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5204. Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah
(ZJF-A)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona ojavnih

financah (ZJF-A)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah
(ZJF-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 20. decembra 2000.

Št. 001-22-197/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

(ZJF-A)

1. člen
V zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)

se doda 111.a člen, ki glasi:

“111.a člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 32. člena tega

zakona se največji možni obseg odhodkov proračuna Repu-
blike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 2001
določi tako, da se dvanajstina odhodkov sprejetega prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2000 pomnoži s številom
mesecev, za katere se določa začasno financiranje.”

DRŽAVNI ZBOR

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/99-56/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5205. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-
1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20.
decembra 2000.

Št.001-22-198/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU (ZPIZ-1B)

1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00) se v 150. členu drugi
in tretji odstavek, nadomestita z novim besedilom, ki se
glasi:

“(2) Uskladitev pokojnin se opravi v januarju in drugih
rokih, določenih za uskladitev plač vseh zaposlenih, in sicer
na način, ki je za tekoče leto določen za uskladitev plač v
dogovoru, zakonu ali drugem aktu, ki ureja politiko plač na
državni ravni.

(3) V mesecu septembru zavod preveri usklajenost gi-
banja plač in pokojnin v obdobju od januarja do julija tekoče-
ga leta. Če se ugotovi, da je stopnja rasti povprečnih meseč-
nih plač v tem obdobju glede na povprečje preteklega leta
višja od stopnje rasti pokojnin v istem obdobju glede na
povprečje preteklega leta, se pokojnine uskladijo za ugotov-
ljeno razliko v rasti. Usklajene pokojnine se izplačujejo od
septembra dalje, ta uskladitev pa se upošteva pri določitvi
višine uskladitve v januarju prihodnjega leta.

(4) Pri preverjanju usklajenosti gibanj se za pokojnine
upoštevajo podatki o starostnih pokojninah, iz katerih je
izločen vpliv preračuna pokojnin po 151. členu tega zako-
na. Podrobnejšo metodologijo za ugotavljanje razlike v rasti
in način upoštevanja izvedene medletne uskladitve predpiše
zavod v soglasju z Vlado Republike Slovenije.”

Dosedanji četrti odstavek se črta.

2. člen
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 150.

člena zakona se v letu 2001 izjemoma opravi uskladitev
pokojnin v februarju, in sicer za odstotek rasti povprečja
plač, izplačanih v obdobju od junija 2000 do vključno de-
cembra 2000, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za
maj 2000. V mesecu septembru 2001 zavod preveri uskla-
jenost gibanja plač in pokojnin v zadnjih sedmih mesecih v
primerjavi z obdobjem prejšnjih 12 mesecev. Če se ugotovi,
da je stopnja rasti plač večja od stopnje rasti pokojnin, se
pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene
pokojnine se izplačujejo od septembra dalje.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 172-01/89-2/255
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5206. Zakon o dopolnitvah zakona o minimalni plači, o
načinu usklajevanja plač in o regresu za letni
dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o

minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o
regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001

(ZMPUPR-A)

Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o minimalni
plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust
v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2000.

Št. 001-22-199/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI,
O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O REGRESU

ZA LETNI DOPUST V OBDOBJU 1999–2001
(ZMPUPR-A)

1. člen
V zakonu o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač

in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni
list RS, št. 39/99, 59/99 in 44/00) se v 15. členu dodata
nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

“Pri usklajevanju plač glede na rast cen življenjskih
potrebščin se ne upoštevajo cene tobačnih izdelkov in alko-
holnih pijač.

Rast cen v skladu s prejšnjim odstavkom objavlja Stati-
stični urad Republike Slovenije.”

2. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:

“25.a člen
Če je do 31. 12. 2000 sklenjen aneks k dogovoru o

politiki plač za obdobje 1999–2001 (Uradni list RS, št.
22/99 in 51/00), oziroma drug dogovor o načinu usklajeva-
nja plač v letu 2001, se ne glede na določbe tega zakona v
obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 uporabljajo določ-
be aneksa k dogovoru o politiki plač oziroma drugega dogo-
vora o načinu usklajevanja plač v letu 2001.”

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 430-03/99-16/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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5207. Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo
in mednarodnim kazenskim sodiščem za
nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim
kazenskim sodiščem za Ruando (ZSMKSR)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o sodelovanju med

Republiko Slovenijo in mednarodnim kazenskim
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter

mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando
(ZSMKSR)

Razglašam zakon o sodelovanju med Republiko Slove-
nijo in mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Ju-
goslavijo ter mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando
(ZSMKSR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 20. decembra 2000.

Št. 001-22-200/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN MEDNARODNIM KAZENSKIM SODIŠČEM ZA
NEKDANJO JUGOSLAVIJO TER MEDNARODNIM
KAZENSKIM SODIŠČEM ZA RUANDO (ZSMKSR)

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon ureja dolžnost, pogoje in način sodelovanja

Republike Slovenije z Mednarodnim kazenskim sodiščem
za hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava na
ozemlju nekdanje Jugoslavije od leta 1991 dalje, ustanov-
ljenega z Resolucijo Varnostnega sveta št. 827 (1993) in
Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine, storje-
ne na ozemlju Ruande med 1. januarjem 1994 in 31. de-
cembrom 1994, ustanovljenega z Resolucijo Varnostnega
sveta št. 955 (1994).

2. člen
Pomen izrazov v tem zakonu:
a) “resolucija” pomeni Resolucijo št. 827, ki jo je spre-

jel Varnostni svet Združenih narodov dne 25.5.1993 na
podlagi 7. poglavja Ustanovne listine Združenih narodov in
Resolucijo št. 955 (1994), ki jo je sprejel Varnostni svet
Združenih narodov dne 8. 11. 1994 na podlagi 7. poglavja
Ustanovne listine Združenih narodov;

b) “mednarodno sodišče” pomeni mednarodno kazen-
sko sodišče za hude kršitve mednarodnega humanitarnega
prava na ozemlju nekdanje Jugoslavije od leta 1991 dalje,
ustanovljeno z Resolucijo št. 827 (1993) in mednarodno
kazensko sodišče za vojne zločine, storjene na ozemlju
Ruande med 1. januarjem 1994 in 31. decembrom 1994,
ustanovljeno z Resolucijo št. 955 (1994),

c) “haški statut” pomeni Statut mednarodnega sodišča,
ki ga je sprejel Varnostni svet Združenih narodov v aneksu k
Resoluciji št. 827 (1993);

d) “ruandski statut” pomeni Statut mednarodnega sodi-
šča, ki ga je sprejel Varnostni svet Združenih narodov v
aneksu k Resoluciji št. 955 (1994);

e) “mednarodni tožilec” pomeni tožilca mednarodnega
sodišča oziroma vsako osebo, ki deluje na podlagi njegove-
ga pooblastila;

f) “tajnik” pomeni tajnika mednarodnega sodišča, ime-
novanega na podlagi 17. člena haškega statuta oziroma na
podlagi 16. člena ruandskega statuta, ali vsako osebo, ki
deluje na podlagi njegovega pooblastila;

g) “oseba” pomeni posameznika, ki ga je mednarodno
sodišče osumilo oziroma obtožilo kaznivega dejanja iz nje-
gove pristojnosti;

h) “predaja osebe” pomeni predajo osebe s strani Re-
publike Slovenije mednarodnemu sodišču;

i) “domače sodišče” pomeni sodišče Republike Slove-
nije, pristojno za kazenske zadeve.

DOLŽNOST SODELOVANJA

3. člen
Republika Slovenija bo v skladu z določbami resoluci-

je, haškega statuta oziroma ruandskega statuta in tega zako-
na v polni meri in brez zadržkov sodelovala z mednarodnim
sodiščem.

4. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je pristojno za

usklajeno in tekoče sodelovanje med Republiko Slovenijo in
mednarodnim sodiščem; v ta namen je pristojno za sprejem
in prevajanje vseh pisanj mednarodnega sodišča v zvezi s
postopanjem po tem zakonu.

