za prodajo

iz lastnih virov
1809 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev,

kupljenih za prodajo iz lastnih virov
181 – Kratkoročna dana posojila iz lastnih virov

1810 – Kratkoročno dana posojila zavarovana z za-
stavno pravico na nepremičnini

1811 – Kratkoročno dana posojila zavarovana z za-
stavno pravico na vrednostnih papirjih

1812 – Kratkoročno dana posojila bankam
1813 – Kratkoročno dana posojila z jamstvom ban-

ke
1814 – Predplačila na račun odkupne vrednosti za-

varovanja na podlagi zavarovalnih polic
1815 – Kratkoročna posojila zavarovana z odkupno

vrednostjo zavarovalne police
1818 – Kratkoročno dana druga posojila
1819 – Popravek vrednosti kratkoročnih posojil iz

lastnih virov
182 – Kratkoročni depoziti pri bankah iz lastnih virov

1820 – Kratkoročni depoziti pri bankah iz lastnih
virov

1829 – Popravek vrednosti kratkoročnih depozitov
pri bankah iz lastnih virov

183 – Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo iz matematič-
nih rezervacij
1830 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, dr-

žave članice ES oziroma OECD, mednaro-
dnih finančnih organizacij oziroma z jam-
stvom le-teh; kupljeni za prodajo iz
matematičnih rezervacij

1831 – Obveznice in drugi dolžniški vrednostni pa-
pirji kupljeni za prodajo iz matematičnih re-
zervacij

1832 – Delnice, kupljene za prodajo iz matematič-
nih rezervacij (razen delnic na kontu 1833)

1833 – Delnice investicijskih družb, kupljene za
prodajo iz matematičnih rezervacij

1834 – Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ku-
pljeni za prodajo iz matematičnih rezervacij

1839 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev,
kupljenih za prodajo iz matematičnih rezer-
vacij

184 – Kratkoročna dana posojila iz matematičnih rezervacij
1840 – Kratkoročno dana posojila zavarovana z za-

stavno pravico na nepremičnini
1841 – Kratkoročno dana posojila zavarovana z za-

stavno pravico na vrednostnih papirjih

1842 – Kratkoročno dana posojila bankam
1843 – Kratkoročno dana posojila z jamstvom banke
1844 – Predplačila na račun odkupne vrednosti za-

varovanja na podlagi zavarovalnih polic
1845 – Kratkoročna posojila zavarovana z odkupno

vrednostjo zavarovalne police
1848 – Kratkoročno dana druga posojila, ki so us-

trezno zavarovana
1849 – Popravek vrednosti kratkoročnih posojil iz

matematičnih rezervacij
185 – Kratkoročni depoziti pri bankah iz matematičnih re-

zervacij
1850 – Kratkoročni depoziti pri bankah iz matema-

tičnih rezervacij
1859 – Popravek vrednosti kratkoročnih depozitov

pri bankah iz matematičnih rezervacij
186 – Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo iz zavaroval-

no-tehničnih rezervacij
1860 – Vrednostni papirji RS, Banke Slovenije, dr-

žave članice ES oziroma OECD, mednaro-
dnih finančnih organizacij oziroma z jam-
stvom le-teh; kupljeni za prodajo iz
zavarovalno-tehničnih rezervacij

1861 – Obveznice in drugi dolžniški vrednostni pa-
pirji kupljeni za prodajo iz zavarovalno-
tehničnih rezervacij

1862 – Delnice, kupljene za prodajo iz zavaroval-
no-tehničnih rezervacij (razen delnic na kon-
tu 1863)

1863 – Delnice investicijskih družb, kupljene za
prodajo iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

1864 – Investicijski kuponi vzajemnih skladov, ku-
pljeni za prodajo iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij

1869 – Popravek vrednosti vrednostnih papirjev,
kupljenih za prodajo iz zavarovalno-tehnič-
nih rezervacij

187 – Kratkoročna dana posojila iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij
1870 – Kratkoročno dana posojila zavarovana z za-

stavno pravico na nepremičnini
1871 – Kratkoročno dana posojila zavarovana z za-

stavno pravico na vrednostnih papirjih
1872 – Kratkoročno dana posojila bankam
1873 – Kratkoročno dana posojila z jamstvom ban-

ke
1878 – Kratkoročno dana druga posojila, ki so us-

trezno zavarovana
1879 – Popravek vrednosti kratkoročnih posojil iz

zavarovalno-tehničnih rezervacij
188 – Kratkoročni depoziti pri bankah iz zavarovalno-tehnič-

nih rezervacij
1850 – Kratkoročni depoziti pri bankah iz zavaro-

valno-tehničnih rezervacij
1859 – Popravek vrednosti kratkoročnih depozitov

pri bankah iz zavarovalno-tehničnih rezer-
vacij

189 – Druge kratkoročne finančne naložbe
1890 – Druge kratkoročne naložbe iz lastnih virov
1891 – Druge kratkoročne naložbe iz matematičnih

rezerv
1892 – Druge kratkoročne naložbe iz zavarovalno-

tehničnih rezerv
1899 – Popravek vrednosti drugih kratkoročnih fi-

nančnih naložb
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19 – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo za največ 12 mesecev vnaprej
plačani stroški in prihodki, ki niso mogli biti zaračunani v
obračunski dobi na katero se nanašajo, vrednotnice in odlo-
ženi stroški pridobivanja življenjskih zavarovanj.

190 – Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in na-
jemnin

191 – Drugi prehodno nezaračunani prihodki
192 – Odloženi stroški pridobivanja življenjskih zavarovanj
193 – Drugi kratkoročno odloženi stroški
194 – Drugi kratkoročno odloženi odhodki
195 – Vrednotnice
198 – Druge aktivne časovne razmejitve

Razred 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

Zavarovalnica podatke o kratkoročnih obveznostih in pasiv-
nih časovnih razmejitvah izkazuje ločeno za premoženjska
zavarovanja in ločeno za življenjska zavarovanja.

21 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

210 – Obveznosti za čiste plače
211 – Obveznosti za čista nadomestila plač
212 – Obveznosti za regres za letni dopust
213 – Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač
214 – Obveznosti za davke iz kosmatih plač
215 – Obveznosti za nadomestila za prehrano in prevoz na

delo
218 – Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih

22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH
ZAVAROVALNIH POSLOV

Kratkoročne obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
v tujini se razčlenijo na kratkoročne terjatve iz neposrednih
zavarovalnih poslov v državah članicah ES in na kratkoročne
obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov v drugih dr-
žavah.

220 – Obveznosti do zavarovalcev in zavarovancev za zne-
ske odškodnin v državi

221 – Obveznosti do zavarovalcev in zavarovancev za zne-
ske odškodnin v tujini

222 – Obveznosti do zavarovalnih posrednikov v državi
223 – Obveznosti do zavarovalnih posrednikov v tujini
227 – Druge kratkoročne obveznosti iz neposrednih zava-

rovalnih poslov
2270 – Druge kratkoročne obveznosti iz neposre-

dnih zavarovalnih poslov v državi
2271 – Druge kratkoročne obveznosti iz neposre-

dnih zavarovalnih poslov v tujini

23 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREMIJE IZ SO-
ZAVAROVANJA IN  POZAVAROVANJA

Kratkoročne obveznosti za premije iz sozavarovanja in poza-
varovanja v tujini se razčlenijo na kratkoročne obveznosti za
premije iz sozavarovanja in pozavarovanja v državah člani-
cah ES in na kratkoročne obveznosti iz sozavarovanja in
pozavarovanja v drugih državah.

230 – Obveznosti do zavarovalnic za sozavarovalne premi-
je v državi

231 – Obveznosti do zavarovalnic za sozavarovalne premi-
je v tujini

232 – Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne pre-
mije v državi

233 – Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne pre-
mije v tujini

234 – Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne pre-
mije iz retrocesije v državi

235 – Obveznosti do pozavarovalnic za pozavarovalne pre-
mije iz retrocesije v tujini

236 – Obveznost za kratkoročni del zadržane premije po-
zavarovateljev
2360 – Obveznost za kratkoročni del zadržane pre-

mije pozavarovateljev v državi
2361 – Obveznost za kratkoročni del zadržane pre-

mije pozavarovateljev v tujini
237 – Druge obveznosti za premije iz sozavarovanja in po-

zavarovanja v državi
238 – Druge obveznosti za premije iz sozavarovanja in po-

zavarovanja v tujini

24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DELEŽE V ZNE-
SKIH ŠKOD

Kratkoročne obveznosti za deleže v zneskih škod v tujini se
razčlenijo na kratkoročne obveznosti za deleže v zneskih
škod v državah članicah ES in na kratkoročne obveznosti za
deleže v zneskih škod v drugih državah.

240 – Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz sozavarovanja v državi

241 – Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz sozavarovanja v tujini

242 – Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz pozavarovanja v državi

243 – Obveznosti do zavarovalnic za deleže v zneskih škod
iz pozavarovanja v tujini

244 – Obveznosti do pozavarovalnic za deleže v zneskih
škod iz retrocesije v državi

245 – Obveznosti do pozavarovalnic za deleže v zneskih
škod iz retrocesije v tujini

247 – Druge obveznosti za deleže v zneskih škod v državi
248 – Druge obveznosti za deleže v zneskih škod v tujini

25 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ ZAVA-
ROVALNIH POSLOV

Regresne obveznosti zavarovalnica prikaže ločeno po zava-
rovalnih vrstah. Druge kratkoročne obveznosti iz zavaroval-
nih poslov v tujini se razčlenijo na druge kratkoročne obvez-
nosti iz zavarovalnih poslov v državi članici ES in na druge
kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov v drugih
državah.

250 – Regresne obveznosti
2500 – Regresne obveznosti v državi
2501 – Regresne obveznosti v tujini

251 – Obveznosti do drugih zavarovalnic za refundacijo iz-
plačanih odškodnin v državi

252 – Obveznosti do drugih zavarovalnic za refundacijo iz-
plačanih odškodnin v tujini

253 – Obveznosti do Slovenskega zavarovalnega združe-
nja – škodni sklad za prispevke za kritje škod po
nezavarovanih in neznanih vozilih in plovilih
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254 – Obveznosti do nadzornega organa
255 – Obveznosti za davke

2550 – Obveznosti za davek od zavarovalnih po-
slov

2551 – Obveznosti za davek na dodano vrednost
na druge storitve

256 – Obveznosti za požarno takso na zavarovalne premije
257 – Ostale druge obveznosti iz zavarovalnih poslov

2570 – Ostale druge obveznosti iz zavarovalnih po-
slov v državi

2571 – Ostale druge obveznosti iz zavarovalnih po-
slov v tujini

26 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se razčlenijo na krat-
koročne obveznosti iz financiranja v državi in kratkoročne
obveznosti iz financiranja v tujini. Nerealizirani kapitalski do-
bički se razčlenijo na nerealizirane kapitalske dobičke iz
lastnih virov, iz matematičnih rezervacij in iz zavarovalno-
tehničnih rezervacij.

260 – Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti
261 – Kratkoročne obveznosti iz naslova dividend
262 – Kratkoročne obveznosti iz naslova deležev v dobičku

2620 – Kratkoročne obveznosti za nagrade zapo-
slenim iz dobička v obliki delnic

2621 – Kratkoročne obveznosti za nagrade zapo-
slenim iz dobička, razen delnic

2622 – Kratkoročne obveznosti iz naslova drugih
deležev v dobičku

263 – Kratkoročno dobljena posojila pri bankah
264 – Druga kratkoročna dobljena posojila
265 – Kratkoročno izdani vrednostni papirji
266 – Nerealizirani kapitalski dobički
267 – Druge kratkoročne obveznosti iz financiranja

27 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

270 – Kratkoročne obveznosti za davke in prispevke iz do-
bička

271 – Kratkoročne obveznosti delodajalca iz izplačanih plač
272 – Kratkoročne obveznosti delodajalca za davke in pri-

spevke
2720 – Kratkoročne obveznosti delodajalca za dav-

ke in prispevke na izplačane plače
2721 – Kratkoročne obveznosti delodajalca za dav-

ke in prispevke na druga izplačila
273 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
274 – Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih čekov in

menic
275 – Obveznosti upravljalca iz naslova upravljanja vzajem-

nega pokojninskega sklada
2750 – Obveznosti upravljalca za plačilo razlike do

zajamčenega donosa vzajemnega pokojnin-
skega sklada

2758 – Druge obveznosti upravljalca iz naslova
upravljanja vzajemnega pokojninskega skla-
da

276 – Kratkoročne obveznosti za razna izplačila
277 – Ostale druge kratkoročne obveznosti

28 – REVALORIZACIJSKI IZID

Na koncu obračunske dobe revalorizacijski izid nima salda,
ker se ustrezni zneski prenesejo med prihodke od financira-
nja oziroma odhodke od financiranja, in sicer ločeno za
premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj,
za življenjska zavarovanja, za zdravstvena zavarovanja in za
pozavarovanje.

280 – Oblikovanje revalorizacijskega izida
281 – Razporeditev revalorizacijskega izida za premoženj-

ska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj
282 – Razporeditev revalorizacijskega izida za življenjska

zavarovanja
283 – Razporeditev revalorizacijskega izida za zdravstvena

zavarovanja
284 – Razporeditev revalorizacijskega izida za pozavarova-

nje

29 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo za največ 12 mesecev vnaprej
vračunani stroški in odhodki, kratkoročno odloženi prihodki
in ostale pasivne časovne razmejitve.

290 – Kratkoročno odloženi prihodki
293 – Vnaprej vračunani stroški
294 – Vnaprej vračunani odhodki
298 – Druge pasivne časovne razmejitve

Razred 3 – ZALOGE MATERIALA

Zavarovalnica podatke o zalogah materiala izkazuje ločeno
za premoženjska zavarovanja in ločeno za življenjska zava-
rovanja.

31 – ZALOGE MATERIALA

Ta skupina se razčleni na konto zalog materiala, konto zalog
v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov, ki ob re-
ševanju škodnih primerov pripadajo zavarovalnici, konto re-
valorizacije zalog materiala in prevzetih poškodovanih pred-
metov ter konto odmikov od cen zalog materiala (popravkov
vrednosti).

310 – Zaloge materiala
311 – Zaloge prevzetih poškodovanih predmetov
315 – Revalorizacija zalog materiala
316 – Revalorizacija zalog prevzetih poškodovanih pred-

metov
318 – Odmiki od cen zalog materiala

32 – ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA

Ta skupina se razčleni na konte zalog drobnega inventarja,
pri katerem je ocenjeni rok uporabe največ leto dni; revalo-
rizacija zalog drobnega inventarja in odmikov od stalnih cen
drobnega inventarja.

320 – Zaloge drobnega inventarja
325 – Revalorizacija zalog drobnega inventarja
328 – Odmiki od cen drobnega inventarja
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Razred 4 – STROŠKI

40 – ČISTI STROŠKI ZA ŠKODE

Zavarovalnice morajo podatke o stroških za škode zagotovi-
ti po zavarovalnih vrstah. Čisti odhodki za škode v tujini se
razčlenijo na čiste stroške za škode v državah članicah ES
in na čiste stroške za škode v drugih državah.

400 – Obračunane kosmate odškodnine oziroma zavaro-
valnine
4000 – Obračunane kosmate odškodnine oziroma

zavarovalnine v državi
4001 – Obračunane kosmate odškodnine oziroma

zavarovalnine v tujini
401 – Zmanjšanje za prihodke od uveljavljenih kosmatih

regresnih terjatev
4010 – Zmanjšanje za prihodke od uveljavljenih ko-

smatih regresnih terjatev v državi
4011 – Zmanjšanje za prihodke od uveljavljenih ko-

smatih regresnih terjatev v tujini
402 – Deleži v odškodninah iz sprejetih sozavarovanj

4020 – Deleži v odškodninah iz sprejetih sozavaro-
vanj v državi

4021 – Deleži v odškodninah iz sprejetih sozavaro-
vanj v tujini

403 – Deleži v odškodninah iz sprejetih pozavarovanj in
retrocesij
4030 – Deleži v odškodninah iz sprejetih pozavaro-

vanj in retrocesij v državi
4031 – Deleži v odškodninah iz sprejetih pozavaro-

vanj in retrocesij v tujini
404 – Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v odškodni-

nah
4040 – Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v od-

škodninah v državi
4041 – Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v od-

škodninah v tujini
405 – Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev in retrocesio-

narjev v odškodninah
4050 – Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev in

retrocesionarjev v odškodninah v državi
4051 – Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev in

retrocesionarjev v odškodninah v tujini
406 – Spremembe kosmatih škodnih rezervacij

4060 – Spremembe kosmatih škodnih rezervacij v
državi

4061 – Spremembe kosmatih škodnih rezervacij v
tujini

407 – Spremembe škodnih rezervacij za sozavarovalni del
4070 – Spremembe škodnih rezervacij za sozava-

rovalni del v državi
4071 – Spremembe škodnih rezervacij za sozava-

rovalni del v tujini
408 – Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del

4080 – Sprememba škodnih rezervacij za pozava-
rovalni del v državi

4081 – Sprememba škodnih rezervacij za pozava-
rovalni del v tujini

41 – STROŠKI SPREMEMB ČISTIH ZAVAROVALNO-
TEHNIČNIH REZERVACIJ IN ČISTIH MATEMATIČ-
NIH REZERVACIJ

Zavarovalnice morajo podatke o stroških sprememb čistih
zavarovalno-tehničnih rezervacij in čistih matematičnih re-
zervacij zagotoviti po zavarovalnih vrstah. Stroški sprememb
čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij v tujini se razčlenijo
na stroške sprememb čistih zavarovalno-tehničnih rezerva-
cij v državah članicah ES in na stroške sprememb čistih
zavarovalno-tehničnih rezervacij v drugih državah.

410 – Spremembe kosmatih rezervacij za bonuse in popu-
ste

411 – Spremembe rezervacij za bonuse in popuste za so-
zavarovalni del

412 – Spremembe rezervacij za bonuse in popuste za po-
zavarovalni del

413 – Spremembe kosmatih matematičnih rezervacij
4130 – Sprememba kosmatih matematičnih rezer-

vacij za življenjska zavarovanja
4131 – Sprememba kosmatih matematičnih rezer-

vacij za življenjska zavarovanja, pri katerih
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje

4132 – Sprememba kosmatih matematičnih rezer-
vacij za zdravstvena zavarovanja

4133 – Sprememba kosmatih matematičnih rezer-
vacij za druge vrste zavarovanj, za katere je
potrebno oblikovati matematične rezervacije

414 – Spremembe matematičnih rezervacij za sozavaroval-
ni in pozavarovalni del
4140 – Sprememba matematičnih rezervacij živ-

ljenjskih zavarovanj za sozavarovalni in po-
zavarovalni del

4141 – Sprememba matematičnih rezervacij živ-
ljenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec
prevzema naložbeno tveganje za sozavaro-
valni in pozavarovalni del

4142 – Sprememba matematičnih rezervacij zdrav-
stvenih zavarovanj za sozavarovalni in poza-
varovalni del

4143 – Sprememba matematičnih rezervacij drugih
vrst zavarovanj, za katere je potrebno obli-
kovati matematične rezervacije, za sozava-
rovalni in pozavarovalni del

415 – Povečanje matematičnih rezervacij iz naslova pripisa
dobička v skladu z zavarovalnimi pogoji
4150 – Povečanje matematičnih rezervacij življenj-

skih zavarovanj iz naslova pripisa dobička v
skladu z zavarovalnimi pogoji

4151 – Povečanje matematičnih rezervacij življenj-
skih zavarovanj, pri katerih zavarovanec pre-
vzema naložbeno tveganje, iz naslova pripi-
sa dobička v skladu z zavarovalnimi pogoji

4153 – Sprememba matematičnih rezervacij drugih
vrst zavarovanj, za katere je potrebno obli-
kovati matematične rezervacije, iz naslova
pripisa dobička v skladu z zavarovalnimi po-
goji

416 – Spremembe izravnalnih rezervacij
417 – Spremembe kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih

rezervacij
4170 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-

vanje odgovornosti za jedrsko škodo
4171 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-

vanje proizvajalčeve odgovornosti za farma-
cevtske izdelke
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4172 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje nevarnosti potresa

4173 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje nevarnosti poplave

4178 – Sprememba kosmatih ostalih drugih zava-
rovalno-tehničnih rezervacij

418 – Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
za sozavarovalni del
4180 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-

vanje odgovornosti za jedrsko škodo za so-
zavarovalni del

4181 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje proizvajalčeve odgovornosti za farma-
cevtske izdelke za sozavarovalni del

4182 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje nevarnosti potresa za sozavarovalni
del

4183 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje nevarnosti poplave za sozavarovalni
del

4188 – Sprememba kosmatih ostalih drugih zava-
rovalno-tehničnih rezervacij za sozavaroval-
ni del

419 – Spremembe drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij
za pozavarovalni del
4190 – Spremembe kosmatih rezervacij rezervacij

za zavarovanje odgovornosti za jedrsko ško-
do za pozavarovalni del

4191 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje proizvajalčeve odgovornosti za farma-
cevtske izdelke za pozavarovalni del

4192 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje nevarnosti potresa za pozavarovalni
del

4193 – Spremembe kosmatih rezervacij za zavaro-
vanje nevarnosti poplave za pozavarovalni
del

4198 – Sprememba kosmatih ostalih drugih zava-
rovalno-tehničnih rezervacij za pozavaroval-
ni del

42 – OSTALI ČISTI ZAVAROVALNI STROŠKI

Zavarovalnice morajo podatke o ostalih čistih zavarovalnih
stroških zagotoviti ločeno za premoženjska zavarovanja, ra-
zen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za
zdravstvena zavarovanja.

420 – Stroški za preventivno dejavnost
421 – Požarna taksa
422 – Prispevek za kritje škod po nezavarovanih in nezna-

nih vozilih in plovilih
423 – Kritje stroškov nadzornega organa
429 – Drugi ostali čisti zavarovalni stroški

43 – OBRATOVALNI MATERIALNI STROŠKI

430 – Stroški materiala za popravilo in vzdrževanje
431 – Stroški pisarniškega materiala in obrazcev
432 – Odpis drobnega inventarja
433 – Stroški energije
436 – Revalorizacija stroškov porabljenega materiala
437 – Popisne razlike pri materialu
438 – Popravki obratnih sredstev
439 – Drugi stroški materiala

44 – OBRATOVALNI STROŠKI STORITEV

440 – Stroški pridobivanja zavarovanj
441 – Spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zava-

rovanj
442 – Najemnine
443 – Stroški storitev prometa in zvez
444 – Povračila stroškov v zvezi z delom
445 – Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
446 – Stroški intelektualnih in osebnih storitev
447 – Zavarovalne premije
448 – Stroški reklame, propagande in reprezentance
449 – Stroški drugih storitev

45 – AMORTIZACIJA

V tej skupini se izkazujejo amortizacija vrednosti sredstev
potrebnih za obratovanje in drobnega inventarja ter revalori-
zacija amortizacije.

450 – Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev
451 – Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev za za-

varovalno dejavnost
452 – Amortizacija drobnega inventarja
455 – Revalorizacija amortizacije

46 – REZERVACIJE

460 – Rezervacije za investicijsko vzdrževanje
469 – Druge rezervacije obratovalnih stroškov

47 – OBRATOVALNI STROŠKI DELA

470 – Plače zaposlenih
471 – Nadomestila plač zaposlenih
472 – Regres za letni dopust
473 – Prispevki na izplačane plače
474 – Davki na izplačane plače
475 – Nadomestila za prehrano med delom in prevoz na

delo
476 – Izplačila po pogodbah o delu
477 – Izplačila po avtorskih pogodbah
478 – Plačila delodajalcev za pokojnine zaposlenim
479 – Drugi stroški dela

48 – DRUGI STROŠKI

V tej skupini se izkazujejo drugi stroški, razen zavarovalnih
stroškov.

480 – Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida razen
zavarovalnih stroškov

481 – Izdatki za varstvo človekovega okolja
482 – Štipendije dijakom in študentom
483 – Popisna razlika v blagajni in pri vrednostnih papirjih
484 – Donacije in sponzorski prispevki
485 – Članarine zbornici in združenjem
489 – Ostali stroški razen zavarovalnih
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49 – PRENOS STROŠKOV

Prek kontov te skupine prenaša zavarovalnica stroške iz
razreda 4, posredno prek kontov skupin 57 in 58, razčle-
njeno po stroškovnih nosilcih, v breme prihodkov v skupini
70 in 71.
Če uporablja zavarovalnica razred 5 tudi za spremljanje stro-
škov po stroškovnih mestih, prenaša stroške iz razreda 4
najprej na stroške po stroškovnih mestih, iz teh pa na konte
skupin 57 in 58.

490 – Prenos stroškov na stroškovna mesta
491 – Prenos stroškov na stroškovne nosilce

Razred 5 – STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH IN
STROŠKOVNIH NOSILCIH

Uporaba tega razreda je za spremljanje stroškov po stro-
škovnih mestih prosta.
Razčlenjevanje po stoškovnih nosilcih je obvezno.
Na koncu obračunske dobe razred 5 nima salda.
Zavarovalnica lahko izkazuje stroške po stroškovnih mestih
na temeljnih kontih:
500 do 569 – Stroški po stroškovnih mestih (območne
enote, podružnice, ekspoziture, agencije itd.)

57 – STROŠKI PO STROŠKOVNIH NOSILCIH – ZAVA-
ROVALNICE

V tej skupini zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pooli
in Slovensko zavarovalno združenje – škodni sklad izkazuje-
jo stroške po zavarovalnih vrstah; obratovalne stroške in
druge stroške zavarovalnice izkazujejo ločeno tudi za uprav-
ljanje pokojninskih skladov. Razčlenitev po zavarovalnih vr-
stah izkazujejo zavarovalnice na analitičnih kontih ali na po-
sebnem obračunskem listu stroškov. Zavarovalnica razčleni
to skupino na temeljne konte po naslednjih nujnih sestavi-
nah kalkulacije.

570 – Čiste odškodnine
571 – Čisti sroški rezervacij za bonuse in popuste
572 – Čisti stroški za matematične rezervacije

5720 – Čisti stroški za matematične rezervacije za
življenjska zavarovanja

5721 – Čisti stroški za matematične rezervacije za
življenjska zavarovanja, pri katerih zavaro-
vanec prevzema naložbeno tveganje

5722 – Čisti stroški za matematične rezervacije za
zdravstvena zavarovanja

5723 – Čisti stroški za matematične rezervacije za
druge vrste zavarovanj, za katere je potre-
bno oblikovati matematične rezervacije

573 – Čisti stroški za izravnalne rezervacije
574 – Čisti stroški za druge zavarovalno-tehnične rezerva-

cije
5740 – Čisti stroški za zavarovanje odgovornosti za

jedrsko škodo
5741 – Čisti stroški za zavarovanje proizvajalčeve

odgovornosti za farmacevtske izdelke
5742 – Čisti stroški za zavarovanje nevarnosti po-

tresa
5743 – Čisti stroški za zavarovanje nevarnosti po-

plave
5748 – Čisti stroški ostalih drugih zavarovalno-

tehničnih rezervacij

575 – Čisti stroški za preventivo dejavnost
576 – Ostali čisti zavarovalni stroški
577 – Čisti obratovalni stroški – pridobivanje zavarovanj
578 – Čisti obratovalni stroški – cenilni stroški
579 – Ostali čisti obratovalni stroški

58 – STROŠKI PO STROŠKOVNIH NOSILCIH – POZA-
VAROVALNICE

V tej skupini zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle
sklepanja in izvrševanja pogodb o pozavarovanju (pozavaro-
valnice) izkazujejo stroške po zavarovalnih vrstah. Razčleni-
tev po zavarovalnih vrstah izkazujejo pozavarovalnice na ana-
litičnih kontih ali na posebnem obračunskem listu stroškov.
Pozavarovalnica razčleni to skupino na temeljne konte po
naslednjih nujnih sestavinah kalkulacije.

580 – Deleži v čistih odškodninah iz domačih aktivnih po-
zavarovalnih poslov

581 – Deleži v čistih odškodninah iz aktivnih pozavaroval-
nih poslov s tujino

582 – Deleži v čistih odškodninah iz domačih retrocesij-
skih poslov

583 – Deleži v čistih odškodninah iz retrocesijskih poslov s
tujino

584 – Obratovalni stroški – domači aktivni pozavarovalni
posli

585 – Obratovalni stroški – aktivni pozavarovalni posli s
tujino

586 – Obratovalni stroški – domači pasivni pozavarovalni
posli

587 – Obratovalni stroški – pasivni pozavarovalni posli s
tujino

59 – PRENOS STROŠKOV PO STROŠKOVNIH NOSIL-
CIH

Prek kontov te skupine prenaša zavarovalnica stroške po
stroškovnih nosilcih iz skupin 57 in 58 v breme čistih od-
hodkov skupin 70 in 71, ki neposredno bremenijo prihod-
ke.

590 – Prenos stroškov po stroškovnih nosilcih – zavaroval-
nice

591 – Prenos stroškov po stroškovnih nosilcih – pozavaro-
valnice

Razred 6 – INTERNA OBRAČUNSKA RAZMERJA

Uporaba tega razreda je prosta.
Zavarovalnica lahko ta razred uporablja za evidentiranje in-
ternih obračunskih razmerij po enotah, ki vodijo del knjigo-
vodstva znotraj zavarovalnice.
Na koncu obračunskega obdobja razred 6 nima salda.

600 do 649 – Terjatve iz internih obračunskih razmerij
650 do 699 – Obveznosti iz internih obračunskih razmerij
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Razred 7 – ODHODKI IN PRIHODKI

Zavarovalnice morajo podatke o odhodkih in prihodkih za-
gotoviti najmanj ločeno za premoženjska zavarovanja, razen
zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja, za zdrav-
stvena zavarovanja in ločeno za upravljanje vzajemnih po-
kojninskih skladov.

70 – ČISTI ODHODKI, KI NEPOSREDNO BREMENIJO
PRIHODKE

700 – Čisti odhodki za škode
701 – Ostali čisti zavarovalni odhodki
702 – Odhodki za čiste stroške pridobivanja zavarovanj
703 – Odhodki amortizacije sredstev, potrebnih za obrato-

vanje
704 – Odhodki za stroške dela
705 – Odhodki za ostale obratovalne stroške
706 – Zmanjšanje za prihodke od pozavarovalnih provizij
709 – Drugi odhodki, ki neposredno bremenijo prihodke

71 – ODHODKI ZA SPREMEMBE ČISTIH ZAVAROVAL-
NO-TEHNIČNIH REZERVACIJ IN ČISTIH MATEMA-
TIČNIH REZERVACIJ

710 – Spremembe čistih rezervacij za bonuse in popuste
713 – Spremembe čistih matematičnih rezervacij

7130 – Spremembe čistih matematičnih rezervacij
za življenjska zavarovanja

7131 – Spremembe čistih matematičnih rezervacij
za življenjska zavarovanja, pri katerih zava-
rovanec prevzema naložbeno tveganje

7132 – Spremembe čistih matematičnih rezervacij
za zdravstvena zavarovanja

7133 – Spremembe čistih matematičnih rezervacij
za druge vrste zavarovanj, za katere je po-
trebno oblikovati matematične rezervacije-
za matematične rezervacije za življenjska za-
varovanja

716 – Spremembe izravnalnih rezervacij
717 – Spremembe čistih drugih zavarovalno-tehničnih re-

zervacij
7170 - Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje

odgovornosti za jedrsko škodo
7171 – Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje

proizvajalčeve odgovornosti za farmacevt-
ske izdelke

7172 – Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje
nevarnosti potresa

7173 – Sprememba čistih rezervacij za zavarovanje
nevarnosti poplave

7178 – Sprememba čistih ostalih drugih zavaroval-
no-tehničnih rezervacij

72 – OSTALI ODHODKI

720 – Popravki vrednosti terjatev
721 – Odpisi terjatev
725 – Odhodki upravljalca iz naslova upravljanja vzajemne-

ga pokojninskega sklada
7250 – Odhodki upravljalca za plačilo razlike do

zajamčenega donosa vzajemnega pokojnin-
skega sklada

7258 – Drugi odhodki upravljalca iz naslova uprav-
ljanja vzajemnega pokojninskega sklada

729 – Drugi ostali odhodki

73 – ODHODKI NALOŽB (FINANCIRANJA)

Zavarovalnice morajo ločeno zagotoviti podatke o odhodkih
naložb matematičnih rezervacij in zavarovalno-tehničnih re-
zervacij po zavarovalnih vrstah. Odhodke od naložb je treba
razčleniti na odhodke od naložb, financiranih iz matematič-
nih rezervacij, na odhodke od naložb financiranih s posa-
meznimi vrstami zavarovalno-tehničnih rezervacij ter na od-
hodke od naložb, financiranih iz lastnih virov. Odhodke
naložb zavarovalnice nadalje razčlenijo na odhodke od na-
ložb v državi in v tujini. Zavarovalnice morajo zagotoviti po-
datke o odhodkih naložb za vsak kritni sklad posebej.

730 – Odhodki za obresti
731 – Popravki in odpisi dolgoročnih finančnih naložb
732 – Popravki in odpisi kratkoročnih finančnih naložb
733 – Izgube pri odtujitvah naložb
734 – Amortizacija sredstev, ki niso potrebna za obratova-

nje
735 – Odhodki za negativne tečajne razlike
736 – Odhodki za nerealizirane kapitalske izgube
737 – Revalorizacijski primanjkljaj
738 – Drugi odhodki naložb
739 – Drugi odhodki financiranja

74 – IZREDNI ODHODKI

740 – Odhodki iz prejšnjih let
742 – Kritje izgube iz prejšnjih let
743 – Izguba pri prodaji in izločitvi osnovnih sredstev
744 – Popisni primanjkljaji pri osnovnih sredstvih
745 – Denarne kazni
746 – Odškodnine
749 – Drugi izredni odhodki

75 – ČISTI PRIHODKI ZAVAROVALNIH PREMIJ

Čiste prihodke zavarovalnih premij izkazuje zavarovalnica po
zavarovalnih vrstah. Čiste prihodke zavarovalnih premij v
tujini zavarovalnice razčlenijo na čiste prihodke zavarovalnih
premij v državah članicah ES in na čiste prihodke zavaroval-
nih premij v drugih državah.

750 – Obračunane kosmate zavarovalne premije
7500 – Obračunane kosmate zavarovalne premije

v državi
7501 – Obračunane kosmate zavarovalne premije

v tujini
752 – Sprejete sozavarovalne premije

7520 – Sprejete sozavarovalne premije v državi
7521 – Sprejete sozavarovalne premije v tujini

753 – Sprejete pozavarovalne premije in pozavarovalne pre-
mije iz retrocesije
7530 – Sprejete pozavarovalne premije in pozava-

rovalne premije iz retrocesije v državi
7531 – Sprejete pozavarovalne premije in pozava-

rovalne premije iz retrocesije v tujini
754 – Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v zavaroval-

nih premijah
7540 – Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v za-

varovalnih premijah v državi
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7541 – Zmanjšanje za deleže sozavarovateljev v za-
varovalnih premijah v tujini

755 – Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev v zavaroval-
nih premijah in za deleže retrocesionarjev v pozava-
rovalnih premijah
7550 – Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev v za-

varovalnih premijah in za deleže retrocesio-
narjev v pozavarovalnih premijah v državi

7551 – Zmanjšanje za deleže pozavarovateljev v za-
varovalnih premijah in za deleže retrocesio-
narjev v pozavarovalnih premijah v tujini

756 – Spremembe kosmatih prenosnih premij
7560 – Spremembe kosmatih prenosnih premij v

državi
7561 – Spremembe kosmatih prenosnih premij v

tujini
757 – Spremembe prenosnih premij za sozavarovalni del

7570 – Spremembe prenosnih premij za sozavaro-
valni del v državi

7571 – Spremembe prenosnih premij za sozavaro-
valni del v tujini

758 – Spremembe prenosnih premij za pozavarovalni del
7580 – Spremembe prenosnih premij za pozavaro-

valni del v državi
7581 – Spremembe prenosnih premij za pozavaro-

valni del v tujini

76 – ČISTI PRIHODKI OD OSTALIH STORITEV

760 – Prihodki od storitev za opravljene druge zavarovalne
posle

765 – Prihodki od upravljanja pokojninskih skladov
7650 – Prihodki od vstopne provizije
7651 – Prihodki od izstopne provizije
7652 – Prihodki od provizije za upravljanje

769 – Prihodki od drugih storitev

77 – PRIHODKI OD NALOŽB (FINANCIRANJA)

Zavarovalnice morajo ločeno zagotoviti podatke o prihodkih
naložb matematičnih rezervacij in zavarovalno-tehničnih re-
zervacij po zavarovalnih vrstah. Prihodke od naložb je treba
razčleniti na prihodke od naložb, financiranih iz matematič-
nih rezervacij, na prihodke od naložb, financiranih iz posa-
meznih vrst zavarovalno-tehničnih rezervacij ter na prihodke
od naložb, financiranih iz lastnih virov. Prihodke od naložb
zavarovalnice nadalje razčlenijo na prihodke od naložb v
državi in prihodke od naložb v tujini. Zavarovalnice morajo
zagotoviti podatke o prihodkih naložb za vsak kritni sklad
posebej.

770 – Prihodki od obresti
771 – Prihodki od deležev v povezanih podjetjih
772 – Prihodki od zemljišč in zgradb
773 – Dobički pri odtujitvah naložb
774 – Prihodki od deležev v dobičku in dividend
775 – Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik
776 – Prihodki za nerealizirane kapitalske dobičke
777 – Revalorizacijski presežek
778 – Drugi prihodki od naložb
779 – Drugi prihodki od financiranja

78 – IZREDNI PRIHODKI

780 – Prihodki od prejšnjih let
781 – Odpisi obveznosti iz prejšnjih let
782 – Izterjane odpisane terjatve prejšnjih let
783 – Dobiček od prodaje in izločitve osnovnih sredstev
784 – Popisni presežki pri osnovnih sredstvih
785 – Prejete kazni
786 – Prejete odškodnine
787 – Odprave rezervacij, razen zavarovalno-tehničnih in

matematičnih rezervacij
789 – Drugi izredni prihodki

Razred 8 – POSLOVNI IZID

80 – IZRAČUN CELOTNEGA IZIDA IZ REDNEGA DELO-
VANJA

V tej skupini se izkazuje dobiček kot pozitivni poslovni izid
ali izguba kot negativni poslovni izid.

800 – Izid iz zavarovalnih poslov
8000 – Izid iz zavarovalnih poslov premoženjskih

zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
8001 – Izid iz zavarovalnih poslov življenjskih zava-

rovanj
8002 – Izid iz zavarovalnih poslov zdravstvenih za-

varovanj
8003 – Izid iz pozavarovalnih poslov
8004 – Izid iz upravljanja vzajemnih pokojninskih

skladov
801 – Donos naložb iz izkaza izida zavarovalnih poslov

8010 – Donos naložb iz izkaza izida zavarovalnih
poslov premoženjskih zavarovanj, razen
zdravstvenih zavarovanj

8011 – Donos naložb iz izkaza izida zavarovalnih
poslov življenjskih zavarovanj

8012 – Donos naložb iz izkaza izida zavarovalnih
poslov zdravstvenih zavarovanj

8013 – Donos naložb iz izkaza izida pozavarovalnih
poslov

802 – Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhodkov iz re-
dnega delovanja
8020 – Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhod-

kov iz zavarovalnih poslov premoženjskih
zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

8021 – Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhod-
kov iz zavarovalnih poslov življenjskih zava-
rovanj

8022 – Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhod-
kov iz zavarovalnih poslov zdravstvenih za-
varovanj

8023 – Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhod-
kov iz pozavarovalnih poslov

809 – Prenos celotnega izida iz rednega delovanja
8090 – Prenos celotnega izida iz rednega delova-

nja premoženjskih zavarovanj, razen zdrav-
stvenih zavarovanj

8091 – Prenos celotnega izida iz rednega delova-
nja življenjskih zavarovanj

8092 – Prenos celotnega izida iz rednega delova-
nja zdravstvenih zavarovanj

8093 – Prenos celotnega izida iz rednega delova-
nja pozavarovalnih poslov

8094 – Prenos celotnega izida iz upravljanja vza-
jemnih pokojninskih skladov
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81 – DOBIČEK ALI IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

810 – Dobiček ali izguba iz rednega delovanja
8100 – Dobiček ali izguba iz rednega delovanja pre-

moženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih
zavarovanj

8101 – Dobiček ali izguba iz rednega delovanja živ-
ljenjskih zavarovanj

8102 – Dobiček ali izguba iz rednega delovanja
zdravstvenih zavarovanj

8103 – Dobiček ali izguba iz rednega delovanja po-
zavarovalnih poslov

8104 – Dobiček ali izguba iz upravljanja vzajemnih
pokojninskih skladov

811 – Izredni dobiček ali izredna izguba
8110 – Izredni dobiček ali izredna izguba premo-

ženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih za-
varovanj

8111 – Izredni dobiček ali izredna izguba življenj-
skih zavarovanj

8112 – Izredni dobiček ali izredna izguba zdravstve-
nih zavarovanj

8113 – Izredni dobiček ali izredna izguba pozava-
rovalnih poslov

819 – Prenos dobička ali izgube
8190 – Prenos dobička ali izgube premoženjskih

zavarovanj razen, zdravstvenih zavarovanj
8191 – Prenos dobička ali izgube življenjskih zava-

rovanj
8192 – Prenos dobička ali izgube zdravstvenih za-

varovanj
8193 – Prenos dobička ali izgube pozavarovalnih

poslov
8194 – Prenos dobička ali izgube iz upravljanja vza-

jemnih pokojninskih skladov

82 – RAZPOREDITEV DOBIČKA

820 – Davek od dobička
821 – Drugi davki in prispevki od dobička
825 – Čisti dobiček poslovnega leta
829 – Prenos čistega dobička

89 – IZGUBA

890 – Izguba tekočega leta
899 – Prenos izgube

Razred 9 – KAPITAL, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN
DOLGOROČNE REZERVACIJE

Zavarovalnica podatke o kapitalu, dolgoročnih obveznostih
in dolgoročnih rezervacijah izkazuje ločeno za premoženj-
ska zavarovanja in ločeno za življenjska zavarovanja.

90 – OSNOVNI KAPITAL

900 – Delniški kapital – navadne delnice
9000 – Navadne delnice – vpis države
9001 – Navadne delnice – vpis pravnih oseb
9002 – Navadne delnice – vpis fizičnih oseb
9003 – Navadne delnice – vpis tujih oseb

901 – Delniški kapital – prednostne delnice
9010 – Prednostne delnice – vpis države
9011 – Prednostne delnice – vpis pravnih oseb
9012 – Prednostne delnice – vpis fizičnih oseb
9013 – Prednostne delnice – vpis tujih oseb

902 – Deleži v kapitalu
903 – Družbeni oziroma nenominirani kapital
904 – Ustanovni kapital družb za vzajemno zavarovanje

91 – VPLAČANI PRESEŽEK KAPITALA

910 – Vplačani presežek kapitala – navadne delnice
911 – Vplačani presežek kapitala – prednostne delnice
912 – Vplačani presežek kapitala – deleži v kapitalu
914 – Vplačani presežek deležev v ustanovitvenem kapita-

lu družb za vzajemno zavarovanje

92 – REZERVE

920 – Varnostne rezerve družb za vzajemno zavarovanje
921 – Zakonske rezerve
922 – Statutarne rezerve
928 – Druge rezerve
929 – Sklad lastnih delnic

93 – PRENESENI IN NERAZPOREJENI ČISTI DOBIČEK
ALI IZGUBA

930 – Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
931 – Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta
935 – Prenesena izguba iz prejšnjih let
936 – Izguba poslovnega leta

94 – REVALORIZACIJSKI POPRAVEK KAPITALA

940 – Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala – nava-
dne delnice

941 – Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala –
prednostne delnice

942 – Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala – de-
leži v kapitalu

943 – Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala –
družbeni oziroma nenominirani kapital

944 – Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala –
ustanovni kapital družb za vzajemno zavarovanje

945 – Revalorizacijski popravek vplačanega presežnega ka-
pitala

946 – Revalorizacijski popravek rezerv
947 – Revalorizacijski popravek prenesenega dobička
948 – Revalorizacijski popravek izgube iz prejšnjih let

95 – DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
IN POSLOVANJA

Dolgoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja v tujini
se razčlenijo na dolgoročne obveznosti iz financiranja in
poslovanja v državi članici ES in na dolgoročne obveznosti
iz financiranja in poslovanja v drugih državah.

950 – Dolgoročno najeta posojila pri bankah v državi
951 – Dolgoročno najeta posojila pri bankah v tujini
952 – Druga dolgoročno najeta posojila v državi
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953 – Druga dolgoročno najeta posojila v tujini
954 – Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema
955 – Obveznosti za prejete jamstvene depozite
956 – Podrejene obveznosti
958 – Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja

96 – DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA DRUGE NEVAR-
NOSTI IN STROŠKE

960 – Dolgoročne rezervacije za davke
961 – Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vna-

prej vračunanih stroškov
962 – Dolgoročne rezervacije iz naslova slabega imena
963 – Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno odlo-

ženih prihodkov
968 – Druge dolgoročne rezervacije, razen zavarovalno-

tehničnih rezervacij in matematičnih rezervacij

97 – DOLGOROČNE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE RE-
ZERVACIJE – ČISTE MATEMATIČNE REZERVACI-
JE

Zavarovalnice razčlenijo čiste matematične rezervacije na
del iz naslova pripisa dobička v skladu z zavarovalnimi pogo-
ji, na del, ki izhaja iz naslova sprememb matematičnih rezer-
vacij (brez pripisa dobička) in na stanje matematičnih rezer-
vacij na začetku poslovnega leta.

970 – Čiste matematične rezervacije življenjskih zavarovanj
971 – Čiste matematične rezervacije življenjskih zavarovanj,

pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tvega-
nje

972 – Čiste matematične rezervacije zdravstvenih zavaro-
vanj

973 – Čiste matematične rezervacije v drugih vrstah zava-
rovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične
rezervacije

98 – ČISTE DOLGOROČNE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE
REZERVACIJE

Podatke o čistih dolgoročnih zavarovalno-tehničnih rezerva-
cijah izkazuje zavarovalnica po zavarovalni vrstah.

980 – Čiste prenosne premije
981 – Čiste rezervacije za bonuse in popuste
982 – Čiste škodne rezervacije
983 – Izravnalne rezervacije
984 – Čiste rezervacije za zavarovanje odgovornosti za je-

drsko škodo
985 – Čiste rezervacije za zavarovanje proizvajalčeve od-

govornosti za farmacevtske izdelke
986 – Čiste rezervacije za zavarovanje nevarnosti potresa
987 – Čiste rezervacije za zavarovanje nevarnosti poplave
988 – Čiste ostale druge zavarovalno-tehnične rezervacije

99 – IZVENBILANČNA EVIDENCA

Zavarovalnice, katerih izkazi se vključuje v konsolidirana
izkaza uspeha in stanja, v okviru posameznih skupin kontov,
ločeno izkazujejo razmerja s podjetji v skupini in z drugimi
povezanimi podjetji v skladu z računovodskimi standardi.

990 – Neuveljavljene regresne terjatve
991 – Dana poroštva, garancije in druga jamstva
992 – Zastavljeni vrednostni papirji
993 – Jamstva s hipoteko
994 – Potencialne obveznosti družbe
995 – Druga izvenbilančna evidenca

5093. Sklep o vrstah in lastnostih kritnega premoženja
in premoženja kritnega sklada ter pravilih za
razpršitev in omejitev naložb kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada ter
načinu in rokih poročanja

Na podlagi 6. točke 109. člena, drugega odstavka
121. člena, 140. člena in na podlagi 2. točke 256. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00;
v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o vrstah in lastnostih kritnega premoženja

in premoženja kritnega sklada ter pravilih za
razpršitev in omejitev naložb kritnega

premoženja in premoženja kritnega sklada ter
načinu in rokih poročanja

Predmet sklepa

1. člen
(1) Ta sklep podrobneje določa vrste in lastnosti kritne-

ga premoženja in premoženja kritnega sklada zavarovalnic
ter podrobnejša pravila za razpršitev in omejitev teh naložb,
njihovo vrednotenje in njihovo usklajenost ter način in roke
poročanja.

(2) Pri izbiri naložb kritnega premoženja mora zavaro-
valnica upoštevati vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja,
tako, da je zagotovljena varnost, donosnost in tržnost naložb
ter ustrezna ročnost, raznovrstnost in razpršitev naložb.

(3) Vrednotenje naložb kritnega premoženja mora biti
opravljeno preudarno.

Vrste in lastnosti kritnega premoženja

2. člen
Kritno premoženje lahko predstavljajo samo naslednje

vrste naložb:
1. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednosti papirji,

katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije,
vlada države članice EEA ali katere od primerljivih držav
OECD (Priloga 1) oziroma mednarodna finančna organizaci-
ja, oziroma za katere jamči ena od teh oseb,

2. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papir-
ji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti
oziroma drugih donosov, s katerimi se trguje na organizira-
nem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi
članici EEA oziroma kateri izmed primerljivih držav OECD,

3. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papir-
ji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti
oziroma drugih donosov, s katerimi se ne trguje na organizi-
ranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj prav-
na oseba s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi
članici EEA oziroma kateri izmed primerljivih držav OECD,
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4. delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici EEA
oziroma kateri izmed primerljivih držav OECD,

5. delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna ose-
ba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA oziro-
ma kateri izmed primerljivih držav OECD, in če so izdane kot
vrednostni papir,

6. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delni-
ce investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključ-
no v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve
tveganj,

7. terjatve iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno
pravico na nepremičnini, če je zastavna pravica vpisana v
zemljiški oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziro-
ma državi članici ES, in če višina terjatve ni višja od 60%
vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi cenitve ce-
nilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,

8. terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Re-
publiki Sloveniji, Slovenski izvozni družbi, državi članici EEA
oziroma kateri izmed primerljivih držav OECD, oziroma za
izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka s sede-
žem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA oziroma primer-
ljivi državi OECD,

9. terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastav-
no pravico na vrednostnih papirjih iz 1., 2. oziroma 4. točke
tega člena,

10. terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno
zavarovane (npr. z vpisom zastavne pravice na premičnini),

11. predplačila na račun odkupne vrednosti zavaroval-
ne police in posojila zavarovana z odkupno vrednostjo zava-
rovalne police,

12. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepre-
mičnini (na primer stavbna pravica);

– če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni
knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici ES,

– če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče
pričakovati donos,

– če je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve
cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,

13. naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki
Sloveniji, državi članici EEA oziroma primerljivi državi OECD,

14. gotovino v blagajni oziroma na vpoglednem denar-
nem računu.

Razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja

3. člen
(1) Vrednost posameznih vrst naložb kritnega premože-

nja ne sme presegati naslednjih odstotkov od skupne višine
zavarovalnotehničnih rezervacij, vključno z zavarovalnote-
hničnimi rezervacijami za zavarovanja, ki jih krije pozavaro-
vanje, katerih kritju je namenjeno kritno premoženje:

1. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 2.
do 5. točke 2. člena tega sklepa in terjatve iz naslova posojil
iz 7. do 9. točke 2. člena ne smejo skupno presegati 5%
zavarovalnotehničnih rezervacij,

2. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 3.
točke 2. člena tega sklepa ne smejo presegati 1% zavaro-
valnotehničnih rezervacij,

3. naložbe v vrednostne papirje iz 3. in 5. točke 2.
člena tega sklepa skupno ne smejo presegati 10% zavaro-
valnotehničnih rezervacij,

4. naložbe v vrednostne papirje iz 4. in 5. točke 2.
člena in naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skla-
dov oziroma investicijskih družb iz 6. točke 2. člena tega

sklepa, ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico
naložb v vrednostnih papirjih, ki ne dajejo zajamčenega
donosa, skupaj ne smejo presegati 30% zavarovalnotehnič-
nih rezervacij,

5. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 5.
točke 2. člena tega sklepa ne smejo presegati 1% zavaro-
valnotehničnih rezervacij,

6. naložbe v vrednostne papirje iz 5. točke 2. člena
tega sklepa skupno ne smejo presegati 5% zavarovalnote-
hničnih rezervacij,

7. naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skla-
dov oziroma investicijskih družb iz 6. točke 2. člena tega
sklepa, ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico
naložb v vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos,
skupaj ne smejo presegati 40% zavarovalnotehničnih rezer-
vacij,

8. naložbe v terjatve iz naslova posojil posameznemu
posojilojemalcu iz 10. točke 2. člena tega sklepa ne smejo
presegati 2% zavarovalnotehničnih rezervacij, skupno pa
vse terjatve iz naslova teh posojil ne smejo presegati 5%
zavarovalnotehničnih rezervacij,

9. naložbe v eno nepremičnino oziroma več nepremič-
nin, ki so med seboj v takšni bližini, da predstavljajo eno
samo naložbo ne smejo presegati 10% višine zavarovalnote-
hničnih rezervacij, skupno pa vse naložbe v nepremičnine in
druge stvarne pravice iz 12. točke 2. člena tega sklepa ne
smejo presegati 30% zavarovalnotehničnih rezervacij,

10. naložbe v depozite iz 13. točke 2. člena tega skle-
pa skupno ne smejo presegati 30% zavarovalnotehničnih
rezervacij, pri čemer naložbe v depozite pri posamezni ban-
ki ne smejo presegati 10% zavarovalnotehničnih rezervacij,

11. naložbe v obliki gotovine v blagajni in na Vpo-
glednih računih iz 14. točke 2. člena tega sklepa skupno ne
smejo presegati 3% zavarovalnotehničnih rezervacij.

Kritni sklad

4. člen
(1) Za naložbe kritnega sklada se uporabljajo določbe

2. do 3. člena tega sklepa.
(2) Omejitve posameznih naložb, določenih v 3. členu

tega sklepa veljajo ločeno za vsak kritni sklad, ki ga oblikuje
zavarovalnica.

Vrednotenje naložb

5. člen
Naložbe iz 2. člena tega sklepa se vrednotijo v skladu s

slovenskimi računovodskimi standardi in sklepom o podro-
bnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in se-
stavljanja računovodskih izkazov.

Usklajenost naložb

6. člen
(1) Zavarovalnica mora dosegati vrednost premoženja

iz 2. in 4. člena tega sklepa najmanj v višini ustrezno obliko-
vanih zavarovalnotehničnih rezervacij.