(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošilja pisanja
iz prejšnjega odstavka Vrhovnemu sodišču Republike Slove-
nije, Državnemu tožilstvu Republike Slovenije in Generalni
policijski upravi, po potrebi pa tudi neposredno nižjim držav-
nim tožilstvom in sodiščem ter drugim državnim organom.

(3) Državni organi iz prejšnjega odstavka so v zvezi s
prejetimi pisanji dolžni skrbeti za medsebojno obveščanje.

(4) Državni organi iz drugega odstavka tega člena ko-
municirajo z mednarodnim sodiščem preko ministrstva, pri-
stojnega za pravosodje, razen če za posamezne primere ta
zakon izrecno ne določa neposrednega komuniciranja ali če
je zaradi okoliščin potrebno ukrepati posebno hitro.

(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je dolžno pre-
veriti istovetnost in verodostojnost pisanj iz prvega odstavka
tega člena, preden jih pošlje drugim pristojnim organom.

SMISELNA UPORABA ZAKONOV

5. člen
Glede sodelovanja z mednarodnim kazenskim sodi-

ščem se za zadeve, ki jih ta zakon ne ureja drugače, smisel-
no uporabljajo zakon, ki ureja kazenski postopek, zakon, ki
ureja odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kazen-
skim dejanjem, ter zakon, ki ureja izvrševanje kazenskih
sankcij.
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PRISTOJNOST MEDNARODNEGA SODIŠČA

6. člen
Republika Slovenija priznava mednarodnemu sodišču

stvarno, krajevno in časovno pristojnost, kot je določena v
1. do 6. in 8. členu haškega statuta oziroma v 1. do 5. in 7.
členu ruandskega statuta.

7. člen
(1) Postopek pred mednarodnim sodiščem ima vselej

prednost pred postopkom, ki teče v isti zadevi in zoper isto
osebo pred domačim sodiščem.

(2) Če mednarodno sodišče zahteva, da mu domače
sodišče odstopi pristojnost po drugem odstavku 9. člena
haškega statuta oziroma po drugem odstavku 8. člena ru-
andskega statuta, je potrebno tej zahtevi ugoditi. Domače
sodišče se izreče za nepristojno in pošlje zadevo Vrhovne-
mu sodišču Republike Slovenije. Domače sodišče mora v
tem primeru opraviti tista procesna dejanja, ki bi jih bilo
nevarno odlašati.

(3) Po obvestilu, da je mednarodno sodišče v skladu z
20. členom haškega statuta oziroma v skladu z 19. členom
ruandskega statuta začelo postopek v isti zadevi in zoper
isto osebo, kot je pred odstopom pristojnosti tekel pred
domačim sodiščem, izda domače sodišče sklep, s katerim
zavrže obtožbo, oziroma sklep, s katerim se preiskava preki-
ne, če obtožba še ni bila vložena.

POSEBNI POGOJI ZA PREGON

8. člen
(1) Če mednarodno sodišče na podlagi drugega odstav-

ka 10. člena haškega statuta oziroma na podlagi drugega
odstavka 9. člena ruandskega statuta zahteva pregon in soje-
nje osebi, ki po mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije ne sme biti preganjana in kaznovana zaradi kaznivega
dejanja, za katero je bila s pravnomočno sodno odločbo
oproščena ali obsojena ali je bil kazenski postopek zoper njo
pravnomočno ustavljen ali je bila zoper njo obtožba pravno-
močno zavrnjena, postopa Vrhovno sodišče Republike Slove-
nije na naslednji način in po naslednjem vrstnem redu:

a) ukrene vse potrebno za morebitno zagotovitev nav-
zočnosti osebe pred mednarodnim sodiščem, pri čemer ne
sme biti uporabljen ukrep odvzema prostosti;

b) mednarodno sodišče nemudoma obvesti o dejstvih
in okoliščinah, zaradi katerih meni, da oseba ne sme biti
preganjana in kaznovana zaradi kaznivega dejanja, za katero
je bila s pravnomočno sodno odločbo oproščena ali obsoje-
na ali je bil kazenski postopek zoper njo pravnomočno ustav-
ljen ali je bila obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena;
obvestilu priloži vso potrebno dokumentacijo, iz katere je
razvidno dejansko in pravno stanje obravnavane zadeve;

c) če mednarodno sodišče po prejemu obvestila iz
prejšnje točke vztraja pri zahtevi za pregon in sojenje osebe,
Vrhovno sodišče Republike Slovenije zahtevi ugodi;

d) v primeru iz prejšnje točke se po sklepu Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, s katerim je zahtevi medna-
rodnega sodišča ugodilo, uporabijo tudi ostale določbe tega
zakona glede odvzema prostosti, priprtja in predaje osebe
mednarodnem sodišču.

(2) V vseh primerih, ko mednarodno sodišče vztraja pri
zahtevi za pregon in sojenje osebi, ki po oceni domačega
sodišča izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, ministrs-
tvo, pristojno za pravosodje, o zadevi obvesti generalnega
tajnika Združenih narodov in komisarja Sveta Evrope za
človekove pravice.

(3) O zahtevah mednarodnega sodišča iz tega člena
odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu petih
sodnikov.

9. člen
Kazenski postopek, ki je bil odstopljen mednarodnemu

sodišču, se lahko zoper isto osebo v isti zadevi v Republiki
Sloveniji ponovno prične oziroma nadaljuje samo v nasled-
njih primerih:

a) če mednarodni tožilec na podlagi 18. člena haškega
statuta oziroma 17. člena ruandskega statuta ni vložil obtož-
nice;

b) če sodnik mednarodnega sodišča v skladu z 19.
členom haškega statuta oziroma 18. člena ruandskega sta-
tuta ni potrdil obtožnice;

c) če se je mednarodno sodišče izreklo za nepristojno.

ODVZEM PROSTOSTI, PRIPOR IN PREDAJA OSEBE
MEDNARODNEMU SODIŠČU

10. člen
(1) Nalog mednarodnega sodišča za odvzem prostosti

in priprtje osebe pošlje ministrstvo, pristojno za pravosodje,
skupaj s pripadajočo dokumentacijo okrožnemu sodišču,
okrožnemu državnemu tožilstvu in policijski upravi, na kate-
rih območju se oseba nahaja, vselej pa tudi Vrhovnemu
sodišču Republike Slovenije, Državnemu tožilstvu Republi-
ke Slovenije in Generalni policijski upravi. Obrazloženemu
nalogu za odvzem prostosti in priprtje mora mednarodno
sodišče priložiti podatke in sredstva, potrebna za ugotovitev
istovetnosti osebe, katere odvzem prostosti in priprtje zahte-
va.

(2) Zahtevo mednarodnega sodišča za predajo osebe
pošlje ministrstvo, pristojno za pravosodje, skupaj s pripa-
dajočo dokumentacijo okrožnemu sodišču, na območju ka-
terega se oseba nahaja, in Vrhovnemu sodišču Republike
Slovenije. Preiskovalni sodnik pristojnega okrožnega sodi-
šča izda odredbo za privedbo osebe, katere predaja se
zahteva. Obrazloženi zahtevi za predajo mora mednarodno
sodišče priložiti podatke in sredstva, potrebna za ugotovitev
istovetnosti osebe, katere predajo zahteva, in potrjeno ob-
tožnico mednarodnega sodišča.

(3) Če stalno ali začasno bivališče osebe ni znano,
oziroma če se osebe ne najde na naslovu, kjer naj bi prebi-
vala, ukrenejo organi iz prvega in drugega odstavka tega
člena v skladu s svojimi pristojnostmi, vse potrebno, da se
iskana oseba poišče in da se jo prime. O neuspešnem
iskanju in odvzemu prostosti mora biti nemudoma obveščen
tajnik.

(4) Policija o nameravanem odvzemu prostosti obvesti
domačega pristojnega okrožnega državnega tožilca; če pa
je to mogoče, neposredno obvesti tudi mednarodnega tožil-
ca; pri tem mednarodnega tožilca vselej povabi, da je lahko
navzoč pri izvršitvi naloga mednarodnega sodišča za od-
vzem prostosti.

11. člen
(1) Oseba, ki ji je odvzeta prostost, mora biti v svojem

materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščena,
da ji je odvzeta prostost in o razlogih za odvzem prostosti.
Takoj mora biti poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima
pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga
svobodne izbere, in o tem, da je pristojni organ na njeno
zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje.
Če gre za osebo, ki ni državljan Republike Slovenije, mora
biti poučena tudi o tem, da ima pravico do stika z diplomat-
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sko-konzularnim predstavništvom države, katere državljan
je.

(2) Osebo, ki ji je odvzeta prostost, mora policija brez
odlašanja privesti k pristojnemu preiskovalnemu sodniku.

(3) Preiskovalni sodnik preveri istovetnost privedene
osebe, nato pa jo ponovno pouči o njenih pravicah iz prvega
odstavka tega člena, kot tudi, da bodo vse njene izjave v
postopku pred mednarodnim sodiščem dokumentirane s
tehničnimi sredstvi in bodo lahko uporabljene v dokazne
namene; če je bila oseba privedena zaradi zahteve po pre-
daji osebe mednarodnemu sodišču, jo preiskovalni sodnik
nemudoma seznani tudi z vsebino te zahteve.

(4) Preiskovalni sodnik osebi vroči obtožnico, akt o
potrditvi obtožnice in nalog mednarodnega sodišča za od-
vzem prostosti.

12. člen
(1) Če je bila oseba privedena na podlagi naloga med-

narodnega sodišča za priprtje, preiskovalni sodnik odredi
njegovo izvršitev. Nalog se izvrši v skladu z določbami, ki v
Republiki Sloveniji veljajo za izvrševanje pripora in ravnanje s
priporniki.

(2) Preiskovalni sodnik je dolžan o priporu osebe po
prejšnjem odstavku nemudoma obvestiti mednarodnega to-
žilca in tajnika.

(3) Pripor, odrejen po prvem odstavku tega člena, lah-
ko traja največ 30 dni; če do izteka tega roka mednarodno
sodišče ne zahteva predaje osebe, ki ji je odvzeta prostost,
se ta izpusti, razen če za nadaljnji odvzem prostosti oziroma
pripor obstajajo razlogi po zakonu, ki ureja kazenski posto-
pek.

(4) Izpustitev osebe iz prejšnjega odstavka odredi po
uradni dolžnosti preiskovalni sodnik, ki je odredil izvršitev
naloga mednarodnega sodišča za odvzem prostosti.

(5) Oseba, ki je bila priprta po prvem odstavku tega
člena, se do predaje mednarodnemu sodišču oziroma do
izteka roka iz tretjega odstavka tega člena ne more izpustiti
na podlagi sklepa domačih organov; pripora pa brez sogla-
sja mednarodnega sodišča ne more nadomestiti z drugimi
ukrepi za zagotovitev navzočnosti, za odpravo ponovitvene
nevarnosti in uspešno izvedbo kazenskega postopka. Izpu-
stitev mora odrediti preiskovalni sodnik vselej, kadar to za-
hteva mednarodno sodišče, razen če za nadaljnji odvzem
prostosti oziroma pripor obstajajo razlogi po zakonu, ki ureja
kazenski postopek.

13. člen
(1) Za uspešno izvedbo zahteve za predajo osebe med-

narodnemu sodišču lahko preiskovalni sodnik pristojnega
okrožnega sodišča zoper osebo, katere predaja se zahteva,
odredi ukrepe za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, za
odpravo ponovitvene nevarnosti in za uspešno izvedbo ka-
zenskega postopka ob smiselni uporabi določb zakona, ki
ureja kazenski postopek.

(2) Po sklepu preiskovalnega sodnika je lahko oseba,
katere predaja se zahteva, v priporu največ 30 dni.

(3) Pripor iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša s
sklepom senata Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
skupno pripor ne sme trajati več kot devet mesecev. Zoper
sklep senata Vrhovnega sodišča Republike Slovenije se lah-
ko v 48 urah vloži pritožba na senat petih sodnikov Vrhovne-
ga sodišča Republike Slovenije, ki pa ne zadrži njegove
izvršitve. O pritožbi mora senat petih sodnikov Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije odločati brez odlašanja.

(4) Senat Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mora
vsaka dva meseca po uradni dolžnosti preveriti, ali še obsta-
jajo razlogi za pripor po tem členu.

(5) Domače sodišče je o priporu osebe po tem členu
dolžno nemudoma obvestiti mednarodnega tožilca in tajni-
ka.

(6) Določbe tega člena glede pripora se smiselno upo-
rabljajo tudi za hišni pripor.

14. člen
(1) Za osebe, ki jim je odvzeta prostost po tem zakonu,

se glede zagovornika smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja kazenski postopek.

(2) Zagovornika, postavljenega po uradni dolžnosti, se
razreši takoj, ko je oseba izpuščena oziroma predana med-
narodnemu sodišču.

15. člen
(1) Oseba, katere predaja se zahteva, mora biti preda-

na mednarodnemu sodišču takoj, ko je mogoče.
(2) O predaji osebe mednarodnemu sodišču odloča

senat Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Zoper odlo-
čitev senata Vrhovnega sodišča Republike Slovenije se lah-
ko v 48 urah vloži pritožba na senat petih sodnikov Vrhovne-
ga sodišča Republike Slovenije, ki pa ne zadrži izvršitve. O
pritožbi mora senat petih sodnikov Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije odločati brez odlašanja.

(3) O načinu predaje se za vsak posamezni primer
dogovorita ministrstvo, pristojno za pravosodje in tajnik.
Predajo po prejemu odločbe Vrhovnega sodišča Republi-
ke Slovenije brez odlašanja s sklepom odredi minister,
pristojen za pravosodje, izvršijo pa jo pooblaščene uradne
osebe ministrstva, pristojnega za pravosodje, v sodelova-
nju s policijo.

(4) Šteje se, da je oseba predana mednarodnemu so-
dišču, ko to nad njo prevzame dejansko (fizično) oblast, ne
glede na to, ali je to na ozemlju Republike Slovenije ali
druge države.

(5) Če pooblaščene osebe mednarodnega sodišča pre-
vzamejo dejansko (fizično) oblast nad osebo na ozemlju
Republike Slovenije, jim morajo policija oziroma pooblašče-
ne uradne osebe ministrstva, pristojnega za pravosodje, v
skladu s svojimi pooblastili nuditi vso potrebno pomoč v
skladu z namenom predaje osebe mednarodnemu sodišču,
kot npr. spremstvo, zagotavljanje varnosti, tehnično in logi-
stično podporo in drugo.

(6) V primeru predaje osebe mednarodnemu sodišču
po tem zakonu se ne uporabljajo določbe o postopku za
izročitev obdolžencev in obsojencev po zakonu, ki ureja
kazenski postopek.

16. člen
(1) Kadar mednarodni tožilec zahteva pridržanje ose-

be, se smiselno uporabljajo določbe o odvzemu prostosti s
strani policije po zakonu, ki ureja kazenski postopek; takšno
zahtevo mednarodnega tožilca je policija dolžna izvršiti. O
odvzemu prostosti in pridržanju osebe po tem členu pa je
Generalna policijska uprava dolžna nemudoma in neposre-
dno obvestiti mednarodnega tožilca in tajnika.

(2) Pridržanje po prejšnjem odstavku traja največ 48
ur; če v tem roku ni nadaljnjih zahtev mednarodnega tožilca
oziroma mednarodnega sodišča, se pridržana oseba izpusti
na prostost.

(3) O nadaljnjih zahtevah mednarodnega tožilca oziro-
ma mednarodnega sodišča na podlagi tega člena odloča
pristojni preiskovalni sodnik.

17. člen
(1) Predlogi, pravna sredstva, izjave in sporočila ose-

be, ki ji je vzeta prostost na podlagi naloga mednarodnega
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sodišča, se brez odlašanja pošljejo tajniku. Domači organi
jih obravnavajo v okviru pristojnosti, ki jih imajo po tem
zakonu.

(2) O vseh predlogih in pravnih sredstvih, ki jih vloži
oseba, ki ji je vzeta prostost na podlagi tega zakona oziroma
se zahteva njena predaja mednarodnemu sodišču, morajo
vsi državni organi odločati prednostno in brez odlašanja.