(2) Zavarovalnica mora pri nalaganju premoženja iz 2.
in 4. člena tega sklepa na območju Republike Slovenije,
države članice ES oziroma tuje države ustrezno upoštevati,
na območju katere države zavarovanja, ki jih sklepa, krijejo
nevarnosti. Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej
utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice,
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tej dovoli, da kot kritno premoženje uporabi tudi naložbo, ki
ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 2. točke 6. člena.

(3) Zavarovalnica lahko premoženje iz 2. in 4. člena
tega sklepa uskladi s svojimi obveznostmi na podlagi zavaro-
valnih pogodb in aktuarskih izračunov, katerih višina je odvi-
sna od sprememb tečajev tujih valut, najmanj do višine 80%.

(4) Zavarovalnica mora ob zaključku vsakega trimese-
čja za račun kritnega sklada pridobiti dodatno premoženje,
če je to potrebno zaradi uskladitve vrednosti premoženja
kritnega sklada z višino ustrezno oblikovanih zavarovalnote-
hničnih rezervacij.

Način poročanja

7. člen
(1) Zavarovalnica mora Agenciji za zavarovalni nadzor

posredovati poročilo o vrednosti, vrstah, razpršenosti, us-
klajenosti in lokalizaciji naložb kritnega premoženja in pre-
moženja kritnega sklada. Zavarovalnice poročajo v elektron-
ski obliki v formatu predpisanim z navodilom o načinu elek-
tronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega pre-
moženja in premoženja kritnega sklada.

(2) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nad-
zor poročilo v elektronski obliki po stanju na zadnji dan
vsakega trimesečja.

(3) Rok za predložitev poročila po stanju na zadnji dan
vsakega trimesečje je zadnji dan v naslednjem mesecu.

Uveljavitev sklepa

8. člen
(1) Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001
(2) Zavarovalnice, ustanovljene pred uveljavitvijo ZZa-

var, so dolžne ravnati v skladu s tem sklepom od dneva
uskladitve svojega poslovanja z ZZavar, vendar so dolžne
upoštevati določbe 1., 2., 4., 5., 6. in 7. člena najkasneje
od dne 3. 3. 2001, določbe 3. člena pa najkasneje od dne
1. 1. 2003.

Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

Priloga 1: DRŽAVE EEA IN NEKATERE PRIMERLJIVE
DRŽAVE OECD

Države EEA
1. Vse države, polnopravne članice Evropske unije
2. Islandija
3. Liechtenstein
4. Norveška

Primerljive države OECD
5. Avstralija
6. Japonska
7. Kanada
8. Nova Zelandija
9. Švica
10. ZDA

5094. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in
239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu
in rokih poročanja

Na podlagi 177. člena, 3. točke 233. člena in 2. točke
256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena

zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih
poročanja

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročil in obve-

stil iz prvega do tretjega odstavka 176. člena in 239. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št 13/00 in 91/00;
v nadaljevanju: ZZavar) ter način in roke poročanja oziroma
obveščanja.

Zavezanci za poročanje oziroma obveščanje po tem
sklepu so:

– zavarovalnica,
– zavarovalna zastopniška družba,
– zavarovalna posredniška družba,
– samostojni podjetnik posameznik iz drugega odstav-

ka 216. člena ZZavar (v nadaljevanju: podjetnik),
– banka iz petega odstavka 227. člena ZZavar (v nada-

ljevanju: banka),
– zavarovalni in pozavarovalni pool,
– Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Sloveni-

je, ustanovljena na podlagi zakona o Družbi za zavarovanje
in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92,
13/93, 37/95, 34/96 in 31/97) in

– pokojninska družba, ustanovljena na podlagi zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99 in 72/00).

Določbe tega sklepa, ki veljajo za zavarovalnico, veljajo
tudi za pokojninsko družbo, za ostale zavezance za poroča-
nje iz drugega odstavka tega člena pa v delu, ki ga določa 2.
člen tega sklepa.

2. člen
Zavarovalnica in pokojninska družba poroča Agenciji

za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: agencija) o naslednjih
dejstvih in okoliščinah:

1. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skup-
ščini,

2. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni regi-
ster,

3. imetnikih delnic zavarovalnice ter o pridobitvi oziro-
ma spremembi kvalificiranih deležev iz 18. člena ZZavar,

4. razrešitvi in imenovanju članov uprave,
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali zača-

snem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma
spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,

6. naložbah, na podlagi katerih je zavarovalnica posre-
dno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni
osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,

7. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala,
8. prenehanju opravljanja posameznih zavarovalnih po-

slov,
9. splošnih in posebnih zavarovalnih pogojih, premij-

skih cenikih in obrazcih oziroma drugih tiskovinah, ki jih
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uporablja pri poslovanju z zavarovalci, zavarovanci oziroma
drugimi upravičenci iz zavarovanj,

10. ogroženi likvidnosti ali solventnosti,
11. nastopu razlogov za prenehanje ali odvzem dovo-

ljenja za opravljanje zavarovalnih poslov,
12. spremembi finančnega položaja zavarovalnice na

način, da zavarovalnica ne dosega minimalnega kapitala iz
110. oziroma 111. člena ZZavar.

Zavarovalna zastopniška in posredniška družba poroča
agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 1., 2., 4., 5., 8. in 11.
točke prvega odstavka tega člena. Zavarovalna posredniška
družba poroča agenciji tudi o:

– strukturi in obsegu posredniških poslov po zavaroval-
nicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te
zavarovalnice in

– pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstav-
ka 223. člena ZZavar.

Podjetnik poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz
5., 8. in 11. točke prvega odstavka tega člena in 2. točke
prvega odstavka tega člena na način, da poroča o spre-
membah podatkov, ki jih mora priglasiti pri organu za javne
prihodke.

Banka poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 8. toč-
ke prvega odstavka ter prve in druge alinee drugega odstav-
ka tega člena.

Zavarovalni in pozavarovalni pool poroča agenciji o
dejstvih in okoliščinah iz 1., 2., 4., 8., 9. in 11. točke
prvega odstavka tega člena.

Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
poroča agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 1., 2., 4., 8. in 9.
točke prvega odstavka tega člena.

POROČANJE O SKLICIH SKUPŠČINE IN SPREJETIH
SKLEPIH

3. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o sklicu skupščine s

predložitvijo fotokopije objave sklica skupščine v roku osmih
dni po objavi.

Zavarovalnica je dolžna seznaniti agencijo z vsemi skle-
pi, ki jih je sprejela skupščina, ter ji najkasneje v roku osmih
dni od dneva zasedanja skupščine predložiti fotokopijo no-
tarskega zapisnika sklepov skupščine, skupaj s prilogami.
Zavarovalnica predloži agenciji tudi prečiščeno besedilo svo-
jega statuta.

POROČANJE O SPREMEMBAH PODATKOV, KI SE
VPISUJEJO V SODNI REGISTER

4. člen
Zavarovalnica posreduje agenciji dokazila o spremem-

bah podatkov, ki se v skladu z zakonom o sodnem registru
(Uradni list RS, št. 13/94) vpisujejo v sodni register, v osmih
dneh od prejema sklepa sodišča o vpisu v sodni register, če
ni za posamezne podatke v tem sklepu drugače določeno.

V primeru pripojitve oziroma spojitve mora zavarovalni-
ca notarskemu zapisniku sklepov skupščine iz drugega od-
stavka 3. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo iz
prvega odstavka 516. člena zakona o gospodarskih dru-
žbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98 in 6/98; v nadaljevanju: ZGD).

Ne glede na drugi odstavek tega člena predloži zavaro-
valnica dokumentacijo iz druge in tretje alinee prvega od-
stavka 516. člena ZGD samo za družbo, ki ni zavarovalnica.

POROČANJE O IMETNIKIH DELNIC IN KVALIFICIRANIH
DELEŽIH

5. člen
Zavarovalnica obvešča agencijo o imetnikih svojih del-

nic po stanju na dan zasedanja skupščine v roku petnajstih
dni od dneva skupščine.

Zavarovalnica obvesti agencijo o vsaki pridobitvi del-
nic, s katero posamezni imetnik delnic posredno ali nepo-
sredno doseže ali preseže kvalificirani delež oziroma o spre-
membi tega deleža, vsako trimesečje, do petnajstega dne v
mesecu, po stanju na zadnji dan v preteklem trimesečju.

Zavarovalnica predloži agenciji imenski seznam imetni-
kov delnic skupaj s številom in nominalnim zneskom delnic
posameznega delničarja, njegovo udeležbo v kapitalu ter pri
glasovanju v obliki obrazca ZAV-DK, ki je sestavni del tega
sklepa.

POROČANJE O RAZREŠITVAH IN IMENOVANJIH
ČLANOV UPRAVE

6. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o razrešitvi in imenova-

nju članov uprave zavarovalnice v roku osmih dni po spreje-
tju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.

POROČANJE O PODRUŽNICAH

7. člen
Zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji obvesti

agencijo o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali zača-
snem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma
spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, v roku
osmih dni pred nastopom katerega od navedenih dogodkov.

Agencijo mora o vsakem od navedenih dogodkov v
roku osmih dni pred njegovim nastopom obvestiti tudi zava-
rovalnica iz države članice in zavarovalnica, ki ima sedež v
tuji državi v primeru, če gre za odprtje, preselitev, zaprtje ali
začasno prenehanje podružnice ali predstavništva na obmo-
čju Republike Slovenije ali za spremembo poslov, ki jih na
območju Republike Slovenije opravlja podružnica ali pred-
stavništvo zavarovalnice iz države članice ali zavarovalnice,
ki ima sedež v tuji državi.

POROČANJE O NALOŽBAH, NA PODLAGI KATERIH JE
ZAVAROVALNICA PRIDOBILA KVALIFICIRANI DELEŽ

8. člen
Zavarovalnica poroča agenciji o naložbah, na podlagi

katerih je posredno ali neposredno pridobila kvalificirani
delež v drugi pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to
pravno osebo.

Zavarovalnica poroča o naložbah iz prvega odstavka
tega člena tako, da agencijo seznani:

– s firmo, sedežem in dejavnostjo pravne osebe, v
kateri je posredno ali neposredno pridobila kvalificirani de-
lež,

– s knjigovodsko vrednostjo naložbe, na podlagi kate-
re je zavarovalnica neposredno ali posredno pridobila kvalifi-
cirani delež v drugi pravni osebi in z višino deleža zavaroval-
nice v osnovnem kapitalu druge pravne osebe,

– s knjigovodsko vrednostjo vsake nadaljnje naložbe in
z višino deleža po pridobljeni nadaljnji naložbi zavarovalnice,
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ki jo le-ta predstavlja v osnovnem kapitalu druge pravne
osebe,

pri čemer zavarovalnica razdeli naložbe iz tega člena
na naložbe v Republiki Sloveniji, državi članici in v tuji državi.

Zavarovalnica predloži agenciji poročilo v obliki obraz-
ca NAL-KD, ki je sestavni del tega sklepa, dvakrat letno, po
stanju na dan 30. 6. do petnajstega dne v naslednjem
mesecu, po stanju na dan 31. 12. pa do petnajstega dne po
roku za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov.

POROČANJE O SPREMEMBAH V STRUKTURI KAPITALA

9. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o spremembah v struk-

turi kapitala večjih od 10 odstotnih točk v roku osmih dni po
sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.

POROČANJE O PRENEHANJU OPRAVLJANJA
POSAMEZNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

10. člen
Zavarovalnica obvesti agencijo o prenehanju opravlja-

nja posamezih zavarovalnih poslov v roku osmih dni po
sprejetju sklepa pristojnega organa zavarovalnice.

POROČANJE O ZAVAROVALNIH POGOJIH IN
PREMIJSKIH CENIKIH

11. člen
Zavarovalnica mora agencijo obveščati o splošnih in

posebnih zavarovalnih pogojih, premijskih cenikih in obraz-
cih oziroma drugih tiskovinah, ki jih uporablja pri poslovanju
z zavarovalci, zavarovanci oziroma drugimi upravičenci iz
zavarovanj v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega
organa zavarovalnice.

POROČANJE O NASTOPU DOGODKOV IZ TRETJEGA
ODSTAVKA 176. ČLENA

12. člen
Uprava zavarovalnice mora agencijo nemudoma obve-

stiti o naslednjih dogodkih:
– če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavaroval-

nice,
– če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovo-

ljenja za opravljanje zavarovalnih poslov,
– če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako,

da zavarovalnica ne dosega minimalnega kapitala iz 110. ozi-
roma 111. člena ZZavar.

Če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavarovalnice,
mora zavarovalnica obvestilu, v katerem agencijo obvesti o
nastopu tega dejstva, priložiti obrazec Z-LIKV-1, ki ga je
agencija predpisala s sklepom, ki določa način izračuna
količnikov likvidnosti sredstev in najmanjši obseg likvidnosti,
ki ga mora zagotavljati zavarovalnica.

Če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako, da
zavarovalnica ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziro-
ma 111. člena ZZavar, mora zavarovalnica obvestilu, v kate-
rem agencijo obvesti o nastopu tega dejstva, priložiti obraz-
ce, ki jih je agencija predpisala s sklepom, ki določa izračun
kapitala in kapitalske ustreznosti in sklepom o podrobnejših
pravilih za izračun minimalnega kapitala.

POROČANJE O STRUKTURI IN OBSEGU
POSREDNIŠKIH POSLOV

13. člen
Zavarovalna posredniška družba in banka poroča agen-

ciji o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalni-
cah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te
zavarovalnice na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2, ki sta
sestavni del tega sklepa, najkasneje do zaključka februarja
za preteklo poslovno leto.

POROČANJE O PRAVNIH IN EKONOMSKIH POVEZAVAH
ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA S POSAMEZNO

ZAVAROVALNICO

14. člen
Zavarovalna posredniška družba in banka poroča agen-

ciji o sklenitvi pogodbe o posredovanju z zavarovalnico, na
podlagi katere je zavarovalni posrednik zavezan posredovati
izključno pri sklepanju zavarovanj s to zavarovalnico ali upra-
vičen do posebne provizije oziroma do višje provizije za
posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj.

Zavarovalna posredniška družba in banka obvesti agen-
cijo o sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena v roku
osmih dni po sklenitvi take pogodbe in obvestilu priloži
pogodbo. Zavarovalna posredniška družba in banka v roku
osmih dni obvesti agencijo tudi o vsaki spremembi te po-
godbe.

NAČIN POROČANJA

15. člen
Zavezanci za poročanje po 5., 8. in 13. členu tega

sklepa sporočajo agenciji podatke na papirju in v elektronski
obliki.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
Zavarovalnica iz države članice poroča agenciji v skla-

du z drugim odstavkom 7. člena tega sklepa do dneva
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropskih sku-
pnostih.

17. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Zavarovalnice, ustanovljene pred uveljavitvijo ZZavar,

so dolžne poročati agenciji o dogodkih iz prve in tretje alinee
prvega odstavka 12. člena v skladu s sklepi agencije iz
drugega in tretjega odstavka 12. člena od dneva uskladitve
svojega poslovanja z ZZavar, vendar najkasneje datumov, ki
so določeni v teh sklepih.

Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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5095. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno
zavarovanje

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 6/99 in 56/99) in 14. člena statuta zavoda
(Uradni list RS št. 9/95) je Skupščina Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije na 10. seji dne 11. 12. 2000 spre-
jela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih
prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14.

točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni
in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in
povračila potnih stroškov) 15.318 SIT mesečno.

2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21.

točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni
in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in
povračila potnih stroškov) 3.630 SIT mesečno.

3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o

zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o
zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu (pri-
spevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter
pogrebnino in posmrtnino) znaša 460 SIT.

Prispevek se plačuje mesečno oziroma od vsake po-
godbe o delu.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.

Št. 0201-10-5/2000
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.

Podpredsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije
Ladislav Rožič l. r.

5096. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Celje

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00),
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda

Celje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljeva-

nju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice
in preoblikuje Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o.
Celje v Kmetijsko gozdarski zavod Celje (v nadaljevanju:
zavod) kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega
svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin,
strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdar-
stva in ribištva na območju občin: Bistrica ob Sotli, Braslov-
če, Celje, Dobje, Dobrna, Dravograd, Črna na Koroškem,
Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja,
Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prevalje, Radeče,
Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur pri
Celju, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jel-
šah, Šmartno ob Paki, Solčava, Šoštanj, Štore, Tabor, Vele-
nje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod CE
Sedež zavoda je v Celju.
Kmetijsko gozdarski zavod Celje prevzema dejavnosti,

pooblastila in premoženje Zavoda za živinorejo in veterinar-
stvo Celje, p.o. Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, ustanov-
ljen z združitvijo Veterinarskega zavoda Celje p.o. in Živino-
rejsko veterinarskega zavoda Celje p.o. na referendumu
dne 19. 5. 1983 in ob soglasju SO Celje, št. 022-15/83 z
dne 20. 4. 1983 in je vpisan v sodni register pri Temeljnem
sodišču v Celju, enota Celje, številka vložka: 1-619-00 z
dne 20. 7. 1984.

Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o. je pravni
naslednik živinorejsko veterinarskega zavoda p.o., ustanov-
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ljen s sklepom št. Fi-827/73 z dne 28. 2. 1974 in vseh
pravno organizacijskih oblik zavoda do njegove ustanovitve
leta 1984.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
1. Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje dejav-

nosti:
– Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in ro-

dovništvo v živinoreji
– Označevanje in registracija domačih živali
– Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,

lastnikov in zakupnikov kmetijskih zemljišč in gozdov ter
prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevar-
stvenem področju

– Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih
zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja

– Načrtovanje in izvajanje programov celostnega raz-
voja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva

– Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delo-
vanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih
oblikah proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev

– Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja
podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostor-
skem načrtovanju

– Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagno-
sticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje
nasvetov za njihovo uničenje, ter druge naloge določene z
zakonom

– Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih
sredstev

– Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih
organizmov ter svetovanje kmetom za njihovo zatiranje ter
izdelave ocen tveganja le teh

– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod prede-
lave grozdja in vina

– Selekcija in reprodukcija sadnih sadik in vinske trte
ter tehnološki poskusi

– Vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega
materiala in podlag

– Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje
lastnikov in zakupnikov gozdov

– Svetovanje, na področju gozdarstva in ostale aktiv-
nosti na tem področju

– Izobraževanje kmetov, lastnikov in zakupnikov goz-
dov na področju varnega dela s kmetijskimi stroji in stroji za
delo v gozdu

– Svetovanje in usposabljanje za preprečevanje ne-
zgod in varovanje zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu

– Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo se-
mena ter proizvodnja krme za plemenjake

– Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za
osemenjevanje govejih plemenic

– Odkup in prodaja plemenske živine
– Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja

in jagodičevja
– Svetovanje, usposabljanje in pomoč pri načrtovanju

organizacij in izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:

– Laboratorijska dejavnost na področju pedologije,
enologije ter ugotavljanja skladnosti kmetijsko živilskih proiz-
vodov

– Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, orga-
noleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zako-
nom

– Kontrola kakovosti grozdja v času trgatve
– Kontrola kakovosti semena kmetijskih rastlin, cvetja,

zdravilnih in aromatičnih rastlin ter gomoljev, čebulčkov in
strokov, ki se uporabljajo za setev, saditev in razmnoževanje

– Kontrola zrelosti sadja
– Izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega

kmetovanja
– Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščne-

ga in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
– Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetij-

skih posevkov za pridobivanje semena, objektov pridelova-
nje sadilnega materiala

– Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev
za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi ter
izdelava mnenj o toksikološki in biološki primernosti FFS,
zlasti insekticidov

– Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospo-
darskih škodljivih žuželk, izdelave ocen tveganja in ukrepov
za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze

– Organoleptična ocena mesnih in mlečnih izdelkov
– Opravljanje veterinarskih dejavnosti v vzrejališču mla-

dih plemenskih bikov in kakovosti kontrole semena bikov
– Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi v

kmetijstvu.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-

ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– Trgovino s plemenskimi živalmi in repromaterialom za
registrirano dejavnost

– Pridelava krme za lastne potrebe
– Proizvodnja sadnih sadik in njihovo prodajo ter pro-

dajo drugih rastlin za potrebe kmetijstva
– Laboratorijske analize tal, gnojil rastlin, krmil, …. ter

ugotavljanje skladnosti kmetijskih živilskih proizvodov
– Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih

programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– Izdelava sanacijskih programov
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega

urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja
podeželja

– Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije
– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-

nih skupnosti
– Izdelava tehnoloških projektov (načrtov) za kmetijske

objekte
– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– Nadzor nad izvajanjem agrarnih operacij in gradnjo

kmetijskih objektov
– Raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in so-

rodnih dejavnosti
– Cenitev kmetijskih zemljišč, premičnin in nepremič-

nin
– Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij (spremljanje

izvajanja)
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) in so
razvrščene:
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– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-

izvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-

ritev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s

cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen

z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo

razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen

preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v

živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem

ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.

7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil kot jih je

imel pred preoblikovanjem.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.

1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestav-

ljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-

sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
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– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o spremembi se-

deža zavoda.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,

ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet

let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-

nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.

3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje de-

vet članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsednika svetov območnih enot zbornice sta člana
strokovnega kolegija.

Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.

VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, s katerim je do sedaj upravljal Zavod
za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o. Celje.

VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Kmetijsko gozdarski zavod pridobiva sredstva za svoje

delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz tretje
točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem
programu dela zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE

PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti le za opravlja-
nje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s pre-
sežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in s
soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.
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24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih
enot zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-

nje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do

imenovanja direktorja.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata

najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh

od uveljavitve tega sklepa.
Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Za-

voda za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o. Celje.
Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-

cev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

27. člen
Do vpisa sprememb v sodni register Kmetijsko gozdar-

ski zavod Celje posluje v skladu z veljavno registracijo.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati akt o

ustanovitvi Zavoda za živinorejo in veterinarstvo Celje, p.o.
Celje, naveden v zadnjem odstavku 4. člena tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 174/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Kmetijsko gozdarske

zbornice Slovenije
Peter Vrisk l. r.

5097. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Kranj

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00)
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda

Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljeva-

nju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice
in preoblikuje Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske,
p.o. Kranj v javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje
javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v pro-
izvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog
genske banke, gozdarstva in ribištva na območju občin:
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Polja-
ne, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Pred-
dvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri
in Žirovnica.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod KR.
Sedež zavoda je v Kranju.
Kmetijsko gozdarski zavod prevzema dejavnosti, poo-

blastila in premoženje Živinorejsko veterinarskega zavoda
Gorenjske, p.o. Kranj, vpisan v vložek v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka 1/6/00.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
1. Zavod o okviru javne službe opravlja naslednjo de-

javnost
– selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in ro-

dovništvo v živinoreji
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– označevanje in registracija domačih živali
– svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,

lastnikov in zakupnikov zemljišč in gozdov ter prenos znanja
na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem podro-
čju

– svetovanje in pomoč pri gospodarjenju z gozdovi
– svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju in

izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
– pravna pomoč članom kmetijsko gozdarske zbornice

pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva in gospodar-
stva

– načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvo-
ja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva

– svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delo-
vanju organizacij pridelovalcev in drugih oblikah združevanja
kmetijskih pridelovalcev

– svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja
podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostor-
skem načrtovanju

– napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diag-
nosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in da-
janje nasvetov za njihovo zaščito ter druge naloge določene
z zakonom

– dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevskih
sredstev

– diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivih
organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo zatiranje ter
izdelave ocen tveganja le-teh

– selekcija in reprodukcija sadnih sadik ter tehnološki
poskusi

– vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega
materiala in podlag

– svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanja
zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu.

2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:
– laboratorijska dejavnost na področju pedologije in

ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala

večletnih rastlin,
– presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisi-

jami snovi
– izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega

kmetovanja
– zbiranje podatkov, priprava analiz in ukrepov na po-

dročju kmetijstva in gozdarstva
– izdajanje potrdil na podlagi javnih pooblastil
– ocenjevanje škod po naravnih nesrečah po divjadi v

kmetijstvu.
– kontrola zrelosti sadja.
– organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov.
– opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetij-

skih posevkov za pridobivanje semena, objektov, pridelova-
nje sadilnega materiala.

– opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev
za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi ter
izdelava mnenj o toksikološki in biološki primernosti FFS,
zlasti insekticidov.

– izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospo-
darsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukre-
pov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze.

3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-
ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– trgovino s plemenskimi živalmi
– prodajo sadnih sadik, drugih rastlin za potrebe kme-

tijstva
– laboratorijske analize tal, gnojil, krmil… ter ugotavlja-

nje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– izdelava strokovnih nalog in investicijsko tehničnih

programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– izdelava sanacijskih programov
– vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega

urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja
podeželja

– izdelava ureditvenih načrtov za kmetije
– svetovanje, izvajanje finančnih evidenc in podpor ter

administrativnih del na področju kmetijstva in gozdarstva
– izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-

nih skupnosti
– sodelovanje pri pripravi gradbenih načrtov za kmetij-

ske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojnične jame…)
– poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premič-

nin
– nadzor pri izvajanju agrarnih operacij (spremljanje

izvajanja)
– raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in so-

rodnih dejavnost
– dela za potrebe funkcioniranja območne enote kme-

tijsko gozdarske zbornice
– priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) in so
razvrščene:

– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-

izvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-

ritev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s

cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen

z vrtninami
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– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo
razen z malimi živalmi

– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen

preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v

živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem

ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.

7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod izvaja javna pooblastila, pridobljena pred preo-

blikovanjem.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.

1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet se-

stavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-
sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom zavoda,
– sprememba sedeža zavoda s soglasjem ustanovite-

lja.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,

ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet

let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-

nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.
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3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje se-

dem članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsednik sveta območne enote zbornice je član stro-
kovnega kolegija.

Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.

VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, s katerimi je do sedaj upravljal Živi-
norejsko veterinarski zavod Gorenjske, p.o. Kranj in premo-
ženje, ki bo izločeno iz Kmetijskega zavoda Ljubljana, p.o.
Ljubljana, ugotovljenega z delitveno bilanco po stanju na
dan 31. 12. 2000 in ga je uporabljal za opravljanje te dejav-
nosti na območju novoustanovljenega zavoda.

VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti z tretje
točke 5. člena določi svet zavoda z letnim programov dela
zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE

PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in
s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.

24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območne
enote zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-

nje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
V. d. direktorja zavoda v skladu z zakonom imenuje

ustanovitelj.
Delavci Kmetijskega zavoda Ljubljana, p.o. Ljubljana,

ki so pred uveljavitvijo tega sklepa opravljali delo na obmo-
čju iz 1. člena tega sklepa postanejo z dnem uveljavitve tega
sklepa delavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata
najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.

Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh
od uveljavitve tega sklepa.

Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Živi-
norejsko veterinarskega zavoda Gorenjske Kranj.
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Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-
cev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

27. člen
Spremembe se vpišejo v sodni register.
Do vpisa sprememb v sodnem registru Kmetijsko goz-

darski zavod Kranj posluje v skladu z veljavno registracijo.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati akt o

ustanovitvi Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske
p.o. Kranj.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 175/200
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Kmetijsko gozdarske
 zbornice Slovenije

Peter Vrisk l. r.