18. člen
Pri odločanju o nalogu za odvzem prostosti, priprtje in

o zahtevi za predajo osebe mednarodnemu sodišču domači
organi ne presojajo vsebinske pravilnosti navedenih aktov in
postopkov; po zahtevah in nalogih mednarodnega sodišča
so dolžni postopati vedno, kadar so za to izpolnjene nasled-
nje predpostavke:

– da ima akt mednarodnega sodišča potrebne sestavi-
ne, ki potrjujejo njegovo verodostojnost;

– da je ugotovljena istovetnost osebe, zoper katero naj
se opravijo zahtevana dejanja;

– da zadeva spada v stvarno, krajevno in časovno pri-
stojnost mednarodnega sodišča, kot jo priznava Republika
Slovenija po tem zakonu.

DRUGE OBLIKE SODELOVANJA IN POMOČI

19. člen
(1) Domača sodišča so dolžna na predlog mednaro-

dnega tožilca oziroma mednarodnega sodišča opraviti vsa
preiskovalna dejanja po zakonu, ki ureja kazenski postopek;
predstavniki mednarodnega tožilca in mednarodnega sodi-
šča so pri teh dejanjih lahko navzoči, lahko postavljajo vpra-
šanja in dajejo predloge.

(2) Preiskovalna dejanja iz prejšnjega odstavka lahko
na ozemlju Republike Slovenije opravljajo tudi pooblaščene
osebe mednarodnega sodišča in mednarodnega tožilca.
Dovoljenje za ta dejanja da na obrazložen predlog preisko-
valni sodnik, ki bi dejanja sicer opravil po pravilih krajevne
pristojnosti; predlog lahko presoja le v okvirih, kot jih določa
prejšnji člen tega zakona.

(3) Preiskovalni sodnik oziroma oseba, ki jo on določi,
mora biti vselej navzoča pri opravljanju preiskovalnih dejanj
iz prejšnjega odstavka; preiskovalni sodnik vedno povabi
tudi pristojnega državnega tožilca, da je prisoten pri oprav-
ljanju preiskovalnih dejanj iz prejšnjega odstavka.

(4) Preiskovalni sodnik zagotavlja, da je odnos drugih
državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili do prei-
skovalnih dejanj, ki jih opravlja mednarodni tožilec oziroma
mednarodno sodišče, tak, kot če bi dejanja opravljalo do-
mače sodišče. Preiskovalni sodnik prav tako zagotavlja, da
pri opravljanju preiskovalnih dejanj iz drugega odstavka tega
člena nihče nima manj pravic, kot mu pripadajo po zakonu,
ki ureja kazenski postopek, razen če ta zakon ne določa
drugače.

20. člen
(1) Pristojni organi Republike Slovenije so dolžni storiti

vse, kar je potrebno, da se zagotovi navzočnost oseb, ki se
nahajajo v Republiki Sloveniji in so povabljene kot priče ali
izvedenci na sedež mednarodnega sodišča. Za zagotovitev
navzočnosti teh oseb se smiselno uporabljajo določbe za-
kona, ki ureja kazenski postopek.

(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka zapustijo ozemlje
Republike Slovenije zaradi pristopa na mednarodno sodi-
šče, to ne sme v ničemer spremeniti njihovega pravnega
položaja in pravic ob vrnitvi na ozemlje Republike Slovenije.

21. člen
(1) Vsi organi Republike Slovenije, ki vodijo zbirke po-

datkov, so na obrazloženo zahtevo mednarodnega sodišča
le-temu dolžni posredovati osebne in druge podatke o ose-
bi, zoper katero se vodi kazenski postopek pred mednaro-
dnim sodiščem.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo v
skladu z namenom njihove uporabe. O zahtevi mednarodne-
ga sodišča za posredovanje podatkov odloča ministrstvo,
pristojno za pravosodje, ki tudi določi obseg in vrsto podat-
kov, ki bodo posredovani mednarodnemu sodišču.

22. člen
Če policija ali drugi državni organi pri opravljanju svojih

nalog pridobijo podatke, informacije ali dokumente, ki kaže-
jo na kaznivo dejanje, katerega pregon je v pristojnosti med-
narodnega sodišča, o tem nemudoma obvestijo Državno
tožilstvo Republike Slovenije, ki o tem obvesti mednarodno
sodišče.

IMUNITETA IN PROST PREHOD ČEZ OZEMLJE
REPUBLIKE SLOVENIJE

23. člen
(1) Pristojni državni organi so dolžni osebam, ki po

pooblastilu ali na zahtevo mednarodnega sodišča ali medna-
rodnega tožilca potujejo preko ozemlja Republike Slovenije,
zagotoviti prost prehod.

(2) Odredbo, s katero dovoli prehod preko ozemlja
Republike Slovenije osebam iz prejšnjega odstavka, izda
ministrstvo, pristojno za pravosodje. Če je potrebno, prehod
spremlja in varuje policija.

24. člen
(1) Sodniki mednarodnega sodišča, mednarodni toži-

lec in tajnik uživajo v Republiki Sloveniji privilegije in imunite-
to, kot je predvideno z mednarodnim pravom.

(2) Drugi pooblaščeni predstavniki mednarodnega so-
dišča, mednarodnega tožilca in tajnika, ki se nahajajo na
ozemlju Republike Slovenije ali na njem delujejo po določ-
bah tega zakona, uživajo privilegije in imuniteto, kot je dolo-
čeno v 22. točki 6. člena Konvencije Združenih narodov o
privilegijih in imunitetah z dne 13. 2. 1946, če se Republika
Slovenija in mednarodno sodišče ne dogovorita drugače.

STROŠKI

25. člen
Vsi stroški, nastali zaradi postopanja po tem zakonu,

so stroški kazenskega postopka, ki v skladu z zakonom, ki
ureja kazenski postopek, obremenjujejo proračun Republi-
ke Slovenije, razen stroškov, ki nastanejo neposredno med-
narodnemu sodišču oziroma tožilcu ali jih navedena organa
prevzameta v svoje breme.

ODVZEM PROTIPRAVNO PRIDOBLJENE
PREMOŽENJSKE KORISTI IN ODLOČANJE O

PREMOŽENJSKOPRAVNIH ZAHTEVKIH

26. člen
Pristojno sodišče v Republiki Sloveniji izvrši sodbo med-

narodnega sodišča v delu, ki se nanaša na odvzem premo-
ženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.
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27. člen
O premoženjskopravnih zahtevkih, ki izhajajo iz po-

stopka pred mednarodnim sodiščem, odloča pristojno sodi-
šče v Republiki Sloveniji, če o teh zahtevkih ni odločilo
mednarodno sodišče samo; pri tem je domače sodišče
vezano na obsodilno sodbo mednarodnega sodišča. Če je
mednarodno sodišče samo odločilo o premoženjskoprav-
nem zahtevku, je odločitev za Republiko Slovenijo obvezujo-
ča in se izvrši po domačih predpisih.

IZVRŠITEV KAZNI

28. člen
(1) Pravnomočna obsodba mednarodnega sodišča se

lahko izvrši v Republiki Sloveniji. Ministrstvo, pristojno za
pravosodje, lahko o pripravljenosti, da Republika Slovenija
prevzame izvršitev kazni, ki jih izreka mednarodno sodišče,
v skladu s 27. členom haškega statuta oziroma 26. člena
ruandskega statuta obvesti Varnostni svet Združenih naro-
dov in mednarodno sodišče.

(2) V Republiki Sloveniji se lahko izvrši le kazen, ki je v
skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

(3) Pri izvrševanju kazni se smiselno uporabljajo določ-
be zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

(4) Pooblaščenim osebam mednarodnega sodišča mo-
ra biti na primeren način omogočen nadzor nad izvrševa-
njem kazni.

(5) Če so po predpisih Republike Slovenije izpolnjeni
pogoji za amnestijo, pomilostitev ali pogojni odpust obso-
jenca, ki prestaja kazen po obsodbi mednarodnega sodi-
šča, ministrstvo, pristojno za pravosodje, po uradni dolžno-
sti o tem obvesti mednarodno sodišče.