5098. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ljubljana

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00)
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice na seji dne 15. 12.
2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda

Ljubljana

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljeva-

nju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice
in preoblikuje Kmetijski zavod Ljubljana, p.o. Ljubljana in
ustanovi Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana kot javni zavod
(v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javnih služb kmetijskega
svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin,
strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdar-
stva in ribištva, na območju občin: Bloke, Borovnica, Brezo-
vica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol
pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivan-
čna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljub-
ljana, Logatec, Loška Dolina, Loški Potok, Lukovica, Med-
vode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Škofljica, So-
dražica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in
Zagorje ob Savi.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,

– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
zavoda,

– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-
nem prometu,

– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
zavoda,

– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod LJ
Sedež zavoda je v Ljubljani.
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana prevzema dejav-

nost, pooblastila in premoženje Kmetijskega zavoda Ljublja-
na, p.o. Ljubljana, ustanovljenega z odločbo št. 32/1961 z
dne 16. 1. 1961 Okrajne kmetijske zbornice Ljubljana in
vseh pravno-organizacijskih oblik zavoda do njegove usta-
novitve in vpisa v sodni register dne 9. 4. 1990 pod vl. št.
1/00648/00.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
1. Zavod o okviru javne službe opravlja naslednjo de-

javnost:
– selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in ro-

dovništva v živinoreji
– označevanje in registracija domačih živali
– svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,

lastnikov in zakupnikov zemljišč in gozdov ter prenos znanja
na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem podro-
čju

– načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvo-
ja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva

– svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delo-
vanju regijskih organizacij pridelovalcev in drugih oblikah
proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev

– svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja
podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostor-
skem načrtovanju

– svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje
zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu

– napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diag-
nostificiranje, spremljanje zdravstvenega stanja in dajanje
nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge določene z
zakonom

– dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih
sredstev
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– diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivim
organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo zatiranje ter
izdelava ocen tveganja le-teh

– selekcija in reprodukcija sadnih sadik ter tehnološki
poskusi

– vzgoja in zagotavljanje matičnega materiala in podlag
– pridobivanje, priprava skladiščenje in distribucija ži-

valskega semena, jajčnih celic in zarodkov
– reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo se-

mena ter proizvodnja krme za plemenjake
– oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za

osemenjevanje govejih plemenic
– odkup in prodaja plemenske živine ter ocena živali z

ozirom na plemensko vrednost
– proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja

in jagodičevja
– selekcija in reprodukcija sadnih sadik ter tehnološki

poskusi
– vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega

materiala in podlag
– izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje

lastnikov in zakupnikov gozdov
– svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivno-

sti na tem področju
– pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih

zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja
– svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in

izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:
– laboratorijska dejavnost na področju pedologije in

ugotavljanja skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala

večletnih rastlin iz uvoza
– opravljanje bioloških preiskav vzorcev sredstev za

varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi
– presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisi-

jami snovi
– izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega

kmetovanja
– kontrola kakovosti semena kmetijskih rastlin, cvetja,

zdravilnih in aromatičnih rastlin ter gomoljev, čebuljčkov in
strokov, ki se uporabljajo za setev, saditev in razmnoževanje

– kontrola zrelosti sadja
– izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščne-

ga in sadilnega materiala večletnih sadilnih rastlin iz uvoza
– opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetij-

skih posevkov za pridobivanje semena, objektov pridelova-
nja sadilnega materiala

– izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospo-
darsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukre-
pov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze

– organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov
– opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-

ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– proizvodnjo sadnih sadik in njihovo prodajo ter pro-
dajo drugih rastlin za potrebe kmetijstva

– laboratorijske analize mleka, tal, gnojil, krmil ter ugo-
tavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov

– izdelava strokovnih nalog in investicijsko tehničnih
programov za urejanje kmetijskih zemljišč

– izdelava sanacijskih programov
– izdelava ureditvenih načrtov za kmetije
– izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-

nih skupnosti

– izdelava gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hle-
vi, silosi, skladišča, gnojiščne jame…)

– poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premič-

nin
– nadzor pri izvajanju agrarnih operacij (spremljanje

izvajanja)
– raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in so-

rodnih dejavnosti
– pravno svetovanje
– svetovanje v gozdarstvu
– svetovanje v ribogojstvu
– svetovanje za vzgojo okrasnih rastlin
– priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98) in so
razvrščene:

– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-

izvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-

ritev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s

cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen

z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo

razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
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– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen

preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v

živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem

ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.

7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil, pridob-

ljenih pred preoblikovanjem.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.

1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestav-

ljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-

sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom zavoda,
– določa spremembo sedeža zavoda v soglasju z usta-

noviteljem.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,

ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet

let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-

nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.

3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje de-

vet članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsedniki svetov območnih enote zbornice so člani
strokovnega kolegija.
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Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.

VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, s katerim je do sedaj upravljal Kme-
tijski zavod Ljubljana, p.o. Ljubljana, razen sredstev, ki so z
delitveno bilanco prenesena v upravljanje Kmetijsko gozdar-
skemu zavodu Kranj in Kmetijsko gozdarskemu zavodu No-
vo mesto.

VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz 3.
točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem
programu dela zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje

obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE

PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in
s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.

24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih
enot zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-

nje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do

imenovanja direktorja.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata

najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh

od uveljavitve tega sklepa.
Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Kme-

tijskega zavoda Ljubljana, p.o. Ljubljana.
Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-

cev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

Zavod je dolžan v soglasju z ustanoviteljem z delitveno
bilanco po stanju na dan 31. 12. 2000 opredeliti premože-
nje, obveznosti in sredstva za opravljanje dejavnosti, ki jih
ustanovitelj prenaša v upravljanje Kmetijsko gozdarskemu za-
vodu Kranj in Kmetijsko gozdarskemu zavodu Novo mesto.

27. člen
Spremembe se vpišejo v sodni register.
Do vpisa sprememb v sodnem registru oziroma do

vpisa subjekta v sodni register, Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Kmetijsko goz-
darski zavod Novo mesto, poslujejo v skladu z veljavno
registracijo.
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Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati akt o usta-
novitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, p.o. Ljubljana, nave-
den v četrtem odstavku 4. člena tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 176/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Kmetijsko gozdarske
 zbornice Slovenije

Peter Vrisk l. r.

5099. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Maribor

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00),
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 12. 2000, sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda

Maribor

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljeva-

nju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice
in preoblikuje Kmetijski zavod Maribor, p.o. Maribor in usta-
novi Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (v nadaljevanju: za-
vod) kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega
svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin,
nalog genske banke, gozdarstva in ribištva na območju ob-
čin: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž, Pe-
snica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod MB.
Sedež zavoda Maribor je v Mariboru.
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor prevzema dejav-

nost, pravice in premoženje Kmetijskega zavoda Maribor,
p.o., Vinarska 14, konstituiranega z aktom o ustanovitvi
delovne organizacije brez TOZD, z dne 29. 3. 1965 na
osnovi zakona o združenem delu, vpisanega v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vložka 70-00.

Kmetijski zavod Maribor je pravni naslednik vseh prav-
no organizacijskih oblik Kmetijskega zavoda Maribor, p.o.
od njegove prve ustanovitve v obliki kmetijskega preiskoval-
nega fiziološkega zavoda, ki ga je ustanovil Štajerski deželni
zbor 1. aprila 1892.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
1. Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejav-

nost:
– Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,

lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehno-
loškem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju

– Načrtovanje in izvajanje programov celostnega raz-
voja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva

– Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delo-
vanju regijskih organizacij pridelovalcev in drugih oblikah
proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev

– Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja
podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostor-
skem načrtovanju

– Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diag-
nosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in da-
janje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge določe-
ne z zakonom

– Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih
sredstev

– Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih
organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo datiranje ter
izdelava ocen tveganja le-teh

– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod prede-
lave grozdja in vina

– Selekcija in introdukcija sadnih sadik in vinske trte
ter tehnološki poskusi

– Vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega
materiala in podlag

– Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje
lastnikov in zakupnikov gozdov

– Svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivno-
sti na tem področju

– Svetovanje in uvajanje novih metod v rastlinski pride-
lavi

– Svetovanje in pomoč na področju pravnih rešitev v
kmetijstvu in gozdarstvu

– Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje
zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu
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– Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja
in jagodičevja

– Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju,
izvajanju dopolnilnih dejavnosti.

2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:
– Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in

ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko-živilskih proizvodov
– Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, orga-

noleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zako-
nom

– Kontrola kakovosti grozdja v času trgatve
– Kontrola kakovosti semena, cvetja, zdravilnih in aro-

matičnih rastlin ter gomoljev, čebuljčkov in strokov, ki se
uporabljajo za setev, saditev in razmnoževanje,

– Kontrola kakovosti in zrelosti sadja
– Spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materia-

la večletnih rastlin iz uvoza
– Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetij-

skih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridelo-
vanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje sadilne-
ga materiala

– Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev
za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi

– Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospo-
darsko škodljivih organizmov, izdelava ocen tveganja in ukre-
pov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze

– Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisi-
jami snovi

– Izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega
kmetovanja

– Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov
– Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-

ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– Proizvodnja sadnih sadik, trsnih cepljenk in drugih
rastlin za prodajo za potrebe kmetijstva

– Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil … ter
ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov

– Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih
programov za urejanje kmetijskih zemljišč

– Izdelava sanacijskih programov
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega

urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja
podeželja

– Izdelava ureditvenih načrtov
– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-

nih skupnosti
– Izdelava gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hle-

vi, silosi, skladišča, gnojniščne jame…)
– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu,
– Cenitev kmetijskih zemljišč, premičnin in nepremič-

nin
– Nadzor nad izvajanjem agrarnih operacij in gradnjo

kmetijskih objektov
– Raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in so-

rodnih dejavnosti
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98) in so
razvrščene:

– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin

– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-

izvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-

ritev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s

cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen

z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo

razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen

preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v

živinoreji – reprodukcija živali
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– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem

ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.

7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil kot jih je

imel pred preoblikovanjem.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.

1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestavlja-

jo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-

sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,

– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-
rektorja zavoda,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-
tom zavoda,

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o spremembi se-
deža zavoda.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,

ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet

let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-

nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.

3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje se-

dem članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsednik sveta območne enote zbornice je član stro-
kovnega kolegija.

Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.
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VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, s katerim je do sedaj upravljal Kme-
tijski zavod Maribor, p.o. Maribor.

VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA
 SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz tretje
točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem
programu dela zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
 PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA

PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti le za opravlja-
nje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s pre-
sežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in s
soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.

24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih
enot zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-

nje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do

imenovanja direktorja.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata

najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh

od uveljavitve tega sklepa.
Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Kme-

tijskega zavoda Maribor p.o.
Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-

cev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

27. člen
Spremembe se vpišejo v sodni register.
Do vpisa sprememb v sodni register Kmetijsko gozdar-

ski zavod Maribor p.o. Maribor posluje v skladu z veljavno
registracijo.

Z dnem uveljavitve tega sklepa o ustanovitvi preneha
veljati akt o ustanovitvi Kmetijskega zavoda Maribor, p.o.
Maribor, naveden v zadnjem odstavku 4. člena tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 177/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Peter Vrisk l. r.

5100. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Murska Sobota

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00)
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda

Murska Sobota



Stran 13164 / Št. 122 / 28. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljeva-

nju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice
in preoblikuje Živinorejsko veterinarski zavod za Pomurje,
p.o. Murska Sobota v javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za
izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih na-
log v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živino-
reji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva na območju
občin: Beltinci, Cankova, Čresnovci, Dobrovnik, Gornja Rad-
gona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci pri
Ljutomeru, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Ro-
gašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana
in Veržej.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod MS
Sedež zavoda je v Murski Soboti.
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota prevzema

dejavnosti, pooblastila in premoženje Živinorejsko veterinar-
skega zavoda za Pomurje, p.o. Murska Sobota, Štefana
Kovača 40, ki ga je ustanovil Okrajni ljudski odbor v Murski
Soboti z Odločbo o ustanovitvi št. I – 4.957/1 – 1953 in je
vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski So-
boti pod vložno številko 1/46-00.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
I. Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejav-

nost:
– Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in ro-

dovništvo v živinoreji
– Označevanje in registracija domačih živali

– Odkup in prodaja rodovniške plemenske živine in
naraščaja za nadaljnjo rejo

– Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,
lastnikov in zakupnikov kmetijskih zemljišč ter prenos znanja
na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem podro-
čju

– Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih
zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja

– Načrtovanje in izvajanje programov celostnega raz-
voja podeželja in obnov vasi in na drugih področjih, po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva

– Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva pri organizaciji in delova-
nju rejskih organizacij pridelovalcev in drugih oblikah proiz-
vodnega združenja kmetijskih pridelovalcev

– Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja
podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostor-
skem načrtovanju

– Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju in
izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

– Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diag-
nosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in da-
janje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge, določe-
ne z zakonom

– Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih
sredstev

– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod pridela-
ve grozdja in vina

– Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih
organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo zatiranje ter
izdelave ocen tveganja le-teh

– Selekcija in reprodukcija sadnih sadik in vinske trte
ter tehnološki poskusi

– Vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega
materiala in podlag

– Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje
lastnikov in zakupnikov gozdov

– Izobraževanje kmetov, lastnikov in zakupnikov goz-
dov varnega dela s kmetijskimi stroji in stroji za delo v gozdu

– Vzreja in prodaja plemenskih živali z direktnim testom
– Zdravstveno varstvo plemenjakov v osemenjevalnem

središču
– Sistematično spremljanje zdravja plemenjakov in bi-

kovskih mater
– Spremljanje zdravstvene sposobnosti plemenjakov za

osemenjevanje
– Pridobivanje, priprava, preverjanje zdravstvene ustrez-

nosti, skladiščenje in distribucija živalskega semena, jajčnih
celic in zarodkov

– Izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdrav-
ljenje in zatiranje živalskih kužnih bolezni ter poškodb ter
kirurško posegi na živalih

– Skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno spo-
sobnost za razmnoževanje

– Veterinarska dejavnost v vzrejališču
– Izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje

jalovosti
– Umetno osemenjevanje domačih živali
– Svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali,

patologije prehrane in reje živali z veterinarskega vidika
– Preučevanje higienskih razmer v objektih za rejo živali
– Sodelovanje pri ocenjevanju, odbiri in priznavanju

plemenjakov
– Znanstveno raziskovalna dejavnost kmetijskih in ve-

terinarskih ved – laboratorijska in analitska dejavnost: kemij-
ske analize v kmetijstvu in živilstvu.
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2. Dejavnost na podlagi javnih pooblastil:
– Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in

ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, orga-

noleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina, izdajanje certifikatov in druge naloge, določene z zako-
nom

– Kontrola kakovosti grozdja v času trgatve
– Kontrola kakovosti semena kmetijskih rastlin, cvetja,

zdravilnih in aromatičnih rastlin ter gomoljev, čebulčkov in
strokov, ki se uporabljajo za setev, saditev in razmnoževanje

– Kontrola zrelosti sadja
– Spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materia-

la večletnih rastlin iz uvoza
– Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetij-

skih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridelo-
vanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje sadilne-
ga materiala

– Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev
za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi

– Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisi-
jami snovi

– Izvajanje nadzora integrirane pridelave in ekološkega
kmetovanja

– Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov
– Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi v

kmetijstvu.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-

ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– Trgovina s plemenskimi živalmi
– Pridelava krme za lastne potrebe
– Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih

programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– Izdelovanje sanacijskih programov
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega

urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja
podeželja

– Izdelava ureditvenih načrtov
– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-

nih skupnosti
– Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske ob-

jekte
– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– Cenitev škode po naravnih nesrečah in divjadi
– Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij in gradnjo kme-

tijskih objektov
– Raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in so-

rodnih dejavnosti
– Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premič-

nin
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) in so
razvrščene:

– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-

izvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo

– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-
ritev

– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s

cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen

z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo

razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje.
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen

preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v

živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem

ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.
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7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil, pridob-

ljenih pred preoblikovanjem.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.

1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestavlja-

jo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-

sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o spremembi se-

deža zavoda.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,

ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet

let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-

nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.

3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje se-

dem članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsednik sveta območne enote zbornice je član stro-
kovnega kolegija.

Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegij
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.

VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, s katerim je do sedaj upravljal Živino-
rejsko veterinarski zavod za Pomurje, p.o. Murska Sobota.
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VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz tretje
točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem
programu dela zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE

PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in
s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.

24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih
enot zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-
nje javnih služb,

– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do

imenovanja direktorja.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata

najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh

od uveljavitve tega sklepa.
Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Živi-

norejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, p.o. Murska
Sobota.

Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-
cev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

27. člen
Do vpisa spremembe v sodnem registru Kmetijsko goz-

darski zavod Murska Sobota posluje v skladu z veljavno
registracijo Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje
Murska Sobota.

Z dnem uveljavitve tega sklepa o ustanovitvi, preneha
veljati Odločba o ustanovitvi Živinorejsko veterinarskega za-
voda za Pomurje, p.o. Murska Sobota, navedena v zadnjem
odstavku 4. člena tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 178/200
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Kmetijsko gozdarske
 zbornice Slovenije

Peter Vrisk l. r.

5101. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Nova Gorica

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00)
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda

Nova Gorica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s tem sklepom

prevzema ustanoviteljske pravice in preoblikuje Kmetijsko
veterinarski zavod Nova Gorica, p.o. Nova Gorica in ustano-
vi Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (v nadaljevanju:
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zavod) kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega
svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin,
strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdar-
stva in ribištva na območju občin: Ajdovščina, Bovec, Brda,
Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola,
Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Nova
Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba,
Tolmin in Vipava.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod GO.
Sedež zavoda je v Novi Gorici.
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica prevzema de-

javnosti, pooblastila in premoženje Kmetijsko veterinarske-
ga zavoda Nova Gorica, p.o., Nova Gorica, Pri hrastu 18, ki
je ustanovljen z Odločbo o ustanovitvi št.: 022-20/73 z dne
21. 12. 1973 skupščine občine Nova Gorica, ki je izvrše-
valka ustanoviteljskih pravic in je vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, številka vložka:
065/10005200. Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica
je pravni naslednik Centra za umetno osemenjevanje Ren-
če, ustanovljenega z odločbo št. 780/2 z dne 11. 6. 1956
Okrajne zadružne zveze Nova Gorica in vseh pravno organi-
zacijskih oblik zavoda do njegove ustanovitve leta 1973.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
1. Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejav-

nost:
– Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in ro-

dovništvo v živinoreji
– Označevanje in registracija domačih živali
– Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,

lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehno-
loškem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju

– Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje
zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu

– Načrtovanje in izvajanje programov celostnega raz-
voja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva

– Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delo-
vanju rejskih organizacij in drugih oblikah združevanja kme-
tijskih pridelovalcev

– Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja
podeželja in sodelovanja pri agrarnih operacijah in prostor-
skem načrtovanju

– Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diag-
nosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in da-
janje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge določe-
ne z zakonom

– Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih
sredstev

– Diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivih
organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zati-
ranje ter izdelave ocen tveganja v primeru pojava le teh

– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod prede-
lave grozdja in vina

– Selekcija in introdukcija sadnih sadik in vinske trte
ter tehnološki poskusi

– Vzgoja matičnega materiala in podlag
– Ocenjevanje škod v kmetijstvu
– Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje

lastnikov in zakupnikov gozdov
– Svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivno-

sti na tem področju
– Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pranih za-

dev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja
– Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo se-

mena ter proizvodnja krme za plemenjake
– Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za

osemenjevanje govejih plemenic,
– Odkup in prodaja plemenske živine
– Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja

in jagodičevja
– Svetovanje in pomoč pri načrtovanju organizacij in

izvajanju dopolnilnih dejavnosti.
2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil
– Laboratorijska dejavnost na področju pedologije in

ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov
– Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov
– Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme
– Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, orga-

noleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zako-
nom

– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod prede-
lave grozdja in vina (spremljanje, dozorevanje grozdja)

– Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz olj-
čnega olja, izdajanje certifikatov in druge naloge, določene
s pravilnikom

– Kontrola zrelosti sadja
– Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščne-

ga in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
– Opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetij-

skih posevkov za pridobivanje semena, objektov za pridobi-
vanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje sadilne-
ga materiala

– Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev
za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi
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– Opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču mla-
dih plemenskih bikov in kontrole kakovosti semena bikov

– Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisi-
jami snovi

– Izvajanje nadzora integrirane pridelave in ekološkega
kmetovanja

– Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi v
kmetijstvu

– Izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega
kmetovanja

– Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospo-
darsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukre-
pov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze.

3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-
ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– Vzreja plemenskih bikov
– Trgovina s plemenskimi živalmi
– Pridelava krme za lastne potrebe
– Proizvodnja in prodaja sadik ter prodaja drugih rastlin

za potrebe kmetijstva
– Proizvodnja in prodaja matičnega materiala sadnih

sadik in vinske trte
– Laboratorijske analize tal, gnojil, rastlin, krmil… ter

ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko živilskih proizvodov
– Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih

programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– Izdelava sanacijskih programov
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega

urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja
podeželja

– Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije in njihova iz-
vedba

– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-
nih skupnosti

– Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske ob-
jekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojniščne jame…)

– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premič-

nin
– Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij in gradnje kme-

tijskih objektov
– Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in so-

rodnih dejavnosti
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) in so
razvrščene:

– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Sadjarstvo in vinogradništvo
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-

ritev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo

– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s

cvetjem
– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen

z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo

razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen

preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v

živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem

ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.

7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil, pridob-

ljenih pred preoblikovanjem.
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V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.

1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestav-

ljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-

sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o spremembi se-

deža zavoda.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,

ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet

let na vodstvenih delih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-

nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.

3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje de-

vet članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsedniki svetov območnih enot zbornice so člani
strokovnega kolegija.

Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.

VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, s katerim je do sedaj upravljal Kme-
tijsko veterinarski zavod Nova Gorica, p.o. Nova Gorica.

VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
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– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz 3.
točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem
programu dela zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE

PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in
s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.

24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih
enot zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-

nje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do

imenovanja direktorja.

Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata
najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.

Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh
od uveljavitve tega sklepa.

Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Kme-
tijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica, p.o. in statutarni
sklepi.

Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-
cev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

27. člen
Do vpisa sprememb v sodnem registru Kmetijsko goz-

darski zavod Nova Gorica posluje v skladu z veljavno re-
gistracijo.

Z dnem uveljavitve tega sklepa o ustanovitvi preneha
veljati akt o ustanovitvi Kmetijsko veterinarskega zavoda No-
va Gorica p.o. Nova Gorica, naveden v zadnjem odstavku 4.
člena tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 179/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Kmetijsko gozdarske
 zbornice Slovenije

Peter Vrisk l. r.

5102. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Novo mesto

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00)
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda

Novo mesto

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s tem sklepom

ustanovi Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (v nadalje-
vanju: zavod) kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetij-
skega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih
rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke,
gozdarstva in ribištva na območju občin: Brežice, Črnomelj,
Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto,
Semič, Sevnica, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužem-
berk.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
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– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS – Zavod NM
Sedež zavoda je v Novem mestu.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
1. Zavod o okviru javne službe opravlja naslednjo de-

javnost:
– Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in ro-

dovništva v živinoreji
– Označevanje in registracija domačih živali
– Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,

lastnikov in zakupnikov zemljišč in gozdov ter prenos znanja
na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem podro-
čju

– Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje
zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu

– Načrtovanje in izvajanje programov celostnega raz-
voja podeželja in obnova vasi in na drugih področjih po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva

– Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje, izdelava ali pomoč pri izdelavi
razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji
in delovanju rejskih organizacij pridelovalcev in drugih obli-
kah proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev

– Svetovanje, izdelava ali pomoč pri izdelavi progra-
mov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah
in prostorskem načrtovanju

– Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diag-
nosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja in dajanje na-
svetov za varstvo rastlin ter druge naloge določene z zako-
nom

– Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih
sredstev

– Selekcija in reprodukcija sadnih sadik ter tehnološki
poskusi

– Vzgoja in zagotavljanje matičnega materiala in podlag

– Diagnostika karantenskih in gospodarsko škodljivih
organizmov ter predlaganje kmetom za njihovo zatiranje ter
izdelava ocen tveganja le-teh

– Spremljanje predpisanih tehnologij in metod prede-
lave grozdja in vina

– Selekcija in reprodukcija sadnih sadik vinske trte ter
tehnološki poskusi

– Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje
lastnikov in zakupnikov gozdov

– Svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivno-
sti na tem področju

– Izobraževanje kmetov lastnikov gozdov in zakupnikov
gozdov na področju varnega dela s kmetijskimi stroji in stroji
za delo v gozdu

– Reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo se-
mena ter proizvodnja krme za plemenjake

– Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za
osemenjevanje govejih plemenic

– Odkup in prodaja plemenske živine
– Proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja

in jagodičevja
– Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih

zadev s področja kmetijstva in gozdarstva ter gospodarjenja
– Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in

izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil
– Laboratorijska dejavnost na področju pedologije,

enologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko živilskih proiz-
vodov

– Izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, orga-
noleptične ocene in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom

– Kontrola kakovosti grozdja v času trgatve
– Kontrola zrelosti sadja
– Kontrola kakovosti semena kmetijskih rastlin, cvetja,

zdravilnih in aromatičnih rastlin ter gomoljev, čebuljčkov in
strokov, ki se uporabljajo za setev, saditev in razmnoževanje

– Organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov
– Ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi
– Spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materia-

la večletnih rastlin iz uvoza
– Opravljanje bioloških preiskav vzorcev sredstev za

varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi
– Presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisi-

jami snovi
– Izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega

kmetovanja
– Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospo-

darsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukre-
pov za njihovo zatiranje in vodenje podatkovne baze.

3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-
ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– Trgovino s plemenskimi živalmi in repromaterialom za
registrirano dejavnost

– Pridelava krme za lastne potrebe
– Proizvodnje sadnih sadik in njihovo prodajo ter pro-

dajo drugih rastlin za potrebe kmetijstva
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– Laboratorijske analize tal, gnojil, krmil, vina, jabolk,
rastlinskih boleznih in škodljivcev… ter ugotavljanje skladno-
sti drugih kmetijsko živilskih proizvodov

– Izdelava strokovnih nalog in investicijsko tehničnih
programov za urejanje kmetijskih zemljišč

– Izdelava sanacijskih programov
– Izdelava ureditvenih načrtov za kmetije
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega

razvoja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja po-
deželja

– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-
nih skupnosti

– Izdelava gradbenih načrtov za kmetijske objekte, (hle-
vi, silosi, skladišča, gnojnične jame…)

– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– Cenitev kmetijskih zemljišč in drugih premičnin in

nepremičnin
– Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij (spremljanje

izvajanja)
– Raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in so-

rodnih dejavnosti
– Trgovina z blagom živilskega in neživilskega izvora
– Vodenje knjigovodstva pri kmetih
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98) in so
razvrščene:

– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-

izvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-

ritev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo

– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s
cvetjem

– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi

– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen
z vrtninami

– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo
razen z malimi živalmi

– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln

– I/60.24 Cestni tovorni prevoz

– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem

– K/72.300 Obdelovanje podatkov

– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov

– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije

– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja

– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji

– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti

– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,
davčno svetovanje

– K/74.11 Pravno svetovanje

– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja

– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje

– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje

– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen
preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

– K/74.833 Druga splošna tajniška dela

– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti

– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovanja dejavnosti

– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v
živinoreji – reprodukcija živali

– M/80.422 Drugo izobraževanje.

Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem
ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.

7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod izvaja javna pooblastila, pridobljena po pravnem

predhodniku Kmetijskem zavodu Ljubljana, p.o. Ljubljana.
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V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.

1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestavlja-

jo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-

sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom zavoda,
– določa spremembo sedeža zavoda v soglasju z usta-

noviteljem.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.

Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,
ekonomske ali pravne smeri,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet
let na vodstvenih delih,

– ima organizacijske sposobnosti,

– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.

Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-
nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.

3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje de-

vet članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsednik sveta območne enote zbornice je član stro-
kovnega kolegija.

Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.

VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, ugotovljena z delitveno bilanco po
stanju na dan 31. 12. 2000 Kmetijskega zavoda Ljubljana
p.o. Ljubljana, ki ga je ta pred preoblikovanjem uporabljal za
opravljanje te dejavnosti na območju novoustanovljenega
Kmetijskega zavoda Novo mesto.
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VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz tretje
točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem
programu dela zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA

PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in
s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.

24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih
enot zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in k letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-
nje javnih služb,

– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
V. d. direktorja zavoda v skladu z zakonom imenuje

ustanovitelj.
Delavci Kmetijskega zavoda Ljubljana, p.o. Ljubljana,

ki so pred uveljavitvijo tega sklepa opravljali delo na obmo-
čju iz 1. člena tega sklepa, postanejo z dnem uveljavitve
tega sklepa delavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo
mesto.

Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata
najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.

Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh
od uveljavitve tega sklepa.

Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-
cev se opravijo izmed delavcev Kmetijskega zavoda Ljublja-
na p.o. Ljubljana ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

27. člen
Zavod se vpiše v sodni register.
Do vpisa subjekta v sodni register Kmetijsko gozdarski

zavod Novo mesto, dejavnost na območju iz prvega odstav-
ka tega člena opravlja Kmetijski zavod Ljubljana, ki posluje v
skladu z veljavno registracijo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 180/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Kmetijsko gozdarske
 zbornice Slovenije

Peter Vrisk l. r.

5103. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ptuj

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US in 8/96), 45. člena zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
41/99) ter na podlagi 14. člena začasnega statuta Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 99/00)
je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
15. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljeva-

nju: KGZS) s tem sklepom prevzema ustanoviteljske pravice
in preoblikuje Obdravski zavod za veterinarstvo in živinorejo
Ptuj n.sub.o. Ptuj in ustanovi Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
(v nadaljevanju: zavod) kot javni zavod za izvajanje javnih
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služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji
kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, strokovnih
nalog genske banke, gozdarstva in ribištva na območju ob-
čin: Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica,
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Majšperk, Markovci,
Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Ptuj, Radlje
ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Sv. Ana,
Trnovska vas, Videm, Vitomarci, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

2. člen
Ta sklep določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v prav-

nem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 1000 Ljublja-

na, Miklošičeva 4.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda je:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.
Skrajšano ime zavoda je: KGZS Zavod Ptuj.
Sedež zavoda je na Ptuju.
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj prevzema dejavnosti,

pooblastila in premoženje Obdravskega zavoda za veterinar-
stvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o. Ptuj, Ormoška c. 28, usta-
novljenega z Odločbo o ustanovitvi št. 022-60/65-3-MV z
dne 27. 1. 1966 skupščine občine Ptuj, ki je izvrševalka
ustanoviteljskih pravic in je vpisan v sodni register pri Okrož-
nem sodišču na Ptuju, št. reg. vložka 1/00728/00.

Obdravski zavod za veterinarstvo in živinorejo Ptuj je
pravni naslednik vseh pravno organizacijskih oblik zavoda
do njegove ustanovitve dne 27. 1. 1966.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, kot jih določata zakon in ta sklep.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
1. Zavod v okviru javne službe opravlja naslednjo dejav-

nost:
– selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in ro-

dovništvo v živinoreji,
– označevanje in registracija domačih živali,
– svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov,

lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehno-
loškem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju,

– svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje
zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu,

– načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvo-
ja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih, po-
membnih za razvoj kmetijstva in živilstva,

– svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov eko-
nomske politike, svetovanje in pomoč pri razvojnih načrtih
za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rej-
skih organizacij pridelovalcev in drugih oblikah proizvodne-
ga združevanja kmetijskih pridelovalcev,

– svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja
podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostor-
skem načrtovanju,

– napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diag-
nosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in da-
janje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge, določe-
ne z zakonom,

– dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih
sredstev,

– diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivih
organizmov ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zati-
ranje ter izdelave ocen tveganja v primeru pojava le-teh,

– spremljanje predpisanih tehnologij in metod predela-
ve grozdja in vina,

– selekcija in reprodukcija sadnih sadik in vinske trte
ter tehnološki poskusi,

– vzgoja in zagotavljanje zadostnih količin matičnega
materiala in podlag,

– izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje
lastnikov in zakupnikov gozdov,

– pravna pomoč KGZS pri urejanju pravnih zadev s
področja kmetijstva in gozdarstva ter gospodarjenja,

– reja plemenskih bikov za proizvodnjo in prodajo se-
mena ter proizvodnjo krme za plemenjake,

– oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za
osemenjevanje govejih plemenic,

– odkup in prodaja plemenske živine,
– svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in

izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– proizvodnja, nakup in prodaja sadja, sadnega drevja

in jagodičevja,
– svetovanje na področju gozdarstva in ostale aktivno-

sti na tem področju,
2. Dejavnost zavoda na podlagi javnih pooblastil:
– laboratorijska dejavnost na področju pedologije in

ugotavljanje skladnosti drugih kmetijsko-živilskih proizvodov,
– izvajanje laboratorijskih analiz grozdja in vina, orga-

noleptične ocene vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina, izdajanje certifikatov in druge naloge, določene z zako-
nom,

– kontrola kakovosti grozdja v času trgatve,
– kontrola kakovosti semena kmetijskih rastlin, cvetja,

zdravilnih in aromatičnih rastlin ter gomoljev, čebulčkov in
strokov, ki se uporabljajo za setev, saditev in razmnoževa-
nje,

– kontrola zrelosti sadja,
– spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala

večletnih rastlin iz uvoza,
– opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov kmetij-

skih posevkov za
– pridobivanje semena, objektov za pridelovanje goz-

dnega semena in objektov za pridelovanje sadilnega mate-
riala,

– opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev
za varstvo rastlin,

– presoja vplivov na tla zaradi obremenjevanja z emisi-
jami snovi,

– izvajanje kontrole integrirane pridelave in ekološkega
kmetovanja,
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– ocenjevanje škod po naravnih nesrečah in divjadi v
kmetijstvu,

– organoleptična ocena mlečnih in mesnih izdelkov,
– opravljanje veterinarske dejavnosti v osemenjevalnem

središču plemenskih bikov in merjascev.
3. Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja dru-

ge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno
povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno
službo dopolnjujejo:

– Trgovino s plemenskimi živalmi;
– Pridelava krme za lastne potrebe
– Vzreja plemenskih bikov
– Vzreja plemenskih merjascev
– Proizvodnja bikovega semena
– Proizvodnja merjaščevega semena
– Distribucija bikovega in merjaščevega semena
– Izdelava ureditvenih načrtov
– Izdelava strokovnih podlag in investicijsko tehničnih

programov za urejanje kmetijskih zemljišč
– Izdelava strokovnih podlag za prostorske plane lokal-

nih skupnosti
– Izdelava gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hle-

vi, silosi, skladišča, gnojnične jame…..)
– Vodenje in izdelava razvojnih projektov celostnega

urejanja podeželja in obnove vasi ter programov razvoja
podeželja

– Poslovni načrti za investicije v kmetijstvu
– Cenitev kmetijskih zemljišč, nepremičnin in premič-

nin
– Nadzor pri izvajanju agrarnih operacij in gradnje ob-

jektov
– Raziskovalna dejavnost na področju kmetijstva in so-

rodnih dejavnostih
– Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij.
Dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS, št. 34/94, 13/95, 33/95, 15/96 in 89/98) in so
razvrščene:

– A/01.11 Pridelovanje žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in

zelenih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik
– A/01.13 Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za pro-

izvodnjo pijač
– A/01.21 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.42 Storitve za živinorejo, brez veterinarskih sto-

ritev
– A/02.02 Gozdarske storitve
– B/05.02 Ribogojstvo in ribogojske storitve
– DE/22.11 Izdajanje knjig
– DE/22.12 Izdajanje časopisov
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.15 Drugo založništvo
– DE/23.33 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, surovin in polizdelkov
– G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-

ga materiala
– G/51.14 Posredništvo pri prodaji strojev
– G/51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov
– G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo

– G/51.22 Trgovina na debelo z rastlinami razen s
cvetjem

– G/51.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.21 Trgovina na drobno s svežim sadjem razen

z vrtninami
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo

razen z malimi živalmi
– G/52.63 Druga trgovina zunaj prodajaln
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
– K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-

jem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane z bazami podatkov
– K/73.10 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije
– K/73.101 Raziskovalni in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,

davčno svetovanje
– K/74.11 Pravno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko planiranje in načrtovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje razen

preizkušanja izračunov za gradbene elemente, certificiranja
ladij, letal …, tehnični pregledi motornih vozil

– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– L/74.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovanja dejavnosti
– N/85.20 Veterinarstvo – predvsem veterinarstvo v

živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem

ustanovitelja.

6. člen
V okviru svoje dejavnosti zavod s soglasjem ustanovite-

lja lahko ustanovi drug zavod ali podjetje.

7. člen
Podrobna organiziranost zavoda se določi s statutom

zavoda.

8. člen
Zavod izvaja javna pooblastila v skladu s predpisi.
Zavod nadaljuje z izvajanjem javnih pooblastil kot jih je

imel pred preoblikovanjem.

V. ORGANI ZAVODA

9. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktorja,
– strokovni kolegij.
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1. Svet zavoda

10. člen
Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestav-

ljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog pred-

sednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni odbor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih na pred-
log predsednika upravnega odbora KGZS imenuje upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,

– trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo
delavci s tajnim glasovanjem.

Postopek izvolitve članov sveta zavoda – predstavnikov
delavcev se določi v statutu zavoda.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku

te dobe so člani lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
še za eno mandatno obdobje.

12. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih večina

članov.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov, razen pri sprejemanju statuta, programov razvoja
zavoda, imenovanju in odpoklicu direktorja, ko se odločitve
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.

13. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejav-

nosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o spremembi se-

deža zavoda.

2. Direktor

14. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovodnega

in programskega direktorja.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, pripravlja programe razvoja zavoda, predstavlja in
zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

15. člen
Direktorja na podlagi javnega razpisa s soglasjem usta-

novitelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Za direktorja zavoda je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne,

ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet

let na vodstvenih delih,

– ima organizacijske sposobnosti,
– izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut zavoda.
Kandidati za direktorja zavoda morajo v postopku jav-

nega razpisa predložiti razvojni program zavoda za mandat-
no obdobje.

3. Strokovni kolegij

16. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni kolegij. Šteje de-

vet članov, ki jih na predlog direktorja zavoda imenuje svet
zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih stro-
kovnjakov s področja dela zavoda.

Predsednika svetov območnih enote zbornice sta čla-
na strokovnega kolegija.

Predsednik sveta zavoda je član strokovnega kolegija
po funkciji.

Strokovni kolegij obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih razvoja
kmetijstva v regiji v okviru pooblastil, določa strokovne pod-
lage za programe razvoja zavoda in kmetijstva v regiji.

17. člen
Način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge

strokovnega kolegija natančneje določa statut zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

18. člen
Zavod ima statut.
S statutom je urejena organizacija zavoda, organi in

njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.

Zavod ima druge akte, določene s statutom zavoda, ki
jih sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zač-
neta veljati, ko da nanju soglasje ustanovitelj.

VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

19. člen
Ustanovitelj prenese zavodu v upravljanje sredstva, pre-

moženje in obveznosti, s katerimi je do sedaj upravljal Ob-
dravski zavod za veterinarstvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o. Ptuj.

VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER

OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih za izvajanje

javnih služb zagotavlja ustanovitelj,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja

s premoženjem v skladu z zakonom.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.
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Vrsto, obseg in način gospodarske dejavnosti iz tretje
točke 5. člena tega sklepa določi svet zavoda v letnem
programu dela zavoda.

Zavod mora premoženje ustanovitelja uporabljati v skla-
du z zakonom, programom dela in razvoja ter za namen, za
katerega je bilo ustanovljeno ter z njim upravljati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA TER MEDSEBOJNE

PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja
s presežkom prihodkov nad odhodki na predlog direktorja in
s soglasjem ustanovitelja odloča svet zavoda.

Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavo-
da, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe do višine
vrednosti premoženja, s katerim zavod upravlja in je name-
njeno opravljanju javne službe.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz na-
slova drugih dejavnosti, ki jih opravlja zavod za druge naroč-
nike.

24. člen
Zavod v okviru svojih možnosti zagotavlja kadrovske,

administrativne in prostorske pogoje za delovanje območnih
enot zbornice in njihovih izpostav.

25. člen
Ustanovitelj izda soglasje k:
– statutu zavoda, k njegovim spremembam in dopolni-

tvam,
– letnemu programu dela in letnemu poročilu,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– zaposlovanju delavcev na delovnih mestih za izvaja-

nje javnih služb,
– spremembi sedeža zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Direktor zavoda nadaljuje z delom kot v.d. direktorja do

imenovanja direktorja.
Svet zavoda in strokovni kolegij zavoda se konstituirata

najkasneje v 90 dneh od uveljavitve tega akta.
Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v 120 dneh

od uveljavitve tega sklepa.
Do uveljavitve novega statuta velja dosedanji statut Ob-

dravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj, n.sub.o.
Ptuj.

Prve volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delav-
cev se opravijo ob smiselni uporabi določb zakona o sode-
lovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

5104. Dogovor o načinu usklajevanja plač v javnem
sektorju v letu 2001

D O G O V O R
o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v

letu 2001

1. člen
Vlada Republike Slovenije in sindikati s področja ne-

gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: socialni part-
nerji) s tem dogovorom določamo način usklajevanja izhod-
iščnih plač in osnov za določanje plač, ki so določene z
zakoni, v letu 2001 tako, da dogovorjene rešitve veljajo za
vse delodajalce v dejavnostih, za katere velja kolektivna
pogodba za negospodarske dejavnosti in za vse pri njih
zaposlene delavce.

2. člen
Socialni partnerji se strinjamo, da se v letu 2001 del

sredstev, namenjenih za uskladitev plač nameni v javnem
sektorju za zmanjševanje nesorazmerij med plačami zapos-
lenih.

3. člen
Socialni partnerji menimo, da je nujno, da Vlada RS v

letu 2001 s sodelovanjem sindikatov pripravi novo ureditev,
ki bo vzpostavila enotnost plačnega sistema v javnem sek-
torju in omogočila odpravljanje nesorazmerij med plačami
znotraj tega sektorja.

4. člen
Ne glede na poglavje III.1 “Usklajevanje plač“, točka

1.3.1., v veljavnem dogovoru o politiki plač za obdobje
1999–2001 (Uradni list RS, št. 22/99 in 51/00) se izhod-
iščne plače zaposlenih, za katere velja kolektivna pogodba
za negospodarske dejavnosti v RS, in osnove za določanje
plač, ki so določene z zakoni, v letu 2001 povečajo na
naslednji način:

S 1. januarjem 2001 se izhodiščne plače in osnove za
določanje plač, ki so določene z zakoni, povečajo za 3,6%.

Drugi del povečanja plač se izvede s 1. avgustom 2001
tako, da se sredstva v višini, ki ustreza razliki do povečanja
izhodiščnih plač do 6,3%, namenijo za zmanjšanje nesoraz-
merij med plačami. Način, ki bo omogočil zmanjšanje ne-
sorazmerij, bo opredeljen s kolektivnimi pogodbami de-

27. člen
Do vpisa sprememb v sodni register Kmetijsko gozdar-

ski zavod Ptuj posluje v skladu z veljavno registracijo Ob-
dravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj n.sub.o,
navedeno v zadnjem odstavku 4. člena tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 181/2000
Ljubljana, dne 15. decembra 2000.

Predsednik
Kmetijsko gozdarske
 zbornice Slovenije

Peter Vrisk l. r.
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javnosti oziroma za organe državne uprave z aktom Vlade
Republike Slovenije.

5. člen
Če ni drugače dogovorjeno za vse zaposlene v Repub-

liki Sloveniji, se v primeru:
– da rast cen življenjskih potrebščin v letu 2001 pred

koncem leta preseže 7%, za razliko nad 6,3% povečajo
izhodiščne plače ob izplačilu plač za mesec januar 2002,

– da rast cen življenjskih potrebščin 6,3% v celem letu
ni dosežena, razlika prav tako upošteva pri določitvi pov-
ečanja izhodiščnih plač za januar 2002.

6. člen
Socialni partnerji se strinjamo, da ta dogovor velja od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

7. člen
Socialni partnerji se strinjamo, da Vlada Republike Slo-

venije z zakonom zagotovi izvajanje tega dogovora.

8. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije.

Sindikati Vlada Republike Slovenije
Sindikat zdravstva in dr. Vlado Dimovski l. r.

socialnega varstva Slovenije Minister
Predsednica za delo, družino

Nevenka Lekše l. r. in socialne zadeve

Sindikat zdravstva in
socialnega

skrbstva Slovenije
Predsednik

Erih Šerbec l. r.

Sindikat delavcev v
zdravstveni

negi Slovenije
Predsednica

Jelka Černivec l. r.

FIDES – Sindikat zdravnikov
in

zobozdravnikov Slovenije
Predsednik

Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.

Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije

Predsednik
Lazo Rađenovič l. r.

Policijski sindikat Slovenije
Predsednik

Miroslav Dušič l. r.

Sindikat carinikov Slovenije
Predsednik

Dušan Miščevič l. r.

Sindikat poklicnega gasilstva
Slovenije

Predsednik
Bogdan Godnič l. r.
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OBČINE

BLED

5105. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2001

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98 ), 2. točke
drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99 in 19/00) ter 32. in 33. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan dne 20.
12. 2000 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bled za leto 2001 se

financiranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s
predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Bled za leto 2000 in za iste programe kot
v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2000 in začete v letu 2001.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu
2000 in za katere so bila v proračunu za leto 2000 zagotov-
ljena sredstva.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so

sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2001.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2001.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v

letu 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 40302-3/00
Bled, dne 20. decembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BREŽICE

5106. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 20. seji dne 18. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2000

(Uradni list RS, št. 26/00) se spremeni 3. člen in glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2000,

opredeljeni v splošnem delu so naslednji:

v 000 SIT

Bilanca Račun Račun
prihodkov in finančnih  financiranja

odhodkov terjatev
in naložb

Prihodki 2,200.278 100
Odhodki 2,191.903 8.475
Presežek 8.375 100
Primanjkljaj 8.475

2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se 10% nadomesti s

15%.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-5/00
Brežice, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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DORNAVA

5107. Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava
za leto 2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava
(Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Dornava dne
20. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dornava za leto

2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dornava za leto 2001

se potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Dornava
začasno financirajo na podlagi proračuna za leto 2000.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna Občine Dornava za leto
2000.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2001.

Št. 400-01-868/00
Dornava, dne 20. decembra 2000.

Župan
Občine Dornava

Franc Šegula, inž. l. r.

HRPELJE-KOZINA

5108.  Sklep o začasnem financiranju proračuna
Občine Hrpelje-Kozina v letu 2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Hrpelje-
Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je župan sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine

Hrpelje-Kozina v letu 2001

1. člen
Financiranje funkcij Občine Hrpelje-Kozina ter njenih

nalog in drugih s predpisi določenih namenov se v obdobju
od 1. 1. do 31. 3. 2001, oziroma do sprejetja proračuna
občine za leto 2001 začasno nadaljuje na podlagi odloka o
proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000 (sprejetega
na 17. redni seji OS Občine Hrpelje-Kozina, z dne 12. 12.
2000) za iste programe kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2000.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 411-66/00-2
Hrpelje-Kozina, dne 18. decembra 2000.

Župan
Občine Hrpelje-Kozina

Vojko Mahnič l. r.

IG

5109. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in
kolesarskih poti) v Občini Ig

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na
redni 13. seji dne 18. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih

poti) v Občini Ig

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne

poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Ig, ter ceste med naselji v

Občini Ig in naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste v uporabe dolžina

občini v sosed.
(m) obč. (m)

1. 133010 642 Brest-Matena- Iška
Loka- Ig 642 4170 vsa voz.

2. 133020 728 Iška vas-Strahomer-
Vrblenje-Tomišelj 642 5305 vsa voz.

3. 133030 404070 Suša-Golo 454042 2010 vsa voz.
4. 133031 133030 Golo, hiš. št.4-a. p. 454042 120 vsa voz.
5. 133040 454042 Visoko-Kurešček (cerkev) 1850 vsa voz.
6. 133041 133040 Kurešček (obračališče) 133040 140 vsa voz.
7. 133050 728 Mala vas-Iška-Iški

Vintgar h. št. 28 2800 vsa voz.
8. 133060 728 Krim oddajnik oddajnik 3340 vsa voz. 100
9. 404060 404050 Želimlje-Kremenica-

Ig 728 2292 vsa voz. 500
10. 404070 404050 Želimlje-Suša-Klada-

Sarsko-Kremenica 404060 4150 vsa voz. 2779
11. 454021 404052 Četež-Zapotok 454041 2280 vsa voz. 4100
12. 454041 106 Osredek-Zapotok 454042 940 vsa voz. 8309
13. 454042 454041 Zapotok-Golo-Škrilje-

Podgozd-Ig 728 10070 vsa voz.
14. 212310 022011 Podpeč-Črna vas 642 810 vsa voz. 7630

skupaj 40277 23418

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste v uporabe dolžina

občini v sosed.
(m) obč. (m)

1. 633010 642 Podkraj-Lipe h.
št. 13 212310 1720 vsa voz. 460

2. 633020 642 Tomišelj h.št. 11 133020 570 vsa voz
3. 633021 133020 Tomišelj h.št. 11 633020 40 vsa voz
4. 633030 633020 Tomišelj (pokopal.) pokopal. 400 vsa voz.
5. 633040 133020 Tomišelj (cerkev) cerkev D 90 vsa voz.
6. 633050 642 Brest h.št. 58-43 133010 140 vsa voz
7. 633060 133010 Brest h.št. 45-52a h.št. 52a 440 vsa voz.
8. 633070 133010 Matena h.št. 23-

kapelice 642 775 vsa voz.
9. 633080 133010 Matena h.št.42-

cerkve 633070 290 vsa voz.
10. 633090 133010 Matena-a.b. most 642 2810 vsa voz. 520
11. 633100 133010 Iška Loka h.št. 54-49 h.št. 49L 180 vsa voz.
12. 633110 642 Ižanska c.-Iška Loka 133010 2090 vsa voz.
13. 633120 633110 Iška Loka h.št. 20-69 h.št. 69L 210 vsa voz.
14. 633130 133010 Iška Loka h.št. 43-50 h.št. 50D 140 vsa voz.
15. 633140 728 Iška Loka h.št. 1 133010 1460 vsa voz.
16. 633150 728 Staje-Vrblenje 133020 1850 vsa voz.
17. 633160 133020 Vrblenje-Brest 642 1650 vsa voz
18. 633170 133020 Vrblenje h.št. 28 h.št. 28L 300 vsa voz.
19. 633180 133020 Vrblenje h.št. 53a h.št. 53aD 120 vsa voz.
20. 633190 133020 Strahomer h.št. 16 h.št. 16D 190 vsa voz.
21. 633200 133020 Strahomer h.št. 54 h.št. 54L 340 vsa voz.
22. 633210 133020 Strahomer nova hiša n.h.D 400 vsa voz.
23. 633220 728 Staje-Kot 728 1150 vsa voz.
24. 633230 633220 Kot nova hiša n.h.L 120 vsa voz.
25. 633240 633230 Kot h.št. 3-15 633220 180 vsa voz.
26. 633250 633240 Kot h.št. 8-35 h.št. 35 100 vsa voz.
27. 633260 633240 Kot h.št. 9-11 h.št. 11L 190 vsa voz.
28. 633270 728 Staje h.št.3a-3 h.št. 3L 100 vsa voz
29. 633280 728 Staje h.št. 1c-1e h.št. 1eL 90 vsa voz.
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste v uporabe dolžina

občini v sosed.
(m) obč. (m)

30. 633290 728 Iška vas šola-cerkev cerkev 50 vsa voz.
31. 633300 728 Iška vas h.št. 4-4a h.št. 4aD 130 vsa voz.
32. 633310 728 Iška vas h.št. 13-15 h.št. 15L 60 vsa voz.
33. 633320 728 Iška vas h.št. 18-58 h.št. 58L 180 vsa voz
34. 633330 728 Iška vas h. št. 24-cerkev cerkevL 120 vsa voz
35. 633340 728 Iška vas h.št. 36-38 h.št. 38L 70 vsa voz.
36 633350 633360 Iška vas h.št. 102-igrišče 728 220 vsa voz.
37. 633360 133020 Iška vas h.št. 33-88 133020 570 vsa voz.
38. 633370 633360 Iška vas h.št. 77-107 633360 170 vsa voz.
39. 633380 633360 Iška vas h.št. 84-86 h.št. 86D 90 vsa voz.
40. 633390 633370 Iška vas h.št. 75-71 633360 90 vsa voz.
41. 633400 728 Iška vas h.št. 48-201 h.št. 201D 1150 vsa voz.
42. 633410 633420 Iška h.št. 100-103 h.št. 103L 50 vsa voz.
43. 633420 728 Iška h.št. 5-112 h.št. 112D 330 vsa voz.
44. 633430 633340 Iška h.št. 130-136 h.št. 136L 60 vsa voz.
45. 633440 633450 Iška h.št. 127-142 h.št. 142L 230 vsa voz.
46. 633450 728 Iška h.št. 127-145 h.št. 45 420 vsa voz.
47. 633460 133050 Iška h.št. 13a-11 133050 650 vsa voz.
48. 633470 633460 Iška h.št. 13a-17 h.št. 17 470 vsa voz.
49. 633480 728 Gornji Ig h.št. 1-22 h.št. 22D 600 vsa voz.
50. 633490 633480 Gornji Ig h. št. 11-7 h.št. 7L 190 vsa voz.
51. 633500 633480 Gornji Ig h. št. 5-16 728 180 vsa voz.
52. 633510 633480 Gornji Ig h.št. 2-9 h.št. 9L 130 vsa voz.
53. 633520 633480 Gornji Ig h.št. 2-8 h.št. 8 140 vsa voz.
54. 633530 633480 Gornji Ig h.št. 11-8a h.št. 8a 190 vsa voz.
55. 633540 454021 Zapotok h.št. 23-32 h.št.32D 250 vsa voz.
56. 633550 454021 Zapotok h.št. 11-17 454021 465 vsa voz.
57. 633560 633550 Zapotok h.št. 8-4(šola) h.št.4(šola)D 350 vsa voz.
58. 633570 633560 Zapotok h.št. 5-37a h.št. 37aL 160 vsa voz.
59. 633580 633550 Zapotok h.št. 56-109 h.št.109 550 vsa voz.
60. 633590 633550 Zapotok h.št. 61-74 h.št. 74D 360 vsa voz.
61. 633600 633590 Zapotok h.št. 74-79 h.št. 79L 100 vsa voz.
62. 633610 454021 Zapotok h.št. 10-49 h.št. 49 550 vsa voz.
63. 633620 633610 Zapotok h.št. 40-40a h.št. 40aL 90 vsa voz.
64. 633630 454042 Zapotok h.št. 126-134 h.št. 134L 270 vsa voz.
65. 633640 454042 Zapotok h.št. 139-140 h.št. 140L 120 vsa voz.
66. 633650 454042 Visoko hiši L in D hiši L in D 80 vsa voz.
67. 633660 454042 Visoko h.št. 204-206 h.št. 206D 120 vsa voz.
68. 633670 633720 Golo-Visoko 133040 1490 vsa voz.
69. 633680 633700 Visoko-Rogatec h.št. 26 h.št. 26L 1840 vsa voz.
70. 633690 633680 Rogatec h.št. 6-5 h.št. 5L 80 vsa voz.
71. 633700 133040 Visoko-cerkev cerkev D 2540 vsa voz.
72. 633710 633700 Visoko h.št. 8-34 h.št. 34D 250 vsa voz.
73. 633720 133030 Golo(Hrastje) do h.št. 45 454042 1400 vsa voz.
74. 633730 633720 Golo(Hrastje)-Selnik znak sl. ul. 880 vsa voz.
75. 633740 133030 Golo h.št. 39-153 454042 645 vsa voz.
76. 633750 133030 Golo h.št. 37(šola)-cerkev cerkev 550 vsa voz.
77. 633760 454042 Golo(Golec) h.št. 46-92 h.št. 92D 550 vsa voz.
78. 633770 454042 Golo(Gora) a. p.-h.št. 93b h.št. 93bL 530 vsa voz.
79. 633780 454042 Golo h.št. 17-15 133031 90 vsa voz.
80. 633790 454042 Golo-Škrilje 454042 1390 vsa voz.
81. 633800 633790 Škrilje gas. Dom-a.p. 454042 245 vsa voz.
82. 633810 454042 Škrilje(Ledine) h.št. 39-64 h.št. 64 510 vsa voz.
83. 633811 633810 Škrilje h.št. 70-66 h.št. 66 180 vsa voz.
84. 633820 633790 Škrilje h.št. 23-6 633790 270 vsa voz.
85. 633830 454042 Škrilje h.št.75-4 633790 150 vsa voz.
86. 633840 633820 Škrilje h.št. 8-a.p. 454042 230 vsa voz.
87. 633850 454042 Škrilje(Tlake) h.št. 75-91 633850 690 vsa voz.
88. 633860 633850 Škrilje(Tlake) h.št. 92-95 h.št. 95 70 vsa voz.
89. 633870 454042 Škrilje(Mali vrhek) h.št. 133D 660 vsa voz.
90. 633880 454042 Škrilje h.št. 53-54a h.št.54aD 180 vsa voz.
91. 633890 454042 Škrilje(Krajiček)

h.št.57-144 h.št.144L 260 vsa voz.
92. 633900 454042 Dobravica(Podgozd)

h.št. 14-58 h.št. 58D 460 vsa voz.
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste v uporabe dolžina

občini v sosed.
(m) obč. (m)

93. 633910 454042 Dobravica(Podgozd)
h.št. 48-16 h.št. 16 300 vsa voz.