(6) V primerih iz prejšnjega odstavka o zadevi odloči
predsednik mednarodnega sodišča.

KONČNA DOLOČBA

29. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 713-01/00-13/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5208. Zakon o dopolnitvi zakona o azilu (ZAzil-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o azilu

(ZAzil-A)

Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o azilu (ZAzil-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21.
decembra 2000.

Št. 001-22-207/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O AZILU (ZAzil-A)

1. člen
V zakonu o azilu (Uradni list RS, št. 61/99 in 113/2000

– odločba US) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

“(2) Varno tretjo državo iz šeste alinee prejšnjega od-
stavka določi Vlada Republike Slovenije.”

2. člen
V 27. členu se v prvem odstavku na koncu druge

alinee pika nadomesti z besedico “ali” in doda nova tretja
alinea, ki se glasi:

“– suma zavajanja ali zlorabe postopka v smislu 36.
člena tega zakona.”

Na koncu tretjega odstavka se doda naslednje bese-
dilo:

“Omejitev gibanja iz razloga suma zavajanja ali zlorabe
postopka lahko traja do pravnomočnosti odločbe, s katero
se odloči o prošnji za azil.”

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 213-04/98-25/4
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5209. Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu
Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega,
nastalih na območju Republike Slovenije po 15.
oktobru 2000 (ZUPSB)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o ukrepih za odpravo

posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov
večjega obsega, nastalih na območju Republike

Slovenije po 15. oktobru 2000 (ZUPSB)

Razglašam zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu
Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na
območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000
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(ZUPSB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 21. decembra 2000.

Št. 001-22-208/00
Ljubljana, dne 29. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC PLAZU

STOŽE V OBČINI BOVEC IN PLAZOV VEČJEGA
OBSEGA, NASTALIH NA OBMOČJU REPUBLIKE

SLOVENIJE PO 15. OKTOBRU 2000 (ZUPSB)

1. člen
S tem zakonom se določijo interventni in drugi ukrepi,

način njihove izvedbe in financiranje z namenom, da se
pospeši sanacija na območju, ki ga je prizadel plaz in izbruh
hudournika Predelice.

Ta zakon zagotavlja tudi izvedbo ukrepov za sanacijo
plazov večjega obsega, ki so nastali na območju Republike
Slovenije po 15. oktobru 2000, za katere se sredstva za
sanacijo zagotavljajo z zakonom o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluze-
nja morja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/00).

Plazove večjega obsega določi komisija iz 3. člena
tega zakona na predlog strokovnega odbora iz 4. člena tega
zakona.

2. člen
Interventni ukrepi iz prvega odstavka prejšnjega člena

so:
– vzpostavitev sistema opazovanja vplivnega območja

plazu,
– nujni ukrepi za stabilizacijo plazu in preprečitev širje-

nja plazu,
– zagotovitev nujnih prometnih povezav,
– nujni ukrepi na Predelici, Koritnici in Soči za zagoto-

vitev zmanjšanja ogroženosti,
– ponovna postavitev zajetja HE Log pod Mangartom,
– zagotovitev začasnih pogojev za delo in življenje na

prizadetem območju,
– priprava in načrtovanje objektov med plazom in Gor-

njim Logom,
– odvzem kamenja za vgradnjo v varovalne in sanacij-

ske objekte na prizadetem območju na lokacijah, ki jih s
posebnim predpisom določi minister, pristojen za okolje in
prostor, po predhodno pridobljenem soglasju lokalne skup-
nosti,

– priprava ustreznih prostorskih aktov.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo po posebnih

programih, ki jih na predlog komisije iz 3. člena tega zakona
sprejme Vlada Republike Slovenije.

3. člen
Izvajanje ukrepov, operativno koordinacijo in admini-

strativno-tehnična dela zagotavlja državna komisija za sana-
cije, ki opravlja naloge po zakonu o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluze-
nja morja v letu 2000 (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Za opravljanje nalog po tem zakonu se v komisijo vklju-
či predstavnik občine Bovec. Občina Bovec imenuje svoje-
ga predstavnika nemudoma po uveljavitvi tega zakona.

4. člen
Strokovno delovno telo komisije je strokovni odbor, ki

opravi uskladitev predlaganih ukrepov ter presojo predloženih
tehničnih rešitev na podlagi ukrepov iz 2. člena tega zakona.

Strokovni odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki s podro-
čja geotehnike, hidrotehnike, gradbeništva, energetike in ure-
janja prostora, imenuje minister, pristojen za okolje in prostor.

5. člen
V proračunu Republike Slovenije za leto 2001 se za

izvedbo interventnih in drugih ukrepov iz prvega odstavka 2.
člena tega zakona in za plačilo stroškov za delo strokovnega
odbora iz 4. člena tega zakona zagotovijo sredstva do višine
1.000,000.000 tolarjev.

Višino sredstev, namenjenih izvajanju ukrepov iz 2.
člena tega zakona, določi Vlada Republike Slovenije na
predlog komisije.

6. člen
Ukrepi, navedeni v tem zakonu, se izvedejo v obdobju

šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

7. člen
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru

Republike Slovenije poročilo o izvedbi ukrepov iz tega zako-
na s predlogi nadaljnjih ukrepov najkasneje do 15. 7. 2001.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 10.

člen zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic su-
še, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prevzame izvajanje na-

log po tem zakonu Ministrstvo za okolje in prostor.

10. člen
Sredstva prejeta iz naslova humanitarnih pomoči preje-

ta v letu 2000 in 2001 za odpravo posledic plazu Stože se
prejemnikom te pomoči ne vštevajo v davčno osnovo za leto
2000 in 2001.

11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 212-07/00-10/1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5210. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delu
služb Državnega zbora (OdODSDZ-A)

Na podlagi prvega odstavka 74. člena zakona o delav-
cih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 70/97 in 38/99) in četrtega
odstavka 333. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96,
26/97 in 46/00) je Državni zbor na seji dne 21. 12. 2000
sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o organizaciji in delu služb

Državnega zbora (OdODSDZ-A)

1. člen
V odloku o organizaciji in delu služb Državnega zbora

(Uradni list RS, št. 19/97) se 16. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Vsaki poslanski skupini Državni zbor za delovanje za-
gotovi sekretarja poslanske skupine, dva strokovna sodelav-
ca in referenta ter na vsakih osem poslancev še po enega
referenta; poslanski skupini, ki ima več kot osem poslancev
se poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po
enega strokovnega delavca.“

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 040-03/89-1/40
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5211. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor proračuna in
drugih javnih financ

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 21. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za nadzor proračuna
in drugih javnih financ

I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora

Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih
financ (v nadaljnjem besedilu: Komisija za nadzor proračuna
in drugih javnih financ), določijo njene naloge in sestava ter
izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.

II
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ:
– nadzoruje izvajanje državnega proračuna ter finan-

čnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ter javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakoni-
tosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti iz-
kazovanja njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil Ra-
čunskega sodišča;

– spremlja izvajanje proračunov lokalnih skupnosti, ki
prejemajo finančna sredstva za izravnavo in nadzoruje na-
mensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna;

– nadzoruje izvajanje finančnih načrtov in pravilnosti
izkazovanja finančnih izkazov skladov, ustanovljenih z zako-
ni ter javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Repu-
blika Slovenija;

– obravnava predloge zakonov, druge akte in proble-
matiko, ki se nanaša na nadziranje izvajanja državnega pro-
računa in drugih javnih financ ter na organiziranje delovanja
organov, ki ta nadzor opravljajo.

III
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ

ima predsednika, podpredsednika in sedem članov.
V Komisiji za nadzor proračuna in drugih javnih financ

ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije

enega člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije dva člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokra-

tov enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stran-

ke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev

Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke

enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega čla-

na.

IV
V Komisijo za nadzor proračuna in drugih javnih financ

se izvolijo:
za podpredsednika:
Peter LEVIČ, Poslanska skupina Stranke mladih Slove-

nije;
za člane:
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne

demokracije Slovenije,
Leopold GROŠELJ, Poslanska skupina Združene liste

socialnih demokratov,
Jurij MALOVRH, Poslanska skupina SLS+SKD Sloven-

ske ljudske stranke,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stran-

ke upokojencev Slovenije,
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske naci-

onalne stranke,

V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5212. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor nad delom
varnostnih in obveščevalnih služb

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 21. 12. 2000 sprejel
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O D L O K
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za nadzor nad delom
varnostnih in obveščevalnih služb

I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora

Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in ob-
veščevalnih služb (v nadaljnjem besedilu: Komisija za nad-
zor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb), določijo
njene naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredse-
dnik in člani.

II
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obvešče-

valnih služb:
– nadzira in ima vpogled v delo Slovenske obveščeval-

no varnostne agencije in Obveščevalno varnostne službe
Ministrstva za obrambo, še posebej z vidika spoštovanja v
ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin človeka in
državljana;

– z vidika zakonitosti posebej skrbi za vprašanja ute-
meljenosti uporabe posebnih metod, oblik ali ukrepov, ki jih
pri opravljanju nalog in v okviru svojih pristojnosti uporabljajo
Slovenska obveščevalno varnostna agencija, Obveščevalno
varnostna služba Ministrstva za obrambo in Kriminalistična
služba v Ministrstvu za notranje zadeve;

– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki ure-
jajo delovanje teh služb;

– poroča Državnemu zboru o nadzorstvu nad zakoni-
tostjo dela služb in mu po potrebi predlaga, da sprejme
ustrezna stališča in ukrepe.

III
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obvešče-

valnih služb ima predsednika, podpredsednika in sedem
članov.

V Komisiji za nadzor nad delom varnostnih in obvešče-
valnih služb ima:

Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
enega člana,

Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-
nije dva člana,

Poslanska skupina Združene liste socialnih demokra-
tov enega člana,

Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stran-
ke enega člana,

Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev

Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke

enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega čla-

na.

IV
V Komisijo za nadzor nad delom varnostnih in obvešče-

valnih služb se izvolijo:
za podpredsednika:
Zmago JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske naci-

onalne stranke,
za člane:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije,
Bojan KONTIČ, Poslanska skupina Združene liste soci-

alnih demokratov,

Franc KANGLER, Poslanska skupina SLS+SKD Slo-
venske ljudske stranke,

Anton DELAK, Poslanska skupina Demokratične stran-
ke upokojencev Slovenije,

Marko DIACI, Poslanska skupina Stranke mladih Slo-
venije.

V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/21
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5213. Odlok o razrešitvi in imenovanju predsednika
Sveta Agencije Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij

Na podlagi 1.h člena zakona o Agenciji Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba
US, 58/95, 27/96 – odločba US, 54/99 – odločba US) ter
dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 247.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 12. 2000
sprejel

O D L O K
o razrešitvi in imenovanju predsednika Sveta
Agencije Republike Slovenije za revidiranje

lastninskega preoblikovanja podjetij

V Svetu Agencije Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij

se razreši:
predsednik:
mag. Janko ČAKŠ
ter se imenuje:
za predsednico:
dr. Nevenka HROVATIN.

Št. 450-02/92-7/49
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5214. Odlok o imenovanju Republiške volilne komisije

Na podlagi 32. člena zakona o volitvah v Državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US in
70/00) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
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je je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o imenovanju Republiške volilne komisije

V Republiško volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika:
Anton Gašper FRANTAR
za namestnika predsednika:
Janez SREBOT
za člana:
prof.dr. Rafael CIJAN
za namestnika člana:
Jure TOPLAK
za člana:
prof.dr. Franc GRAD
za namestnika člana:
prof.dr. Rajko PIRNAT
za člana:
Bogdan BIŠČAK
za namestnika člana:
Mirko BANDELJ
za člana:
dr. Gregor VIRANT
za namestnika člana:
Marko ŠTROVS
za člana:
dr. Bojan BUGARIČ
za namestnika člana:
mag. Janez POGORELEC
za dobo štirih let.

Št. 004-02/90-1/9
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5215. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 21. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nevenka HAFNER KOPAČ, na sodniško mesto sodni-

ce za prekrške pri Sodniku za prekrške Tržič.

Št. 716-01/89-2/94
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5216. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14.
členom zakona o poslancih opravljajo funkcijo
poslanca namesto poslancev, ki so prevzeli
funkcijo v vladi

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92 in 44/94 – odločba US) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. 12. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

V času, dokler izvoljeni poslanci, ki so prevzeli funkcijo
v vladi, v skladu z določbo prvega odstavka 14. člena zako-
na o poslancih ne morejo opravljati funkcije poslanca, oprav-
ljajo to funkcijo v skladu z določbo drugega odstavka 14.
člena navedenega zakona, od 19. 12. 2000:

a) namesto dr. Dimitrija Rupla, Aleksander Merlo, rojen
11. februarja 1952, stanujoč Ljubljanska c. 6, Postojna;

b) namesto mag. Antona Ropa, Jožef Školč, rojen 19.
avgusta 1960, stanujoč Breginj 42, Breginj;

c) namesto mag. Janeza Kopača, Richard Beuermann,
rojen 20. aprila 1954, stanujoč Raskovec 11, Vrhnika;

č) namesto dr. Lucije Čok, Mario Gasparini, rojen 23.
avgusta 1935, stanujoč Levstikova 2, Izola;

d) namesto Igorja Bavčarja, Roman Jakič, rojen 1.
maja 1967, stanujoč Neubergerjeva 25, Ljubljana.

Št. 020-02/92-27/125
Ljubljana, dne 19. decembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5217. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov

za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

Na podlagi 2., 11., prvega odstavka 13. in 14. člena
zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93
in 15/94) ter na podlagi 11., 12. in drugega odstavka 14.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov

za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

Po obvesilu predsednika Državnega zbora na seji Dr-
žavnega zbora 19. decembra 2000, predlagana kandidatka
za varuhinjo človekovih pravic ni bila izvoljena. Zato je potre-
bno opraviti nove volitve na podlagi novih kandidatur.

Predloge za možne kandidate za varuha oziroma varu-
hinjo (v nadaljnjem besedilu: varuh) človekovih pravic je
treba poslati v roku 40 dni po objavi poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Za varuha je lahko izvoljen le državljan Republike Slo-
venije.

Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti pri-
loženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidatu-
ro pripravljen sprejeti.

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

Št. 001-23-1/00
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA

5218. Uredba o začasnem financiranju Republike
Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001

Na podlagi prvega odstavka 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o začasnem financiranju Republike Slovenije v

obdobju januar–marec leta 2001

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se določa in ureja začasno financiranje

Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2001 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financira-
nja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Republike

Slovenije za leto 2000. Obseg prejemkov in izdatkov Repu-
blike Slovenije v obdobju začasnega financiranja je določen
v skladu z zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/
99 in 124/00; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in proračunom
Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00).

II. STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prejemki ter

izdatki Republike Slovenije določijo v naslednjih zneskih:

Bilance proračuna Sredstva
v tisoč SIT

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 183,005.573
II. Skupaj odhodki 264,927.034
III. Proračunski primanjkljaj -81,921.461
III./1 Primarni primanjkljaj -57,254.954
III/2 Tekoči primanjkljaj -68,794.810

B. Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 1,100.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 2,743.798
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev -1,643.798

C. Račun financiranja:
VII. Zadolževanje 71,800.000
VIII. Odplačila dolga 25,006.693
IX. Sprememba stanja na računih

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -36,771.952
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 83,565.259
XI. Neto financiranje (VI.+X.) 81,921.461

(2) Podrobnejša razdelitev prihodkov in drugih prejem-
kov ter odhodkov in drugih izdatkov Republike Slovenije v
obdobju začasnega financiranja je določena v splošnem
delu iz priloge te uredbe, ki je sestavni del uredbe.

(3) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejem-
ki in izdatki Republike Slovenije povečajo za namenske pre-
jemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF,
ali so bili tako opredeljeni v proračunu Republike Slovenije
za leto 2000, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Re-

publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni upora-
bniki) se v obdobju začasnega financiranja določijo tako, kot
je določeno v prilogi te uredbe.

III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje

začasnega financiranja uporablja ZJF, pravilnik o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 9/00, 65/00 in 97/00) in drugi podzakonski pred-
pisi, ki urejajo proračunsko financiranje.