94. 633920 454042 Dobravica-cerkev cerkev 1490 vsa voz.
95. 633930 633920 Dobravica h.št.1a-43 h.št.43 140 vsa voz.
96. 633940 404060 Draga-Rebolj(Sarsko 12) h.št. 12 2565 vsa voz.
97. 633950 633940 Dobravica(Draga)

h.št. 22-21 h.št. 21 160 vsa voz.
98. 633960 404060 Kremenica h.št. 18 h.št. 18 180 vsa voz.
99. 633970 404060 Dobravica(Draga) center

Dolfke Boštjančič 633970 660 vsa voz.
100. 633980 404060 Kremenica kapelica-

cerkev cerkev D 495 vsa voz.
101. 633990 634000 Ig h.št. 337-302 634050 380 vsa voz.
102. 634000 634050 Ig h. št. 357-356 h.št. 365D 260 vsa voz.
103. 634010 634050 Ig h.št. 367-377 h.št. 377L 190 vsa voz.
104. 634020 634050 Ig h.št. 378-390 h.št. 390D 170 vsa voz.
105. 634030 634050 Ig h.št. 392-404 h.št. 404D 150 vsa voz.
106. 634040 728 Ig h.št. 200a-200b h.št. 200bL 40 vsa voz.
107. 634050 728 Ig h.št. 302-406 h.št. 406D 430 vsa voz.
108. 634060 728 Ig -Draga 633940 1850 vsa voz.
109. 634070 454042 Ig 194c-194b h.št.194bL 70 vsa voz.
110. 634080 633050 Brest h.št. 62-41 h.št. 41D 70 vsa voz.
111. 634090 454042 Ig h.št.409-412 h.št. 412D 100 vsa voz.
112. 634100 454042 Ig h.št.191a-193d h.št. 193dL 160 vsa voz.
113. 634110 728 Ig h.št. 178-178a

(kmetijska zadruga) h.št. 178aL 460 vsa voz.
114. 634120 634140 Ig h.št. 19-292 h.št. 292 180 vsa voz.
115. 634130 634140 Ig h.št. 21-16d 634140 160 vsa voz.
116. 634140 642 Ig h.št. 14-čistilna nap. č. naprava 540 vsa voz.
117. 634150 634140 Ig h.št. 287-278 h.št.278D 100 vsa voz.
118. 634160 642 Ig h.št. 258-271 h.št.271L 350 vsa voz.
119. 634170 642 Ig h.št. 1-1d konec asfalta 60 vsa voz.
120. 634180 728 Ig h.št. 140-144 h.št. 144L 60 vsa voz.
121. 634190 634110 Ig h.št.420-422 h.št.422D 55 vsa voz.
122. 634200 634110 Ig h.št.419-432 h.št.432 300 vsa voz.
123. 634210 634220 Ig h.št. 171-168 h.št.168L 80 vsa voz.
124. 634220 728 Ig h.št. 163-167 h.št.167D 120 vsa voz.
125. 634230 642 Ig h.št. 62-začetek m. začet. mostu 150 vsa voz.
126. 634240 642 Ig h.št. 26-241bL h.št. 241bL 420 vsa voz.
127. 634250 634240 Ig h.št. 219-219c h.št. 219cL 60 vsa voz.
128. 634260 133010 Ig h.št. 52-217(šola) šolaD 140 vsa voz.
129. 634270 133010 Ig h.št.86a-90 642 125 vsa voz.
130. 634280 133010 Ig h.št. 213a-209 h.št. 209L 110 vsa voz.
131. 634290 642 Ig h.št. 108-100 h.št. 100L 60 vsa voz.
132. 634300 642 Ig h.št. 103-97 h.št. 97L 170 vsa voz.
133. 634310 642 Ig h.št. 126-126a h.št.126a 50 vsa voz.
134. 634320 642 Ig (pokopališče) pokopališče 50 vsa voz.
135. 634330 642 Ig h.št. 133-233a (KIG) h.št.233a 150 vsa voz.
136. 634340 642 Ig h.št. 235a-136 (grad) h.št. 136L 620 vsa voz.
137. 634350 454021 Zapotok kamnol.-h.št. 219 h.št. 219 520 vsa voz.

skupaj 59230 980

6. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste v uporabe dolžina

občini v sosed.
(m) obč. (m)

1. 963310 642 Brest h.št. 29-Tomišelj
h.št. 37a 633020 675 koles.,mot.

2. 963320 633030 Tomišelj h. št. 38-21 133020 280 koles.,mot.
3. 963330 642 Brest (ob Iški)-Lipe

(občinska meja) 212310 2360 koles.,mot. 3500
skupaj 3315 3500



Stran 13186 / Št. 122 / 28. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti,

določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. čle-
na uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list
RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Re-
publike Slovenije za ceste št. 133010 do 212310 in
633010 do 634350.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

gospodarjenju z javnimi potmi mesta Ljubljane (Uradni list
SRS, št. 30/87).

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 344-04/00-100
Ig, dne 6. decembra 2000.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

IVANČNA GORICA

5110. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za
financiranje asfaltiranja krajevne ceste v vasi
Hrastov dol ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male
Pece in Rdeči Kal-Sad

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe US RS (Uradni list RS, št.
13/95) ter skladno s statutom KS Dob, je Svet KS Dob dne
24. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka

za financiranje asfaltiranja krajevne ceste
v vasi Hrastov dol ter lokalnih cest

Rdeči Kal-Male Pece in Rdeči Kal-Sad

1. člen
Uvede se posebni samoprispevek za območje vasi:

Hrastov dol, Male Pece in Rdeči Kal.

2. člen
Posebni samoprispevek v denarju se predpisuje za

asfaltiranje krajevne ceste v vasi Hrastov dol ter lokalnih cest
Rdeči Kal-Male Pece in Rdeči Kal-Sad.

3. člen
Posebni samoprispevek poravnajo zavezanci do

31. 12. 2000.

4. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki

so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.

5. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je

naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleženci referenduma.

6. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti, ki so

svojo obveznost že poravnali, kakor tudi tisti, ki so po
zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) pla-
čila oproščeni.

7. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni

v naslednjem seznamu:

Priimek in ime Bivališče  SIT

Kozjek Janez Hrastov dol 3 80.000
Zupančič Alojz Hrastov dol 4 80.000
Selan Ciril Hrastov dol 5  100.000
Trlep Mirko Hrastov dol 6 140.000
Šraj Majda Hrastov dol 7 80.000
Gorenc Marta Hrastov dol 7 80.000
Kastelic Aleš Hrastov dol 9 80.000
Krnc Andreja Hrastov dol 10 100.000
Turk Anton Hrastov dol 10 100.000
Kastelic Silvo Hrastov dol 12 60.000
Rus Alojz Hrastov dol 14 60.000
Kastelic Marko Hrastov dol 15 60.000
Nose Ivan Hrastov dol 16 60.000
Verbič Ana Hrastov dol 17 20.000
Fortuna Boštjan Hrastov dol 21 40.000
Oven Toni Hrastov dol 22 40.000
Ozimek Jožica Hrastov dol 23 60.000
Kastelic Ivan Hrastov dol 26 40.000
Rus Nada Hrastov dol 26A 60.000
Selan Andrej Hrastov dol 27 40.000
Zupančič Janez Male Pece 2 100.000
Zupančič Jože Male Pece 2 100.000
Ostanek Marjan Male Pece 3 100.000
Sever Jože Male Pece 4 50.000
Ostanek Jože Male Pece 5 100.000
Golf Marija Rdeči Kal 4 54.100
Rus Štefan Rdeči Kal 5 54.100
Sever Jože Rdeči Kal 6 54.100
Markelj Ciril Rdeči Kal 7 54.100
Česnik Nataša Rdeči Kal 8 54.100
Štrus Bojan Rdeči Kal 10 54.100
Mandelj Albina Rdeči Kal 15 54.100

8. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove

za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS,
št. 48/90).

9. člen
Samoprispevek se plača na blagajni Krajevne skupno-

sti Dob.

10. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namen-

ska in se uporabljajo za namene iz 2. člena tega sklepa.

11. člen
S sredstvi samoprispevka upravlja Svet krajevne

skupnosti Dob, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in
izvajanje del. Ta je dolžan po zaključku del poročati na
zboru občanov o uporabi s samoprispevkom zbranih sred-
stev.
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12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dob, dne 26. novembra 2000.

Predsednik
Sveta KS Dob

Anton Čebular l. r.

5111. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo posebnega samoprispevka za
financiranje asfaltiranja krajevne ceste v
Hrastovem dolu ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male
Pece in Rdeči Kal-Sad

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma za
plačilo posebnega samoprispevka za financiranje asfaltira-
nja krajevne ceste v Hrastovem dolu ter lokalnih cest Rdeči
Kal-Male Pece in Rdeči Kal-Sad (Uradni vestnik občine Ivan-
čna Gorica, št. 6/00) daje volilna komisija Krajevne skupno-
sti Dob

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

posebnega samoprispevka za financiranje
asfaltiranja krajevne ceste v Hrastovem dolu

ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male Pece
in Rdeči Kal-Sad

Na referendumu dne 19. 11. 2000 za uvedbo pose-
bnega samoprispevka za financiranje asfaltiranja krajevne
ceste v Hrastovem dolu ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male
Pece in Rdeči Kal-Sad so bili ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 32 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 31 volivcev, kar je

96,87%.
3. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
4. Neveljavna ni bila nobena glasovnica.
5. Veljavnih glasovnic je bilo 31.
6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 30 voliv-

cev, kar je 96,77% volivcev, ki so glasovali.
7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasoval 1 volivec,

kar je 3,33% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o

referendumu in o ljudski iniciativi, Volilna komisija krajevne
skupnosti Dob ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje asfalti-
ranja krajevne ceste v Hrastovem dolu ter lokalnih cest
Rdeči Kal-Male Pece in Rdeči Kal-Sad, ker se je zanj
izrekla večina volivcev, ki so glasovali.

Dob, dne 19. novembra 2000.

Predsednica
Volilne komisije KS Dob
Alojzija Trnovšek l. r.

JESENICE

5112. Program priprave zazidalnega načrta Poslovne
cone Jesenice

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 26. in 93. člena statuta Obči-
ne Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96,
2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 23.
seji dne 23. 11. 2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
zazidalnega načrta Poslovne cone Jesenice

1. člen
1. Uvod
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema zazidalne-
ga načrta Poslovna cona Jesenice (v nadaljevanju: ZN),
subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelova-
nja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opra-
viti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potre-
bna za pripravo ZN.

2. člen
2. Območje urejanja ZN
Po veljavnem družbenem planu občine Jesenice za

obdobje od 1986 do 2000 (U.V.G., št. 8/88 ter Uradni list
RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99)
ter Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št.
107/99) je območje zahodnega dela opuščenih zemljišč
Železarne Jesenice, ki zajema naslednja območja urejanja:

– uprava Železarne z oznako J2/C9,
– jeklarna – zahod z oznako J2/M1,
– žebljarna z oznako J2/P6,
– halda – zahod J2/P8,
za katere je previdena izdelava zazidalnih načrtov.
Poleg tega predmetno območje zajema še naslednja

območja urejanja:
– toplarna z oznako J2/O3,
– jeklarna – vzhod z oznako J2/M2,
– kolodovor J2/P7,
ki se urejajo s prostorsko ureditvenimi pogoji.
V osnutku sprememb in dopolnitev družbenega plana

Občine Jesenice, dopolnitev 1999 je predvidena spremem-
ba urejanja, in sicer iz več zazidalnih načrtov v en zazidalni
načrt ter iz prostorsko ureditvenih pogojev v zazidalni načrt.

Območje vseh ZN je na severu omejeno z regionalno
cesto Cesta železarjev, na jugu z reko Savo, na zahodu z
železniško progo Jesenice–Nova Gorica in na vzhodu z
območjem predvidenim za rekreacijo (Halda vzhod). Površi-
na območja, ki ga ureja ZN znaša približno 288.530 m2.

Predvidena je izdelava programske zasnove predmet-
nega območija urejanja v okviru posebnih strokovnih pod-
lag. Obvezna je razdelitev območja urejanja ZN na več ure-
ditvenih enot oziroma minimalno na navedene v prvem od-
stavku tega člena.

3. člen
3. Osnove za pripravo
3.1. Naročnik in izdelovalec ZN
Naročnik in investitor ZN je Občina Jesenice, C. m.

Tita 78, Jesenice.
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Izdelovalec ZN bo izbran kot najugodnejši na osnovi
izdelane ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor izva-
jalca za izdelavo ZN, ki ga bo pripravila in izvedla občina
upoštevaje določila zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97).

3.2. Zakonske podlage in obseg priprave ZN
Pri izdelavi ZN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti podzakonski akti,

– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine ter

predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava ZN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela

(odlok z ustrezno obrazložitvijo, strokovnimi podlagami, ute-
meljitvami, opisi, pojasnili in podobno) in grafičnega dela v
fazi osnutka, predloga in končnega elaborata ZN.

V postopku bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
3.3. Strokovne podlage in veljavni akti
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoš-
tevati pri pripravi ZN, so:

– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in
dopolnitvami (U.V.G., št. 20/86 in 8/88 ter Uradni list RS,
št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98 in 41/99),

– odlok o Urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni
list RS, št. 107/99),

– posebne strokovne podlage za Urbanistično zasnovo
mesta Jesenice; Urbanistični inštitut RS; 1994/99,

– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),

– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jese-
nice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,

– energetska zasnova Občine Jesenice; POP, d.o.o.
Velenje; avgust 1999,

– odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85
in 2/87),

– rezultate urbanistične delavnice o sanaciji območja
železarne in integraciji opuščenih zemljišč železarne v me-
stni razvoj; Urbanistični inštitut RS; december 1996,

– dostop do opuščenih zemljišč Železarne Jesenice –
idejna varianta rešitve, Planing, d.o.o. Križe; november
1999,

– študijo Inventarizacija obstoječega stanja in opis VG
problematike Save Dolinke skozi Jesenice; Vodnogospo-
darski inštitut Ljubljana; 1999,

– kolesarske povezave v občinah Jesenice in Žirovnica
– strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti; Urba-
nistični inštitut RS; december 1998,

– vsa dokumentacija pridobljena za gradnjo infrastruk-
ture na tem območju (program Phare in upravljalci),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– podatki o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve...).

S postopkom sprejema ZN se obenem predhodno iz-
dela in sprejme tudi programska zasnova za predmetni ZN.

Kot predhodno fazo je potrebno pripraviti in uskladiti
projektno nalogo. Sledi prva faza izdelave osnutka ZN, kjer
se izdelajo posebne strokovne podlage, ki morajo obvezno
vključevati razdelitev območja urejanja ZN na več ureditve-
nih enot, prometno ureditev, kolesarsko pot, infrastrukturne
vode, ureditev obrežja Save. Hkrati je pri izdelavi posebnih
strokovnih podlag potrebno upoštevati tudi funkcionalno po-
vezanost s sosednjimi območji. Glede na to, da za obsežne
proste površine ni znanega investitorja, se za te določi le
gostota pozidave, etažnost, maksimalna višina, namem-
bnost. Podrobneje se obdelajo pozidana območja, kjer se
evidentira stanje objektov in naprav ter določi potencialna
sanacija.

4. člen
4. Priprava ZN
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnut-

ka ZN
Izdelovalec ZN bo pripravil primerno gradivo za pridobi-

vanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred začet-
kom priprave osnutka ZN podati pogoje in mnenja za njego-
vo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike
in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.

4.2. Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom
izdelave osnutka ZN podati mnenja ali pogoje

Pred začetkom priprave ZN morajo v skladu s 35.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor pogoje oziroma mnenja za njegovo pripravo podati na-
slednji organi in organizacije:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19a, Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,

– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura,
Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljublja-
na,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled,

– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana,

– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Va-
dnova 13, Kranj,

– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana,
– Energetika, d.o.o, Cesta železarjev 8, Jesenice,
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– Meting – Železarna Jesenice, d.o.o, Cesta železar-
jev 8, Jesenice,

– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je potre-

bno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi
od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prejšnjem
odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.

Če kateri od navedenih organov in organizacij v 30
dneh od prejema vloge ne poda pogojev, se bo štelo, da
pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

4.3. Izdelava osnutka ZN
Na podlagi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev

organov in organizacij, navedenih v predhodni točki tega
programa, bo izdelovalec ZN pripravil osnutek ZN.

Osnutek ZN bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami, po-

nazoritvami in utemeljitvami določil ZN ter pogoje organov in
organizacij,

2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN
in TTN v merilu 1:5000 in podrobnejše urejanje v večjem
merilu 1:1000, 1:500, detajli,

3. osnutek odloka o ZN z vsebino, kot jo določa zakon
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilo
vsebini posebnih strokovnih podlagi in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov.

5. člen
5. Sprejemanje ZN
5.1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ZN
Ko Občinska uprava občine Jesenice ugotovi, da osnu-

tek ZN vsebujejo vse sestavine opredeljene v zakonu o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilu o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov, predlaga županu, da osnutek ZN javno
razgrne.

5.2. Javna razgrnitev osnutka ZN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor župan Občine Jesenice sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN, ki se objavi
v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice
in sedežu tangirane krajevne skupnosti ter traja 30 dni od
dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.

V času javne razgrnitve Občinska uprava občine Jese-
nice organizira javno obravnavo v tangirani krajevni skupno-
sti. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno
običajen, primeren način.

Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne in
ustne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.

V času javne razgrnitve se osnutek ZN posreduje v
obravnavo pristojnemu odboru občinskega sveta in Občin-
skemu svetu občine Jesenice.

5.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Po javni razgrnitvi bo izdelovalec ZN zbrane pripombe

in predloge strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna
stališča z opredelitvijo ali se pripomba upošteva ali ne.

Župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč,
zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času
javne razgrnitve in javnih obravnav.

5.4. Priprava usklajenega predloga ZN
Na podlagi stališč župana do pripomb in predlogov iz

javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec ZN osnutek ZN
dopolnil v predlog ZN.

Predlog ZN bo vseboval enake sestavine kot osnutek
ZN s tem, da bodo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoš-

tevanja pripomb in predlogov k osnutku ZN vsebovali tudi
soglasja pristojnih organov in organizacij k ZN.

5.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k
predlogu ZN

Na usklajen predlog ZN bo izdelovalec ZN pridobil
soglasja pristojnih organov in organizacij.

V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati sogla-
sje k predlogu ZN naslednji organi in organizacije:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS,
Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73,
Jesenice,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Blei-
weisova 34, Kranj,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 56, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, izpostava Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj,

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-
ste, Tržaška 19a, Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,

– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura, Slu-
žba za strategijo in razvoj, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana,

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled,

– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
Ljubljana,

– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade
11, Ljubljana,

– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste
2a, Žirovnica,

– Telekom Slovenije,d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Va-
dnova 13, Kranj,

– JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
V primeru, da kdo od navedenih organov in organizacij

o izdaji soglasja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve,
se bo štelo, da s predlogom ZN soglaša.

5.6. Sprejetje odloka o ZN
Župan bo usklajen predlog ZN s pridobljenimi soglasji

organov in organizacij posredoval v sprejetje Občinskemu
svetu občine Jesenice.

Ta ga sprejme z odlokom, odlok se objavi v Uradnem
listu RS.

6. člen
6. Roki za pripravo ZN
ZN bo pripravljaljen v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca v roku 60 dni od sprejetja programa

priprave,
– priprava in uskladitev projektne naloge v enem mese-

cu po sklenitvi pogodbe,
– priprava posebnih strokovnih podlag v treh mesecih

po sklenitvi pogodbe,
– obravnava in potrditev posebnih strokovnih podlag s

strani občinske uprave in pristojnega odbora občinskega
sveta najkasneje v enem mesecu po predaji gradiva,

– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka
ZN v 21 dneh po potrditvi posebnih strokovnih podlag,

– pridobitev pogojev za pripravo osnutka ZN 30 dni po
posredovanju gradiva,



Stran 13190 / Št. 122 / 28. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

– osnutek ZN v enem mesecu po preteku roka za
izdajo pogojev oziroma soglasij organov in organizacij,

– javna razgrnitev in obravnave osnutka ZN 30 dni,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne

razgrnitve in obravnav 30 dni po zaključku javne razgrnitve,
– župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb

in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav,
– na podlagi stališč župana izvajalec v enem mesecu

pripravi predlog ZN,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasij odločili v

30 dneh po prejemu usklajenega predloga ZN,
– Občinski svet občine Jesenice sprejeme odlok o

ZN,
– odlok se objavijo v Uradnem listu RS.

7. člen
7. Financiranje priprave ZN
Sredstva za pripravo ZN se zagotavljajo v proračunu

Občine Jesenice, iz postavke urbanizem.

8. člen
8. Veljavnost programa priprave ZN
Z dnem uveljavitve tega programa priprave preneha

veljati program priprave zazidalnega načrta Uprava železar-
ne, zazidalnega načrta Toplarna, zazidalnega načrta Jeklar-
na – zahod, zazidalnega načrta Jeklarna – vzhod, zazidalne-
ga načrta Žebljarna in zazidalnega načrta Kolodvor, z dne
24. 2. 2000 (Uradni list RS, št. 24/00).

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Št. 352-3/00
Jesenice, dne 23. novembra 2000.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KAMNIK

5113. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
območja B17 Duplica

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
39/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Kamnik (Urad-
ni list RS, št. 47/99) je župan Občine Kamnik dne 29. 11.
2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
območja B17 Duplica

I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu območja B17 Duplica.

II
Javna razgrnitev predloga odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B17 Du-
plica se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik,
Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih KS Duplica in bo
trajala 30 dni.

III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lah-

ko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v pisni obliki
v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Obči-
ni Kamnik, Oddelku za okolje in prostor, Glavni trg 24,
Kamnik.

V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna
obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna
skupnost Duplica obveščena na krajevno običajen način.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01504-11/00
Kamnik, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

5114. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
območja B5 Perovo

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
39/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Kamnik (Urad-
ni list RS, št. 47/99) je župan Občine Kamnik dne 29. 11.
2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
območja B5 Perovo

I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu območja B5 Perovo.

II
Javna razgrnitev predloga odloka o spremembah in do-

polnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo se
začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24,
v II. nadstropju in v prostorih KS Perovo in bo trajala 30 dni.

III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lah-

ko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v pisni obliki
v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Obči-
ni Kamnik, Oddelku za okolje in prostor, Glavni trg 24,
Kamnik.
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V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna
obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna
skupnost Perovo obveščena na krajevno običajen način.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-4/99
Kamnik, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

KOČEVJE

5115. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Kočevje v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 –
odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 63/99 in
70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99) je župan Občine Kočevje 15. 12.
2000 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Kočevje v letu 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 2001 se financiranje

javne porabe Občine Kočevje začasno financira po proraču-
nu za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti me-

sečno povprečno ena dvanajstina sredstev proračuna za
leto 2000.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. 12. 2000.

4. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del proračuna Občine Kočevje za
leto 2001.

5. člen
Določila odloka o proračunu Občine Kočevje za leto

2000 se bodo smiselno uporabljala tudi v obdobju začasne-
ga financiranja v letu 2001.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja na podlagi tega skle-

pa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje ob-
činskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s

sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001
dalje.

Št. 401/10/99-121
Kočevje, dne 15. decembra 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.

KOZJE

5116. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 33. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) in 104. člena statuta Občine
Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kozje za leto

2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2001 se

financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na pod-
lagi proračuna Občine Kozje za leto 2000.

2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

od 1. 1. 2001 do sprejetja proračuna Občine Kozje za
leto 2001 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3.
2001.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.

Št. 03101-0005/00
Kozje, dne 15. decembra 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.
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KUNGOTA

5117. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih
izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi
sestavinami planskih aktov za območje Občine
Kungota

Na podlagi 44. in 82. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), ter  7. člena statuta
Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet
občine Kungota na 14. seji dne 7. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih

izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi
sestavinami planskih aktov za območje Občine

Kungota

1. člen
S tem odlokom ugotavljamo, katere sestavine zazidal-

nih in ureditvenih načrtov, ki veljajo za območje Občine
Kungota, so v nasprotju z odlokom o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990
za območje Občine Kungota v letu 1997 (Uradni list RS,
št. 72/97; v nadaljevanju: prostorske sestavine planskih
aktov občine).

2. člen
V nasprotju s prostorskimi sestavinami planskih aktov

občine je zazidalni načrt delov naselij izven Maribora (MUV,
št. 10/72 in 7/77), in sicer za del naselja Zgornja Kungo-
ta, ki se nanaša:

– na posege in ureditve, ki jih zazidalni načrt oprede-
ljuje na območju, ki s prostorskimi sestavinami planskih
aktov ni opredeljeno kot stavbno zemljišče oziroma uredi-
tveno območje naselja,

– na posege in ureditve, ki jih zazidalni načrt določa v
nasprotju z namensko rabo, določeno v prostorskih sesta-
vinah planskih aktov občine – v urbanistični zasnovi za
naselje Zgornja Kungota.

3. člen
Posegi in ureditve iz prve alinee 2. člena se ne morejo

izvajati, dokler se ne uskladijo. Posegi in ureditve iz druge
alinee 2. člena se izvajajo v skladu z namensko rabo, opre-
deljeno v prostorskih sestavinah planskih aktov občine in ob
smiselni uporabi določil citiranega zazidalnega načrta.

Posegi in ureditve v ureditvenem območju naselja
Zgornja Kungota, ki so opredeljeni v prostorskih sestavi-
nah planskih aktov občine, pa niso zajeti v območje po
citiranem zazidalnem načrtu ali drugem prostorskem izved-
benem aktu, se izvajajo v skladu z namensko rabo, opre-
deljeno v prostorskih sestavinah planskih aktov občine in
ob smiselni uporabi določil citiranega zazidalnega načrta.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za območje

Občine Kungota veljati B) točka 2. člena odloka o ugotovi-
tvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega
reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom
Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV,
št. 7/87).

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-01-1/15-2000
Kungota, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LENART

5118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Lenart za leto 2000

Na podlagi 6. točke 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98 in 67/98), 29. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/2000), odloka o prora-
čunu Občine Lenart (Uradni list RS, št. 4/00) in 15. člena
statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski
svet občine Lenart na 17. seji dne 19. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Lenart za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 2000 (Urad-

ni list RS, št. 4/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Proračun za leto 2000 je določen v naslednjih zne-

skih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
1. Skupaj prihodki 1.215,205.474
2. Skupaj odhodki 1.279,630.007
3. Proračunski primanjkljaj (1-2) 64,424.533

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
4. Prejeta vračila danih posojil

in prodaja kapitalskih deležev
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
6. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev

C) Račun financiranja:
7. Zadolževanje proračuna 50,000.000
8. Odplačila dolga 3,998.473
9. Neto zadolževanje 46,001.527
10. Zmanjšanje sredstev na računih 18,423.006

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-1/99
Lenart, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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5119. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2001

Na podlagi 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), 13., 18.
in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS,
št. 34/99) ter 70. člena poslovnika Občinskega sveta
občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Lenart na 17. seji dne 19. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Lenart za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Lenart za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Lenart.

2. člen
Občinski proračun za leto 2001 je določen v nasled-

njih zneskih:

A)  Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
I. Skupaj prihodki 1.493,486.546
II. Skupaj odhodki 1.530,952.928
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.) 37,466.382

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojilin prodaja kapital-
skih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapi-
talskih deležev (IV. – V.)

C)  Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna 30,000.000
IX. Odplačila dolga 6,031.160
X. Neto zadolževanje 23,968.840
XI. Povečanje sredstev na računih 13,497.542

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.

Sestavni del občinskega proračuna so tudi programi
modernizacije cest, rekonstrukcije in razširitve vodovodnih
objektov in naprav in drugi programi, ki jih sprejme občinski
svet kot specifikacijo koriščenja posameznih proračunskih
postavk investicijskega značaja.

3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračun-
ske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpra-
vo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemelj-
ski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske
ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo narav-
ne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izločijo 0,5% skup-
no doseženih letnih prejemkov proračuna. Del sredstev se
izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po
zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan
in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.

4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premože-

nja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo
dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.

V proračun občine se stekajo tudi drugi prihodki, ki
jih realizira Občina Lenart, s tem, da se namenski prihod-
ki Stanovanjskega sklada preko proračuna usmerjajo na
sklad.

5. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razpo-

rejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč
likvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s
posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.

Za nabavo opreme, investicijskih in vzdrževalnih del
ter storitev, ki presega vrednost določeno z zakonom o
javnih naročilih, se mora izvesti javni razpis.

6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih pre-

jemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izka-
zuje ter se uporabi za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva. Sredstva prora-
čunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splo-
šne proračunske rezervacije odloča župan.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nad-

aljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sred-
stva občinskega proračuna le za namene, ki so oprede-
ljeni v posebnem delu proračuna.

8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in jav-

nih zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede
na število in sestavo delavcev.

9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna mo-

rajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim
odobrena z občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinske-
ga proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim pro-
računom določena sredstva.

10. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki

so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni
za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh
sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom
niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obve-
stiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno
spremembo občinskega proračuna.

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti druge osebe. Žu-
pan, neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo
pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja
svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata 62. in
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63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99).

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča tudi o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z

raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za
razvoj športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča ob-
činski svet;

– prenosih sredstev med različnimi ostavkami istega
glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so
usklajeni z uporabniki;

– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidno-
stnih problemov proračuna;

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za
finančno poslovanje;

– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranje ponudb za blago, gradbena
dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih
sredstev po posameznih postavkah, sprejetih v občin-
skem proračunu.

13. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbe-

nih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila
le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega
naročila v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00) in če je predmet javnega naročila zajet v
proračunu občine.

O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last
oziroma odtujevanja nepremičnin odloča občinski svet,
razen za pridobitev in oddajo nezazidanih stavbnih zem-
ljišč, ki so v programu etapnega pridobivanja in oddajanja
teh zemljišč, za kar je v skladu z občinskimi predpisi o
gospodarjenju s stavbnimi zemljišči pristojen župan.

14. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti

zajeta v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so se-
stavni del proračuna občine.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

15. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje inve-

sticij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kre-
dite za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno
sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna mini-
strstva.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim od-
stavkom sklene župan.

Posojilo lahko najame tudi stanovanjski sklad po
predhodnem soglasju občinskega sveta za gradnjo ali
nakup neprofitnih in socialnih stanovanj.

16. člen
Če bodo prihodki v letu 2001 doseženi v manjšem

obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje pri-
manjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Obči-
ne Lenart v skladu z 49. členom zakona o javnih finan-
cah. Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja,
bo Občina Lenart v letu 2001 vračala v sredstva rezerv z
dodatnim 0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne
bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje pri-
manjkljaja.

17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1.
januarja 2001 dalje.

Št. 40302-1/2000
Lenart, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

OPLOTNICA

5120. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica
za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter 91. člena statuta
Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski
svet občine Oplotnica na 14. redni seji dne 18. 12. 2000
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto

2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Oplotnica za leto 2000

(Uradni list RS, št. 20/00) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

Proračun Občine Oplotnica za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov: v SIT
1. Davčni prihodki 112,453.747
2. Nedavčni prihodki 46,214.052
3. Kapitalski prihodki 1,450.000
5. Transferni prihodki 246,108.956
Prihodki skupaj: 406,226.755

Odhodki:
1.Tekoči odhodki 108,935.305
2.Tekoči transferi 148,017.013
3.Investicijski odhodki 177,233.191
4.Investicijski transferi 7,930.000
Odhodki skupaj: 442,115.509

B) Račun finančnih terjatev in naložb: 0

C) Račun financiranja:
1. Odplačilo kreditov poslovni banki 5,000.000
Neto zadolževanje skupaj -5.000.000
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih -40,888.758
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta 40,888.758

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, v računu financiranja in v posebnem delu proraču-
na, ki so sestavni del občinskega proračuna.
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2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 016.14/2000
Oplotnica, dne 18. decembra 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vladimir Globovnik l.r.

POSTOJNA

5121. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Postojna za leto 2000

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/94) je Občinski svet občine
Postojna na 23. seji dne 18. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Postojna za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2000

(Uradni list RS, št. 31/00) – v nadaljevanju: odlok, se spre-
meni 2. člen in glasi:

Predvideni prihodki oziroma prejemki in odhodki oziro-
ma izdatki proračuna znašajo:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
1. Prihodki 1,428.113
2. Odhodki 1,223.666
3. Presežek 204.447

B) Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejemki 4.740
2. Izdatki 7.000
3. Primanjkljaj –2.260

C) Račun financiranja
1. Zadolževanje –
2. Odplačevanje dolga 202.225
3. Neto zadolževanje –202.225
4. Zmanjšanje sredstev na računih –38

2. člen
V odloku se črta 11. člen, ostali členi se ustrezno

preštevilčijo.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS in velja za leto 2000.

Št. 032-01–2/00
Postojna, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

5122. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Postojna

Na podlagi 42. in 47. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98
in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 23. seji dne
18. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o gospodarjenju s stavbnimi

zemljišči v Občini Postojna

1. člen
V 15. členu odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemlji-

šči v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 71/00) se dodajo
novi četrti, peti in šesti odstavek, ki glasijo:

»V primeru prodaje stavbnih zemljišč, ki jih je občina
pridobila neodplačno na podlagi zakona o javnih skladih ali
na drugačen neodplačen način, gre pa za zemljišča, ki jih
podjetja potrebujejo za zaokrožitev svojega območja, širitev
dejavnosti ali ureditev infrastrukture, se tako zemljišče lahko
proda tistemu podjetju, ki je bilo njegov imetnik pravice
uporabe pred postopkom lastninskega preoblikovanja.

Pri tem se prodajna cena zemljišča določi na naslednji
način:

– za zemljišča, ki jih je prejšnji imetnik pravice uporabe
pridobil neodplačno, se vrednost po tem odloku pomnoži s
koeficientom 0,20;

– za zemljišča, ki jih je prejšnji imetnik pravice uporabe
pridobil odplačno, se vrednost po tem odloku pomnoži s
koeficientom 0,10.

Prodaja zemljišč v skladu z določili četrtega in petega
odstavka tega člena se opravi z neposredno pogodbo na
podlagi sklepa občinskega sveta.«

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

dnem listu RS.

Št. 032-01–2/00
Postojna, dne 19. decembra 2000.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

5123. Sklep o ceni vode, kanalščine in čiščenja
odpadnih voda

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS št. 1/96, 68/97, 31/98, 94/98 in 66/99) in odloka
o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
je Občinski svet občine Postojna na 22. seji dne 27. 11.
2000 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Cena vode se obračunava:

a) za priključno moč,
– za gospodinjstvo in ostale: 379,32 SIT/(m3/h) me-

sec – brez DDV,
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b) za porabljeno vodo
– za gospodinjstvo: 123,20 SIT/m3 – brez DDV (46,83

SIT/m3 – program),
– za ostale: 184,37 SIT/m3 – brez DDV (46,83 SIT/m3

– program).

2. člen
Cena kanalščine se obračunava:
– za gospodinjstvo: 33,52 SIT/m3 – brez DDV,
– za ostale: 40,38 SIT/m3 – brez DDV.

3. člen
Cena čiščenja odpadnih voda se obračunava:
– za gospodinjstvo in ostale: 73,38 SIT/m3 – brez DDV.

4. člen
Program iz 2. člena se nanaša na program zmanjševa-

nja izgub vode na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka z
zamenjavo dotrajanih vodovodnih omrežij za obdobje 2000–
2010.

5. člen
S 1. 1. 2001 se ukine odlok o komunalnem prispevku

(Urani list RS, št. 71/93). Javno podjetje komunalni prispe-
vek, fakturiran do 31. 12. 2000 in zbran po 1. 1. 2001,
vodi kot izredni prihodek.

6. člen
Cene iz tega sklepa se uporabljajo od 1. 1. 2001.

Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 28. novembra 2000.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

5124. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in 10.
člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 1/92 in 8/93) je Občinski svet občine
Postojna na nadaljevanju 22. seje dne 4. 12. 2000 sprejel
naslednji

S K L E P

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2001
znaša 0,01387 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. 1. 2001.

Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 5. decembra 2000.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

5125. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 22. seje
dne 4. 12. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se javno dobro na zemljišču parc. št. 2796/1

pot v izmeri 53 m2, parc. št. 2796/2 pot v izmeri 56 m2,
parc. št. 2797/3 cesta v izmeri 22 m2, parc. št. 2797/4
cesta v izmeri 35 m2 in parc. št. 2797/5 cesta v izmeri 34
m2, vse vpisane v seznamu št. 33 k.o. Postojna.

2
Parcele navedene v 1. točki tega sklepa postanejo s

tem sklepom last Občine Postojna.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 5. decembra 2000.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

5126. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 58. in 61. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84,
33/89 in 24/92), dogovora o usklajevanju meril za določa-
nje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nado-
mestila (Uradni list RS, št. 19/86) in 16. člena statuta Obči-
ne Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občin-
ski svet občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne
18. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Ravne na Koroškem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini

Ravne na Koroškem plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), zave-
zance, merila za določitev višine nadomestila ter posto-
pek odmere.
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2. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni upora-

bnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (lastnik,
najemnik), ki je lahko fizična ali pravna oseba.

3. člen
Zavezanci plačujejo nadomestilo za uporabo zazidane-

ga in nezazidanega stavbnega zemljišča na območjih, dolo-
čenih v tem odloku.

4. člen
Osnova za izračun nadomestila za zazidano stavbno

zemljišče je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkci-
onalne enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje in se uporab-
lja za stanovanjske, počitniške ali poslovne namene.

V zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna
površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (sta-
novanje, poslovni prostor, garaža…).

Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna
površina funkcionalno povezanih zemljišč, ki so namenjena
poslovni dejavnosti (interna parkirišča, nepokrita skladišča,
odlagališča odpadkov, garaže, delavnice na prostem, letni
vrtovi, peskokopi, glinokopi, igrišča, telekomunikacijske cen-
trale, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge
površine za opravljanje poslovne dejavnosti.

5. člen
Osnova za izračun nadomestila za nezazidano stav-

bno zemljišče je površina nezazidanega stavbnega zemlji-
šča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določena za
gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko
dovoljenje.

II. OBMOČJA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA

6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so:
I. območje: stavbna zemljišča znotraj ureditvenega ob-

močja mesta Raven in naselja Kotelj,
II. območje: stavbna zemljišča znotraj ureditvenih ob-

močij vseh ostalih naselij v občini,
III. območje: ostala stavbna zemljišča v vseh naseljih v

občini, ki so opremljena z vodovodnim in električnim
omrežjem.

Območja so vrisana na grafičnih kartah in so sestavni
del tega odloka. Karte so na vpogled na sedežu Občine
Ravne na Koroškem.

III. MERILA ZA DOLOČANJE NADOMESTILA ZA
ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

7. člen
Glede na namen oziroma dejavnost uporabe so stav-

bna zemljišča razvrščena:
1. Za stanovanjske namene, kamor prištevamo stano-

vanja in stanovanjske hiše, garaže za osebne avtomobile v
objektu ali izven njega.

2. Za počitniške namene.
3. Za poslovne, proizvodne in skladiščne namene, ka-

mor prištevamo vse poslovne prostore proizvodnih in stori-
tvenih dejavnosti s skladišči, parkirne prostore, prometne
površine, energetske objekte ter garaže za vozila, s katerimi
se izvaja poslovna dejavnost.

4. Za družbene in neprofitne dejavnosti, kamor šteje-
mo šole, vrtce, zdravstvene ustanove (javna in privatna),

prostore za kulturo, telesno kulturo in društveno dejavnost,
politične stranke ter državne organe in institucije.

8. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja me-

rila:
1. lega in namembnost,
2. stopnja komunalne opremljenosti,
3. izjemne ugodnosti lokacije.

9. člen
Točke glede na lego in namembnost zemljišča:

Lega zemljišča Namen uporabe

območja   stanovanjski  počitniški poslovni  družbene dejav.

I. območje  20 20 300  10
II. območje  15 15 200  10
III. območje  10 10 100  10

10. člen
Merilo stopnje komunalne opremljenosti pomeni de-

jansko opremljenost s komunalnimi objekti in napravami
individualne in kolektivne rabe oziroma možnost priključitve
na te objekte in naprave.

Objekti in naprave individualne rabe:
1. kategorija – vročevod ali plin, vodovod, kanalizacija,

elektrika, telefon, plin za gospodinjstvo;
2. kategorija – vročevod ali plin, vodovod, kanalizacija,

elektrika, telefon;
3. kategorija – vodovod, kanalizacija, elektrika, tele-

fon;
4. kategorija – vodovod, kanalizacija, elektrika;
5. kategorija – vodovod, elektrika.
Objekti in naprave kolektivne rabe:
1. kategorija – ceste, parkirni prostori, javna razsvetlja-

va, zelene in rekreativne površine, odvodnjavanje, hidrantna
mreža;

2. kategorija – ceste, parkirni prostori, javna razsvetlja-
va, zelene in rekreativne površine, odvodnjavanje;

3. kategorija – ceste, parkirni prostori, javna razsvetlja-
va, odvodnjavanje;

4. kategorija – ceste, javna razsvetljava, odvodnjava-
nje;

5. kategorija – ceste, odvodnjavanje.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami individualne in kolektivne rabe se ovre-
dnoti z naslednjimi točkami:

Kategorija  Individualna raba  Kolektivna raba

1.  40  30
2.  40  30
3.  30  30
4.  25  25
5.  20  20

V primeru nekompletne opremljenosti se upošteva ni-
žja kategorija oziroma kategorija z več elementi.

11. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega

zemljišča dodatno upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi pri-
dobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodne lokacije
stavbnega zemljišča.
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Izjemno ugodne lokacije so na stavbnih zemljiščih:
1. mestno jedro mesta Raven,
2. 100-metrski pas ob vsaki strani regionalnih cest

Dravograd – Ravne – Prevalje,
3. 50-metrski pas regionalne ceste Ravne – Kotlje – Sele.
Upošteva se zračna linija od roba cestišča.

Glede na vrsto dejavnosti se v območjih iz prejšnjega
odstavka upošteva naslednje število točk (14. člen):

Šifra  Dejavnost  Točke

F  Gradbeništvo  200
H  Gostinstvo  200
I  Promet, skladiščenje in zveze  250
I/64  Pošta in telekomunikacije  500
G  Trgovine, popravila motornih vozil

in izdelkov široke porabe  200
J  Finančno posredništvo  1000
K  Poslovanje z nepremičninami,

najem in poslovne storitve  1000
D  Predelovalne dejavnosti  200
E  Oskrba z elektriko, plinom in vodo  200
O  Druge javne skupne

in osebne storitvene  200

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki jo izda
statistični urad Republike Slovenije.

(Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana)

IV. MERILA ZA DOLOČITEV NADOMESTILA ZA ZAČASNE
OBJEKTE

12. člen
Nadomestilo se obračuna za uporabo začasnih objek-

tov, postavljenih na javnih površinah, ki traja več kot 6 mese-
cev na leto.

Namen uporabe  1. območje  2. in 3. območje

Kioski  1000  500
Gostinski vrtovi  500  250
Drugi začasni objekti  100  50

Območja so opredeljena v 6. členu.
Nadomestilo se določi tako, da se število točk iz tabele

pomnoži s številom dni uporabe javne površine in se pomno-
ži z vrednostjo točke.

V. MERILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

13. člen
Parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delav-

nice na prostem, peskokopi, površine, potrebne za obrato-
vanje bencinskih servisov, odlagališča odpadkov za poslov-
no dejavnost, se dodatno točkujejo po naslednji tabeli:

Dodatne točke

1. Peskokopi, odlagališča odpadkov  100 točk
2. Odlagališča nevarnih odpadkov  3000 točk
3. Bencinski servis  300 točk
4. Parkirišča, nepokrita skladišča,
    gostinski vrtovi, delavnice na prostem 200 točk

Pod tč. 1 – so površine, ki jih zavezanec uporablja za
izkoriščanje rudnin. Površine določi občinska uprava na
osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.

Pod tč. 2 – površina za normalno rabo bencinskega
servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencin-
skega servisa.

Pod tč. 3 – površine, odlagališča predstavljajo celotno
funkcionalno zemljišče odlagališča.

VI. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

14. člen
Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča

se glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe določi
po naslednji tabeli:

Lega zemljišča, Stanovanjski Počitniški Družbene Poslovni
območje  objekti  objekti  dejavnosti  objekti

1. območje  25  25 2  70
2. območje  15  15 2  50
3. območje  5  5 2  30

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna
površina zemljišča namenjenega za gradnjo, ne točkuje pa
se komunalna opremljenost zemljišča po 10. členu tega
odloka.

Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik oziroma
neposredni uporabnik nezazidanega stavbnega zemljišča.

Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvi-
dena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna), se
upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila
ugodnejši.

VII. POSTOPEK ODMERE NADOMESTILA

15. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-

ni davčni organ.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje

nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec
ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določila zako-
na o davčnem postopku.

16. člen
Nadomestilo odmeri davčni organ na podlagi podatkov

iz evidence občine do 30. 6. za odmerno leto in se plačuje v
mesečnih obrokih.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka plačujejo
zavezanci, katerih odmerjeno nadomestilo ne presega
50.000 SIT, to nadomestilo v dveh polletnih obrokih.

Zavezanci, ki jim nadomestilo za tekoče leto še ni bilo
odmerjeno, plačujejo nadomestilo za tekoče leto na podlagi
odločbe iz preteklega leta.

17. člen
Število točk za m2 stavbnega zemljišča se določi s

seštevanjem števila točk glede na razporeditev zemljišča v
ustrezno območje in glede na stopnjo komunalne opremlje-
nosti zemljišča.

18. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi Občine Rav-

ne na Koroškem dejstva, ki pomenijo nastanek obveznosti
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plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki
vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v roku 30 dni po
nastanku spremembe.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila ali spre-
memba med letom, se le-ta upošteva od prvega naslednjega
meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.

19. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se pomnožijo elementi površina, število točk po
merilih iz tega odloka in vrednost točke, ki jo vsako leto
določi občinski svet do 31. 12. in velja od 1. 1. naslednjega
leta.

VIII. OPROSTITVE – NEODMERA NADOMESTILA

20. člen
Nadomestilo se ne odmerja za stavbna zemljišča in

funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe;
– za zemljišča, ki so s prostorsko izvedbenimi akti pred-

videna za gradnjo, dokler jih kmetje uporabljajo za kmetijsko
dejavnost;

– zemljišča, ki jih investitorji pripravljajo za gradnjo;
– za zemljišča, ki se po dejanski funkciji uporabljajo

kot javne površine;
– za kulturne in sakralne namene;
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih humani-

tarnih organizacij;
– za funkcionalne enote, ki jih poleg sakralnih objektov

uporabljajo verske skupnosti za svojo dejavnost;
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetij-

stvu (gospodarska poslopja, hlevi, strojne lope …) razen za
površine za opravljanje dopolnilne dejavnosti;

– za potrebe tujih držav in mednarodnih organizacij,
skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih.

21. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani:
– ki prejemajo varstveni dodatek,
– ki so upravičeni do subvencije stanarine,
– na zahtevo za dobo 5 let od dneva vselitve občan, ki

je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgra-
dil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v
ceni ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega
zemljišča v drugih opravičenih primerih, ko bi plačevanje
nadomestila ogrožalo preživljanje zavezanca ter njegove dru-
žine (elementarne nesreče, požari ….).

Plačevanja nadomestila so lahko oproščene pravne
osebe zaradi začasne plačilne nesposobnosti (nezmožno-
sti), če na nastanek plačilne nezmožnosti zavezanec ni mo-
gel vplivati ali če se s tem lahko odvrnejo motnje v gospodar-
stvu. Upošteva se plačilna nezmožnost, ki je posledica:

– neporavnanih zapadlih terjatev oseb, zoper katere je
začet stečajni postopek,

– ukrepov države,
– ukrepov tuje države,
– višje sile,
– neporavnanih zapadlih terjatev do Republike Slovenije.
Občinski svet obravnava zahtevke za oprostitve plačila

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če jih poda
zavezanec pred izdajo odločbe o odmeri nadomestila, ven-
dar najkasneje do 31.1. za odmerno leto. Zahtevke za od-
pis, obročno plačilo in odlog plačila po odmeri nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča obravnava davčni organ v
skladu z določili zakona o davčnem postopku.

IX. KAZENSKA DOLOČBA

22. člen
Če v predpisanem roku pristojnemu organu ne prijavi

dejstev, ki pomenijo nastanek obveznosti plačila nadomesti-
la in vseh sprememb, ki vplivajo na odmero (18. člen).

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Pravna oseba in samostojni podjetnik se kaznuje za prekr-
šek z denarno kaznijo od 60.000 do 300.000 SIT, fizična
oseba pa z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Osnova za nastavitev prve evidence za nadomestilo po

tem odloku so obstoječe evidence, s katerimi razpolaga
davčni organ in uradne državne evidence.

Kjer obstoječih podatkov ni, jih pridobi občinska upra-
va tako, da pozove zavezance, da potrebne podatke pisno
sporočijo.

Občinska uprava lahko v primerih, ko obstaja uteme-
ljen sum, da so sporočeni podatki nepravilni, zahteva, da
zavezanec dokaže pravilnost podatkov.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na ob-

močju Občine Ravne na Koroškem odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
(Medobčinski uradni vestnik, št. 19/91).

25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 420-08-1/00-30
Ravne na Koroškem, dne 23. novembra 2000.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

5127. Odlok o merilih za določanje obratovalnega
časa dežurnih prodajaln

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena pravilnika o obra-
tovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98
in 36/00) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na seji dne 18. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o merilih za določanje obratovalnega časa

dežurnih prodajaln

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežur-

stev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Ravne na Koroškem.
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Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če
trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni
organ Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: občin-
ska uprava).

Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi v skladu s III. poglavjem tega odloka in dobi soglasje
občinske uprave.

Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali
pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z
zakonom o trgovini.

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do

sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa

ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.

Dežurne prodajalne so dolžne dežurstvo organizirati
tako, da je zaposlenim zagotovljena pravica do dnevnega in
tedenskega počitka.

3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajal-

ne vloži pri občinski upravi.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem

obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za oprav-

ljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcih, za katere

delodajalec plačuje davke in prispevke,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda

pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni,
Če je prodajalna v trgovinsko-poslovnem oziroma na-

kupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno soglasje
upravljavca nakupovalnega centra.

Občinska uprava ima od trgovca pravico zahtevati do-
datna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, če
je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

Pristojni oddelek je, od inšpektorja za delo ali repre-
zentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju dol-
žan pridobiti pisno mnenje v zvezi z izvajanjem delovno
pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju

Občine Ravne na Koroškem so:
– izvajanje delovno pravne zakonodaje in kolektivne

pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti opravlja kot glavno dejav-
nost dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razpore-
dov:

– 52.11 – Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili;

– 52.22 – Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki;

– 52.23 – Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci;

– 52.24 – Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki;

– 52.26 – Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
– 52.27 – Trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah z živili;
– 52.31 – Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdra-

vilnimi sredstvi in zelišči;
– 52.47 – Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

papirjem, pisalnimi potrebščinami;
– 52.482 – Dejavnost cvetličarn;
– 50.50 – Trgovina na drobno z motornimi gorivi.

Take prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne
od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in
24. uro, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih pa
med 7. in 13. uro.

Prodajalne na drobno z motornimi gorivi lahko kot
dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7.
uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in
dela prostih dnevih med 6. in 24. uro.

Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sred-
stvi, lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo,
na praznik in dela prost dan med 7. in 22. uro.

Cvetličarne in prodajalne s svežim sadjem in zelenja-
vo lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo, na
praznik in dela prost dan med 7. in 13. uro.

Vse druge prodajalne, pekarne in trafike lahko kot
dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7.
uro in med 21.in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in
dela prostih dnevih med 7. in 13. uro.

Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih od-
stavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega
odloka, sprejme občinska uprava.

6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika

obratovalnega časa popolna in so upoštevane vse določ-
be tega odloka, v 15 dneh od prejema prijave le-to potrdi
in en izvod potrjenega urnika vrne trgovcu, enega pa
pošlje na Statistični urad RS.

Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za te-
koče leto.

Občinska uprava lahko z odločbo zavrne, v celoti ali
deloma, prijavljeni urnik obratovalnega časa prodajalne,
če ta ni v skladu z določbami tega odloka.

7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme

občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celot-
nem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v
primeru:

– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje javni interes.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za

obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki
velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje
dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec
vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstav-
ka tega člena.
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III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah,

prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno prido-
biti soglasje občinske uprave.

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska
uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki
se bo prodajalo na enem od naštetih primerov.

9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10

dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec pred-

ložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo
pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji;

– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal;
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo

dni in ur prodaje;
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal;
– pisno soglasje lastnika nepremičnin, kjer se bo oprav-

ljala prodaja blaga izven prodajalne;
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere

se plačajo davki in prispevki.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena

mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem,
priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predho-
dno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno
prodajo.

10. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev

soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in
so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh izda
soglasje za prodajo na enem od naštetih načinov iz 10.
člena te odredbe.

Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 10.
člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar naj-
več za obdobje enega leta.

IV. KAZENSKA DOLOČBA

11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec

– pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če v času dežurstev obratuje brez potrditve s strani

pristojnega organa;
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva pro-

dajalne;
– če brez soglasja občine prodaja blago izven prodajal-

ne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine
Ravne na Koroškem.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec
– pravna oseba ali podjetnik posameznik, če brez soglasja
občine prodaja blago izven prodajalne ali zasebnih površi-
nah.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz

prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, ki brez soglasja občine prodaja izdel-

ke lastne proizvodnje, če prodaja blago izven prodajalne.

V. NADZOR

12. člen
Uresničevanje določb te odredbe nadzoruje Občinska

uprava občine Ravne na Koroškem.

VI. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 330-01-1/00-71
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2000.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

5128. Odlok o ukinitvi odloka o določitvi višine letnih
povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna
vozila ter vozila UNIMOG na območju Občine
Ravne–Prevalje

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72//93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17.
seji dne 18. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o ukinitvi odloka o določitvi višine letnih povračil
za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest

za traktorje, njihova priklopna vozila ter vozila
UNIMOG na območju Občine Ravne–Prevalje.

1. člen
Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest,

ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna
vozila ter vozila Unimog na območju Občine Ravne–Prevalje
(Uradni list RS, št. 33/96), ki se v skladu s 115. členom
statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99) uporablja kot občinski akt, preneha veljati z 31. 12.
2000 na območju Občine Ravne na Koroškem.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 423-07-1/00-30
Ravne na Koroškem, dne 18. decembra 2000.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l.r.
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5129. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroškov komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS,
št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 51/99) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 17. seji dne 18. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroškov
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in

osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem

I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne

stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega

opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemlji-
šča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2001.

II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komu-
nalnega opremljanja stavbnega zemljišča znaša na dan
31. 12. 2000 128.000 SIT.

III
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih

zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gosto-
te poselitve znašajo:

– za individualno komunalno rabo (IKR) 5.400 SIT/m2

– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 8.200 SIT/m2

IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene kori-
stne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega
sklepa:

I. A območje – Centralni del mesta Ravne na Koroškem 2,5% – 4,0%
I. območje – Ožje območje mesta Ravne na Koroškem,
  ožje območje naselje: Kotlje, Dobja vas 2,0% – 3,5%
II. območje – Območje mesta Ravne na Koroškem,

območje naselij: Kotlje, Dobja vas,
Strojnska Reka, Dobrije 1,5% – 3,0%

III. območje – Širše območje mesta Ravne na Koroškem 1,0% – 2,5%
območje naselij: Kotlje, Dobja vas,
Strojnska reka, Dobrije

IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena stavbna
zemljišča 0,5% – 1,5%

V. območje – Industrijske in obrtne cone 1,5% – 3,5%

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je se-
stavni del tega sklepa.

V
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča;
– 40% uporabna vrednost zemljišča.

VI
Občinski svet lahko na predlog županje določi za zem-

ljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene
pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot
je določeno v 4. členu tega sklepa.

VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunal-

na opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica
Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industri-
jo gradbenega materiala. Vrednost zemljišča se valorizira z
indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

VIII
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep

o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-
nega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbne-
ga zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 31/00).

IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 18. decembra 2000

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

5130. Sklep o sprejemu mesečne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Ravne na
Koroškem v letu 2001

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna
razlaga, 9/96-odločba US, 39/96-odločba US,
44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji
dne 18. 12. 2000 sprejel
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S K L E P
o sprejemu mesečne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na

območju Občine Ravne na Koroškem
v letu 2001

1
Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme

mesečno vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na Koro-
škem v letu 2001. Vrednost točke znaša 0,061 SIT.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2000.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

5131. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vrtcu
Ravne na Koroškem

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 - odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne 18. 12.
2000 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem vrtcu Ravne

na Koroškem

I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v

Javnem vrtcu Ravne na Koroškem so:

SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let) 73.767
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)  50.828

II
Predlagan dvig oskrbnin je postopen in pomeni 20%

dvig na do sedaj veljavno ceno oskrbnin.
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddel-

kih, z malico in kosilom je:

SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)  54.451
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)  45.376
Oskrbnina v poldnevnem (4 urnem) varstvu
otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)  39.076
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)  32.723
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu
otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)  36.676
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)  30.323

III
SIT

Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica  100
b) kosilo 220
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
    vračunana v ceni programa 60

IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni raz-

red, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, pla-
čajo najvišje plačilo za starše.

V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi

bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vred-
nost za posamezni plačilni razred);

– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delov-
nih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehra-
ne (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;

– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.

VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plači-

lo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisot-
nosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpi-
sa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in
plačilom staršev.

VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolske-

ga leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob
prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.

VIII
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok
v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda
kot rezervacijo.

V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v polet-
nih mesecih ne potrebujejo varstva.

IX
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 600 SIT za vsako začetno uro. Vrtec to uporabi le
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v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in
neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

SVETA ANA

5132. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 2000

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 93. člena poslovnika o delu
Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št.
23/99) Občinski svet občine Sveta Ana na 17. redni seji
dne 20. 12. 2000 sprejme

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta

Ana za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000

(Uradni list RS, št. 110/99) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

»Občinski proračun za leto 2000 obsega 238,657.258
SIT, in sicer v:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov V SIT
I. Skupaj prihodki 236,462.218
II. Skupaj odhodki 238,657.258
III. Proračunski presežek (I.–II.) 2,195.040

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.) –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih
posojil (I.+IV.)-(II.+V.) 2,195.040

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačila dolga 600.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 600.000
XI. Povečanje ali zmanjšanje sredstev
na računih (VII.-X.) 1,595.040

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem

svetu objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-002/00
Sveta Ana, dne 20. decembra 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

5133. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2001

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 13/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) ter 28. in 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter v skladu z 83. do 93.
členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 23/99) Občinski svet občine Sveta
Ana na 17. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejme

O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Sveta Ana za leto 2001 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Sveta Ana.

2. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega 331,190.653

SIT, in sicer v:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov V SIT
I. Skupaj prihodki 257,091.800
II. Skupaj odhodki 331,190.653
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.) 74,098.853

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.) –
VII. Skupni primanjkljaj (prihodki minus odhodki)
ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.) 74,098.853

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 40,000.000
IX. Odplačila dolga 1,000.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) 39,000.000
XI. Povečanje ali zmanjšanje sredstev
na računih (VII.–X.) 35,098.853

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
v skladu z enotnim kontnim načrtom sta zajeta v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu financiranja in posebnem
delu proračuna, ki so sestavni del tega odloka.

Sestavni del občinskega proračuna so tudi programi
modernizacije cest, rekonstrukcije in razširitve vodovodne-
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ga omrežja in drugi programi, ki jih sprejme občinski svet
kot specifikacijo koriščenja posameznih proračunskih po-
stavk investicijskega značaja

3. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se ne razporedi, am-

pak zadrži 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, kot sredstva splošne proračunske rezervacije (tekoča
rezerva) Občine Sveta Ana. Sredstva proračunske rezerva-
cije se uporabijo za pokrivanje izdatkov za nepredvidene
namene in pokrivanje povečanih izdatkov na predvidenih
namenih. O uporabi sredstev splošne proračunske rezer-
vacije odloča župan.

4. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloča v sredstva

proračunske rezerve del skupno doseženih prejemkov pro-
računa. Proračunska rezerva deluje kot poseben prora-
čunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo
za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, kot so
zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge
naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epi-
demije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci in
druge podobne namene.

Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec,
vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izloča-
nje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Ob-
čine Sveta Ana 1,5% letnih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov za prejšnje leto.

O uporabi sredstev rezerv Občine Sveta Ana odloča
župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet.

5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premože-

nja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo
dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.

V proračun občine se stekajo tudi vsi drugi prihodki,
ki jih realizira Občina Sveta Ana.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma razpo-

rejajo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, upoštevajoč li-
kvidnost in zapadle obveznosti, če ni s predpisi ali s pose-
bnim aktom občinskega sveta drugače določeno.

7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.

8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na
število in sestavo delavcev.

9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna mo-

rajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim
odobrena z občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

10. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spre-
membo občinskega proračuna.

11. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so upora-

bnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren
župan in drugi pooblaščeni delavci občinske uprave, ki jih
pooblasti župan s posebnim sklepom ali v aktu o sistemiza-
ciji.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije ob-

činskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih od-
hodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene od-
hodke občinskega proračuna, s tem, da o porabi sredstev
obvešča občinski svet;

– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z razni-
mi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj
športa, s tem, da o svojih odločitvah obvešča občinski svet;

– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva
in organizacije;

– uporabi sredstev za zaščito in reševanje;
– uporabi sredstev, razporejenih za investicije in druge

odhodke investicijskega značaja ter amortizacijo;
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega

glavnega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so us-
klajeni z uporabniki;

– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih
problemov proračuna;

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finan-
čno poslovanje;

– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela
in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po
posameznih postavkah, sprejetih v občinskem proračunu.

13. člen
Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih

del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če
je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila
v skladu z zakonom o javnih naročilih in če je predmet
javnega naročila zajet v proračunu občine.

O sklepanju pravnih poslov o odtujevanju nepremične-
ga premoženja odloča občinski svet, razen za oddajo stav-
bnih zemljišč, ki so v programu nakupa in oddaje stavbnih
zemljišč.

14. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje inve-

sticij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb ter premostitvene kre-
dite za sofinanciranje investicij, za katere je predvideno
sofinanciranje iz sredstev, ki jih priznavajo pristojna mini-
strstva.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan.
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15. člen
Če bodo prihodki v letu 2001 doseženi v manjšem

obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanj-
kljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Sveta
Ana v skladu z 42. členom zakona o javnih financah. Sred-
stva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina
Sveta Ana v letu 2001 vračala v sredstva rezerv z dodatnim
0,5% izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadome-
ščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.

16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2001 dalje.

Št. 40302-004/99
Sveta Ana, dne 20. decembra 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

5134. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), ter 15. člena statuta Občine Sveta Ana in na podla-
gi 17. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 93/99) je Občinski svet občine
Sveta Ana na 17. redni seji dne 20. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000 znaša
0,44 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 42008-001/99
Sv. Ana, dne 20. decembra 2000.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

5135. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US in 70/00 ) in 33.

člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 ) je
župan Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah dne 13.
12. 2000 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sveti Andraž

v Slovenskih goricah za leto 2001

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Sveti Andraž v Sloven-

skih goricah za leto 2001 se financiranje funkcij Občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah ter njihovih nalog in dru-
gih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih gori-
cah za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.

5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od

1. 1. 2001 do sprejetja proračuna Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah za leto 2001 oziroma največ tri mesece,
to je do 31. 3. 2001.

Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah za leto 2001, župan obvesti ob-
činski svet ter nadzorni odbor.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2001.

Št. 402-04/00-01
Vitomarci, dne 13. decembra 2000.

Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih

goricah
Franci Krepša l. r.

ŠKOCJAN

5136. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Škocjan za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi,
11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan
na 21. redni seji dne 12. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Škocjan za leto 2000
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1. člen
V odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2000

(Uradni list RS, št. 102/99), se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:

Občinski proračun za leto 2000 obsega
319,179.993,73 SIT, in sicer v

– bilanci prihodkov 279,436.507,00 SIT
– sredstva na računih 39,001.486,73 SIT
– bilanci odhodkov 319,179.993,73 SIT.

Od skupnega obsega proračuna v znesku
319,179.993,73 SIT se razporedi za:

– tekoče obveznosti proračuna 204,368.099,13 SIT
– investicijske odhodke

in transferje 114,811.894,60 SIT
– proračunski primanjkljaj 742.000,00 SIT.

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in
izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov.

V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev
prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvaja-
nje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) in prihod-
ke za druge namene. Odhodki in drugi izdatki pa so izkazani
po uporabnikih.

2. člen
Račun finančnih terjatev in naložb:
– vračilo danih stanovanjskih posojil občanom 742.000

SIT.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občin-

skega sveta, uporablja pa se za leto 2000.

Št. 40301-13/00
Škocjan, dne 13. decembra 2000.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

5137. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto
2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 15. člena
statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občin-
ski svet občine Škocjan na 21. redni seji dne 12. 12. 2000
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Škocjan za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Škocjan v letu 2001.

2. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega 278,309.000

tolarjev, in sicer v:
v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov 277,779.000 SIT
– odhodkov 278,309.000 SIT.

Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih stanov. posojil občanom

530.000 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev

sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu finan-
čnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del občinskega prora-
čuna.

3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči najmanj 0,5% v sred-

stva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec,

vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le

za namene, za katere so opredeljeni.

5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se

sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne
akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi

ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za delo delavcev se zagotavljajo mesečno

glede na število delavcev, koeficiente za določanje plač za
posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo
za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke
ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.

Sredstva za materialne stroške občinske uprave in javnih
zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.

Sredstva za druge odhodke se poravnavajo na podlagi
faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.

7. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter

storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili zako-
na o javnih naročilih.

8. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegove-

ga dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena
sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.

9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sred-

stev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna

obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva
za posamezne namene.

10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali
za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme
drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
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O prenosu sredstev med nameni posameznega podro-
čja odloča župan.

11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Škocjan je odgovo-

ren župan.

12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za

določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če pri-
hodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v pred-
videni višini.

13. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča
občinski svet,

– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz
1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 500.000 SIT v
posameznem primeru,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vredno-
sti, za katero ni predpisan javni razpis,

– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

14. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse

dejavnosti je župan.

15. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in

prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so
prihodek občinskega proračuna.

16. člen
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžujejo le s

soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je obči-
na, odloča občinski svet.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 40301-12/2000
Škocjan, dne 13. decembra 2000.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.

5138. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 75/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98,
12/99, 16/99, 59/99), 6. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99) in 4. člena pravilnika o obratoval-

nem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in
36/00) je Občinski svet občine Škocjan na 21. redni seji
dne 12. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežur-

stev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na
območju Občine Škocjan.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni občin-
ski organ Občine Škocjan (v nadaljevanju: občinski organ).

Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje
občinskega organa.

Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali
pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z
zakonom o trgovini.

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas definira 1. člen pravilnika o spre-

membah in dopolnitvah pravilnika o obratovalnem času pro-
dajaln (Uradni list RS, št. 36/00) in je od ponedeljka do
sobote med 7. in 21. uro.

Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa
ter ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih, so dežur-
ne prodajalne.

3. člen
Trgovec lahko vloži zahtevek za prijavo urnika dežur-

stva prodajalne pristojnemu občinskemu organu.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem

obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za oprav-

ljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda

pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni;
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere

delodajalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadratura
prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajo.

Pristojni občinski organ ima pravico zahtevati od trgovca
dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, v
kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

Pristojni oddelek je dolžan od inšpektorja za delo ali od
Območnega odbora SDT za Dolenjsko, pridobiti pisno mne-
nje v zvezi z izvajanjem delopravne zakonodaje in kolektivne
pogodbe.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na področju

Občine Škocjan so:
– nakupovalne navade potrošnikov,
– običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– gostota dežurnih prodajaln glede na število prebivalcev,
– interes trgovcev,
– tranzitni promet,
– spoštovanje delovno pravne zakonodaje.
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5. člen
Dežurne prodajalne lahko obratujejo izven delovnega

časa in sicer ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih
med 7. in 11. uro. Prodajalne, ki se odločijo za dežurstvo,
lahko ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih obratuje-
jo tudi krajši delovni čas, vendar v okviru termina, navedene-
ga v prvem stavku tega odstavka.

Prodajalne z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratu-
jejo od ponedeljka do sobote od 6. do 7. ure ter od 21. do
22. ure, v nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih pa med
7. in 16. uro.

Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstav-
kov tega člena sprejme pristojni občinski organ.

6. člen
Če pristojni občinski organ ugotovi, da je prijava urnika

dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe
odloka, v 15 dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.

Občinski organ potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče
leto.

Prijavljeni urnik dežurstva prodajalne lahko občinski
organ z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega
odloka.

7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme

pristojni občinski organ dovoliti, da lahko prodajalne v kate-
remkoli delu območja Občine Škocjan obratujejo kot dežur-
ne prodajalne v primeru:

– večjih javnih prireditev;
– posebnih dogodkov turističnega značaja.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obra-

tovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja
samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja
se določi ob nastanku vzroka.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vlo-
žiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka
tega člena.

III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

8. člen
Trgovec mora za prodaja blaga na premičnih stojnicah,

prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno prido-
biti soglasje pristojnega občinskega organa.

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda pristojni
občinski organ za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za
blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih načinov.

9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj

10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec prilo-

žiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo
pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji;

– opis oziroma navedbo blaga, katerega bo prodajal;
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal, z navedbo

dni in ur prodaje;
– seznam lokacij na katerih bo prodajal;

– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo
opravljala prodaja blaga izven prodajalne;

– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne
sme biti starejše od 60 dni;

– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere
se plačajo davki in prispevki.

Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena
mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti Občine Škocjan, priložiti še
potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal
komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.

10. člen
Če občinski organ ugotovi, da je vloga za pridobitev

soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in
so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh po
prejemu vloge, izda soglasje za prodajo na enega izmed
naštetih načinov iz 8. člena tega odloka.

Občinski organ izda soglasje iz prvega odstavka 8.
člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar naj-
več za obdobje enega leta.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec

– pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani

občinskega organa;
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva pro-

dajalne;
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih

površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Škocjan, brez
soglasja Občine Škocjan;

– če zapira predčasno glede na potrjeni urnik rednega
delovnega časa.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec
– pravna oseba ali podjetnik – posameznik, če opravlja
prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez
soglasja Občine Škocjan.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz

prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje,

če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja
občinskega organa.

12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Občinska

uprava občine Škocjan.

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 30601-7/2000
Škocjan, dne 13. decembra 2000.

Župan
Občine Škocjan

Janez Povšič l. r.
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ZREČE

5139. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2001

Na podlagi odločbe ustavnega sodišča o razveljavitvi
tretjega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 61/99) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 18. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun davka od

premoženja v Občini Zreče v letu 2001

1
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in

2. točke 14. člena zakona o davkih občanov znaša 288,50
tolarjev.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja
v letu 2001.

Št. 422-05-01/96/00
Zreče, dne 18. decembra 2000.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

5140. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 18. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2001 za poslovne
prostore znaša 0,1543 SIT/m2, za stanovanjske prostore
za leto 2001 pa 0,2605 SIT/m2.

II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je polletno.
III

S tem sklepom se razveljavi sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča za leto 2000 (Uradni list RS, št. 111/99).

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 420-08-03/99-6
Zreče, dne 18. decembra 2000.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

VSEBINA

MINISTRSTVA
5083. Odredba o spremembah in dopolnitvah odred-

be o obrazcih za obračun davkov po odbitku in
drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja
obrazcev davčnemu organu 13085

5084. Odredba o obrazcu napovedi za odmero doho-
dnine za leto 2000, obrazcu napovedi za od-
mero davka od dohodkov iz dejavnosti, obraz-
cu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
in obrazcu napovedi za odmero davka od do-
bička iz kapitala od prodaje vrednostnih papir-
jev in drugih deležev v kapitalu 13091

5085. Odredba o dostavi podatkov za odmero
dohodnine za leto 2000 13108

5086. Navodilo o spremembi navodila o pripravi finan-
čnih načrtov posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov 13120

BANKA SLOVENIJE
5087. Sklep o prenehanju veljavnosti navodila o nači-

nu unovčevanja čekov 13120
5088. Sklep o spremembi sklepa o načinu in pogojih,

pod katerimi nerezident kupuje vrednostne pa-
pirje v Republiki Sloveniji 13120

5089. Sklep o spremembi sklepa o pogojih za odpira-
nje in vodenje računov nerezidentov 13120

5090. Sklep o dopolnitvi sklepa o izračunu kapitala,
kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank
in hranilnic 13121

5091. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun
v bančno okolje v obdobju od 3. do 7. 1. 2001 13121

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5092. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice 13122
5093. Sklep o vrstah in lastnostih kritnega premože-

nja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za
razpršitev in omejitev naložb kritnega premože-
nja in premoženja kritnega sklada ter načinu in
rokih poročanja 13139

5094. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239.
člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in ro-
kih poročanja 13141

5095. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno za-
varovanje 13148

5096. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega za-
voda Celje 13148

5097. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega za-
voda Kranj 13152

5098. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ljubljana 13156

5099. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Maribor 13160

5100. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Murska Sobota 13163

5101. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Nova Gorica 13167

5102. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Novo mesto 13171

5103. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ptuj 13175

5104. Dogovor o načinu usklajevanja plač v javnem
sektorju v letu 2001 13179
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OBČINE

BLED
5105. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

treb v letu 2001 13181

BREŽICE
5106. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Brežice za leto 2000 13181

DORNAVA
5107. Sklep o začasnem financiranju Občine Dorna-

va za leto 2001 13182

HRPELJE-KOZINA
5108. Sklep o začasnem financiranju proračuna Ob-

čine Hrpelje-Kozina v letu 2001 13182

IG
5109. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in

kolesarskih poti) v Občini Ig 13182

IVANČNA GORICA
5110. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za

financiranje asfaltiranja krajevne ceste v vasi Hra-
stov dol ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male Pece
in Rdeči Kal-Sad 13186

5111. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo posebnega samoprispevka za financi-
ranje asfaltiranja krajevne ceste v Hrastovem do-
lu ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male Pece in Rdeči
Kal-Sad 13187

JESENICE
5112. Program priprave zazidalnega načrta Poslovne

cone Jesenice 13187

KAMNIK
5113. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu ob-
močja B17 Duplica 13190

5114. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu ob-
močja B5 Perovo 13190

KOČEVJE
5115. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Kočevje v letu 2001 13191

KOZJE
5116. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za

leto 2001 13191

KUNGOTA
5117. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih

izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorski-
mi sestavinami planskih aktov za območje Ob-
čine Kungota 13192

LENART
5118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Lenart za leto 2000 13192
5119. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2001 13193

OPLOTNICA
5120. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotni-

ca za leto 2000 13194

POSTOJNA
5121. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Postojna za leto 2000 13195
5122. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarjenju s

stavbnimi zemljišči v Občini Postojna 13195
5123. Sklep o ceni vode, kanalščine in čiščenja

odpadnih voda 13195
5124. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča 13196
5125. Sklep o ukinitvi javnega dobra 13196

RAVNE NA KOROŠKEM
5126. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča v Občini Ravne na Koroškem 13196
5127. Odlok o merilih za določanje obratovalnega ča-

sa dežurnih prodajaln 13199
5128. Odlok o ukinitvi odloka o določitvi višine letnih

povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo upora-
bniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila
ter vozila UNIMOG na območju Občine Ravne–
Prevalje 13201

5129. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroškov komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Ravne na Koroškem 13202

5130. Sklep o sprejemu mesečne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Ravne na Koroškem
v letu 2001 13202

5131. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vrt-
cu Ravne na Koroškem 13203

SVETA ANA
5132. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Sveta Ana za leto 2000 13204
5133. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto

2001 13204
5134. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča 13206

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
5135. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti An-

draž v Slovenskih goricah za leto 2001 13206

ŠKOCJAN
5136. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Škocjan za leto 2000 13206
5137. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2001 13207
5138. Odlok o merilih za določanje dežurnih proda-

jaln 13208

ZREČE
5139. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od pre-

moženja v Občini Zreče v letu 2001 13210
5140. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001



Stran 13212 / Št. 122 / 28. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor
in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
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Ljubljana,  Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
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RazisRazisRazisRazisRaziskkkkkaaaaavvvvvaaaaa

UVELJAVLJANJE NOVIH INSTITUTOV
KAZENSKEGA MATERIALNEGA
IN PROCESNEGA PRAVA
Raziskava Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
ki jo je vodil prof. dr. Ljubo Bavcon
– Sodišča skoraj nikoli niso izrekla varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja.

– Pričakovanja zakonodajalca, da bodo nove določbe v kazenski zakonodaji povečale
učinkovitost organov pravosodja, se niso uresničile.

– Delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti naj bi nadomestilo kratkotrajne
prostostne kazni, vendar je bilo za uveljavitev nove možnosti v štirih letih storjenega bore malo.

Raziskava o pravosodni praksi po sprejetju slovenskega kazenskega zakonika in zakona o
kazenskem postopku na področjih bagatelne in mladoletniške kriminalitete, varnosti cestnega
prometa in predkazenskega ter kazenskega postopka je kot ogledalo štiriletnega dela kazenskega
pravosodja. Podoba v ogledalu žal ni najlepša.
Morda bo z upoštevanjem ugotovitev raziskave, ki jo je v knjižni obliki založba Uradni list izdala s
finančno pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo, lahko čez čas drugačna.

Cena: 8478 SIT z DDV 10529

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam
UVELJAVLJANJE NOVIH INSTITUTOV
KAZENSKEGA MATERIALNEGA IN PROCESNEGA
PRAVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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