6. člen
(1) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega

financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svo-
jega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svoje-
ga finančnega načrta, določenega v prilogi te uredbe.

(2) V obdobju začasnega financiranja neposredni upo-
rabniki:

1. lahko prevzemajo in plačujejo obveznosti samo za
iste programe in v okviru istih postavk kot v preteklem letu;

2. ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na
stanje na dan 31. december 2000 in

3. morajo pri zagotavljanju sredstev za plače v javnih
zavodih izhajati iz nespremenjenega števila zaposlenih gle-
de na stanje 31. december 2000.

(3) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki, ki se financirajo iz namenskih prihodkov predpri-
stopne pomoči EU, pričnejo postopek oddaje javnega naro-
čila oziroma prevzamejo obveznost do višine sredstev, ki so
zagotovljena s podpisanim finančnim memorandumom.

7. člen
(1) Neposredni uporabniki lahko samostojno prerazpo-

rejajo pravice porabe:
1. med postavkami znotraj istega sklopa postavk v

svojem finančnem načrtu;
2. med postavkami znotraj enakih sklopov postavk v

finančnih načrtih naslednjih skupin neposrednih uporabni-
kov (v nadaljnjem besedilu: skupine uporabnikov):

– med ministrstvom in organi in organizacije v njegovi
sestavi, na predlog ministrstva;

– med vladnimi službami, za katere je pooblaščen ge-
neralni sekretar vlade, na predlog Urada predsednika vlade;

– med upravnimi enotami, na predlog ministrstva, pri-
stojnega za upravo;

– med samostojnimi državnimi organi za postopek o
prekrških, na predlog Senata za prekrške Republike Slove-
nije;

– med sodišči, na predlog Vrhovnega sodišča Republi-
ke Slovenije in

– med tožilstvi, na predlog Državnega tožilstva Repu-
blike Slovenije.



Uradni list Republike Slovenije Št. 124 / 29. 12. 2000 / Stran 13705

(2) Odločitev o prerazporeditvi iz druge točke prejšnje-
ga odstavka sprejme predlagatelj in o tem nemudoma obve-
sti ministrstvo, pristojno za finance.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
ne smejo neposredni uporabniki samostojno prerazporejati
pravic porabe na skupino postavk, ki je v začasnem financi-
ranju označena s številko 1010.

(4) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) odloča na podlagi usklajenega predloga ministrstva,
pristojnega za finance in predlagatelja iz prvega odstavka
tega člena oziroma samostojnega neposrednega uporabni-
ka o prerazporeditvah:

1. s postavke znotraj skupine postavk, ki je v začasnem
financiranju označena s številko 1010;

2. med postavkami znotraj različnih sklopov postavk
znotraj skupine uporabnikov, za katero je pristojen posa-
mezni predlagatelj in

3. o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med
neposrednimi uporabniki, če je to potrebno zaradi izvršitve
sprejetega začasnega financiranja.

8. člen
V primeru, če v začasnem financiranju niso zagotovlje-

ne pravice porabe za plačilo vseh obveznosti, ki zapadejo v
plačilo v obdobju začasnega financiranja, se prioritetno izva-
jajo prerazporeditve in plačila za naslednje namene in v
naslednjem vrstnem redu:

1. plačila domačih obresti – podskupina 403, plačila
obresti v tujino – podskupina 404, odplačila domačega
dolga – podskupina 550, odplačila dolga v tujino – podsku-
pina 551, stroški finančnih razmerij (proračunska postavka
številka 6522), stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih pa-
pirjev (proračunska postavka številka 8761) in poroštva –
podskupina 440, kot to omogoča 39. člen ZJF;

2. plače in drugi izdatki zaposlenim – podskupina 400,
prispevki delodajalcev za socialno varnost – podskupina
401 in davek na izplačane plače – podkonto 402911;

3. transferi posameznikom in gospodinjstvom – pod-
skupina 411;

4. tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb – sredstva, namenjena za plače in druge izdatke
zaposlenim – podkonto 413300 in tekoči transferi v javne
zavode in druge izvajalce javnih služb – sredstva za prispev-
ke delodajalcev – podkonto 413301;

5. tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja –
konto 4131;

6. dopolnilna sredstva občinam – podkonto 413000;
7. izdatki za blago in storitve – podskupina 402;
8. tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce

javnih služb – sredstva, namenjena za izdatke za blago in
storitve – podkonto 413302 in

9. druga plačila.

9. člen
V obdobju začasnega financiranja se prejemki Republi-

ke Slovenije ne izločajo v proračunsko rezervo.

10. člen
(1) Za oddajo javnih naročil se kot najnižje vrednosti,

od katerih dalje mora naročnik po zakonu o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1)
opraviti objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, določijo
naslednje vrednosti:

1. 5,000.000 tolarjev – za oddajo naročila za blago in
storitve in

2. 10,000.000 tolarjev – za oddajo naročila za grad-
nje.

Če vrednost naročila, skladno z določbami 24. do 30.
člena ZJN-1, ne dosega vrednosti iz 1. in 2. točke, odda
naročnik naročilo po 124. členu ZJN-1.

(2) Naročnik mora v postopkih javnega naročanja po
petem odstavku 23. člena ZJN-1 zahtevati od ponudnika
kot zavarovanje za izpolnitve svojih obveznosti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe, bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi, če vrednost naročila presega:

– 25,000.000 tolarjev – za blago in storitve in
– 30,000.000 tolarjev – za gradnje.

11. člen
(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in podzakon-

skih predpisov so plačilni roki v breme državnega in občin-
skih proračunov v obdobju začasnega financiranja:

1. za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicij-
skega vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih situaci-
jah, najmanj šestdeset dni in

2. za plačilo vseh ostalih obveznosti najmanj trideset
dni.

Plačilni roki ne smejo presegati devetdesetih dni.
(2) Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni upo-

rabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na
računu ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s
tem zakonom, se plača obveznost v roku in na način, ki je
določen v tem zakonu.

(3) Plačilni roki, določeni v tem členu, se ne uporablja-
jo za plačila:

1. donacij, če donator tako zahteva;
2. storitev, ki se izvajajo v pogojih javnih služb in za

financiranje programov javnih služb;
3. v drugih primerih, ki jih lahko določi minister, pristo-

jen za finance, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve go-
spodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi
sredstvi.

12. člen
Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokon-

čnih upravnih odločb ter poravnav se plačujejo v breme
sredstev neposrednega uporabnika, v čigar pristojnost spa-
da zadeva, ki je predmet odločbe oziroma poravnave. Če je
med izvajanjem začasnega financiranja izdana sodna ali
upravna odločba, ki nalaga obveznosti, za katero pravice
porabe v začasnem financiranju niso zagotovljene, se za
plačilo teh obveznosti odpre nova proračunska postavka, na
katero se skladno s predpisanimi postopki prerazporedijo
pravice porabe neposrednega uporabnika, razen če ni v ta
namen v njegovem finančnem načrtu že odprta ustrezna
proračunska postavka.

13. člen
(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-

venije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, oba za
obvezni del zavarovanja ter javni skladi in agencije, katerih
ustanovitelj je država, lahko pridobijo likvidnostno posojilo iz
prostih denarnih sredstev na računih proračuna, rezerve in
neposrednih uporabnikov, če v obdobju likvidnostne zadol-
žitve izpolnjujejo pogoje, določene v drugem in tretjem od-
stavku tega člena.

(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko
pridobita likvidnostno posojilo iz prostih denarnih sredstev
na računih proračuna, rezerve in neposrednih uporabnikov,
če:

1. do vključitve v enotni zakladniški račun dnevno po-
sredujeta ministrstvu, pristojnemu za finance, ažurne napo-
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vedi denarnih tokov in zagotavljata državi ustrezno zavarova-
nje likvidnostnega posojila, ki se dogovori v pogodbi;

2. in ne razpolagata s prostimi denarnimi sredstvi.
(3) Javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je drža-

va, lahko pridobijo likvidnostno posojilo iz prostih denarnih
sredstev na računih proračuna, rezerve in neposrednih upo-
rabnikov, če:

1. posedujejo državne vrednostne papirje, katerih roč-
nost ni krajša od ročnosti likvidnostne zadolžitve, najmanj v
višini 1,5 kratnika najetega likvidnostnega posojila in

2. v času, ko se likvidnostno zadolžujejo, nimajo drugih
naložb prostih denarnih sredstev.

14. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se država lahko

zadolži do višine 178.208,049.699 tolarjev, ki je potrebna
za odplačilo glavnic državnega dolga v tekočem proračun-
skem letu. V to zadolžitev se ne šteje zadolžitev po zakonu o
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih pro-
gramov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003
(Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00 – obvezna razlaga).

(2) V obdobju začasnega financiranja se poroštva Re-
publike Slovenije, razen po zakonu o merilih in postopku za
dajanje poroštev (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96), izda-
jajo do skupne višine glavnic 25.000,000.000 tolarjev.

(3) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se v
obdobju začasnega financiranja lahko zadolžijo in izdajo
poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne viši-
ne 32.000,000.000 tolarjev.

(4) V obdobju začasnega financiranja se skladno s 16.
členom zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96, 31/97
in 99/99) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije za
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS,
št. 20/98) določi:

1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova
zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komerci-
alnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki se ne
tržijo, v višini 81.000,000.000 tolarjev;

2. največji skupni obseg izvoznih poslov, zavarovanih
pred riziki sprememb vrednosti valut, v višini
27.450,000.000 tolarjev in

3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic
kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Re-
publika Slovenije poroštva, ki znaša 9.000,000.000 tolarjev.

(5) Višina črpanega dela glavnic kreditov in izdanih
vrednostnih papirjev iz 3. točke prejšnjega odstavka se všte-
va v kvoto iz tretjega odstavka tega člena, poroštvena kvota
iz 3. točke prejšnjega odstavka pa v kvoto iz drugega od-
stavka tega člena.

15. člen
Javni razpis za razpolaganje z državnim premoženjem

ali oddajo državnega premoženja v najem ni potreben in se
razpolaganje z državnim premoženjem ali oddaja državnega
premoženja v najem lahko izvede z neposrednim pravnim
poslom, če gre za:

1. prodajo solastniških deležev na nepremičninah;
2. prodajo zasedenih in najemnih stanovanj;
3. zamenjavo nepremičnin, kadar je zamenjava v jav-

nem interesu in je ponudnik nepremičnine samo eden in se
vrednost državnega premoženja s tem ne zmanjša;

4. oddajanje nepremičnin v najem, na katerih je Repu-
blika Slovenija manj kot 50-odstotni solastnik;

5. oddajanje stanovanj v najem zaposlenim pri nepo-
srednih uporabnikih;

6. v drugih, s posebnimi predpisi določenih primerih.

16. člen
Do zagotovitve pogojev za vzpostavitev sistema enot-

nega zakladniškega računa, kot ga predpisuje ZJF, morajo
neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih
proračunov opravljati plačilni promet preko agencije oziro-
ma ne smejo odpirati transakcijskih računov pri poslovnih
bankah.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2001.

Št. 400-00/2000-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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5219. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih
proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje
posebna dajatev

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00), v zvezi s prvim odstavkom 1.
člena ter 1. in 4. točko 5. člena zakona o posebnih dajatvah
pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št.
29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za

katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

1. člen
Posebna dajatev pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil

se plačuje za kmetijske proizvode in živila, navedene v prilo-
gi k tej uredbi, v višini, ki je navedena v stolpcu 3 priloge k
tej uredbi.

2. člen
Obračun, plačilo, naknadni obračun, odpust, povračilo

in oprostitev plačila, zavarovanje plačila ter obračun kom-
penzacijskih obresti za posebne dajatve za kmetijske proiz-
vode in živila iz prejšnjega člena se izvajajo v skladu s carin-
skimi predpisi.

3. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-

no lahko v sodelovanju z ministrom, pristojnim za finance,
izda posebno navodilo za izvedbo te uredbe.

4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob
uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 3/00,
14/00, 62/00 in 65/00).

5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.

Št. 424-03/2000-5
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
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5220. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v Republiki
Sloveniji in njihovem delovnem področju

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o carin-
ski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih

enot carinske službe v Republiki Sloveniji in
njihovem delovnem področju

1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v

Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. Na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje,
– Izpostava Velenje,
– Izpostava ŽP Rogatec.
2. Na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd,
– Izpostava Holmec,
– Izpostava Prevalje,
– Izpostava Radelj,
– Izpostava Vič.
3. Na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Jezersko,
– Izpostava Karavanke,
– Izpostava Korensko Sedlo,
– Izpostava Ljubelj,
– Izpostava Plavški Travnik,
– Izpostava Rateče,
– Izpostava ŽP Jesenice.
4. Na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Dragonja,
– Izpostava Koper,
– Izpostava Lazaret,
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Piran,
– Izpostava Sečovlje,
– Izpostava Sočerga,
– Izpostava Škofije.
5. Na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Črnomelj,
– Izpostava Jarše,
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Krško,
– Izpostava Letališče Brnik,

– Izpostava Ljubljana,
– Izpostava Logatec,
– Izpostava Metlika,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Obrežje,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Ribnica,
– Izpostava Škofja Loka,
– Izpostava Terminal Ljubljana,
– Izpostava ŽP Dobova,
– Izpostava ŽP Ljubljana.
6. Na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Gruškovje,
– Izpostava Jurij,
– Izpostava Letališče Maribor,
– Izpostava Maribor,
– Izpostava Pošta Maribor,
– Izpostava Ptuj,
– Izpostava Šentilj,
– Izpostava Zavrč,
– Izpostava ŽP Tezno.
7. Na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Dolga vas,
– Izpostava Gederovci,
– Izpostava Gibina,
– Izpostava Gornja Radgona,
– Izpostava Hodoš,
– Izpostava Kuzma,
– Izpostava Murska Sobota,
– Izpostava Ormož,
– Izpostava Petišovci,
– Izpostava Pince,
– Izpostava Središče ob Dravi,
– Izpostava Trate,
– Izpostava ŽP Lendava,
– Izpostava ŽP Središče ob Dravi.
8. Na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Ajdovščina,
– Izpostava Idrija,
– Izpostava Neblo,
– Izpostava Robič,
– Izpostava Rožna Dolina,
– Izpostava Tolmin,
– Izpostava Vrtojba,
– Izpostava ŽP Nova Gorica.
9. Na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Fernetiči,
– Izpostava Ilirska Bistrica,
– Izpostava Jelšane,
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– Izpostava Kozina,
– Izpostava Lipica,
– Izpostava Starod,
– Izpostava Terminal Sežana,
– Izpostava ŽP Hrpelje Kozina,
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica,
– Izpostava ŽP Sežana.

2. člen
Notranje organizacijske enote iz prejšnjega člena se

delijo na mejne in blagovne izpostave.
Mejna izpostava je notranja organizacijska enota carin-

skega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo
ter druge predpisane kontrole nad vnosom in iznosom bla-
ga, plačilnih sredstev ter stvari, ki jih osebe nosijo s seboj ali
na sebi, preko njej pripadajočega mejnega prehoda, ne
glede na to, na kakšen način je bilo blago vneseno. Mejna
izpostava izvaja carinjenje blaga, določenega s to uredbo.

Blagovna izpostava je notranja organizacijska enota
carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko
kontrolo nad blagom, ki se ji predloži in nad blagom, za
katero je v dovoljenju, ki ga je izdala carinska služba, dolo-
čeno, da opravlja nadzor in kontrolo. Blagovna izpostava
izvaja carinjenje v skladu s to uredbo.

3. člen
Na mejnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja de-

janja:
a) predložitev in evidentiranje blaga, ki se vnese na

carinsko območje;
b) predložitev in evidentiranje blaga, ki se iznaša iz

carinskega območja;
c) odobritev tranzitnega postopka za prevoz blaga na

carinskem območju;
d) odobritev carinsko dovoljene uporabe oziroma rabe

blaga, če gre za blago, za katerega se lahko odda ustna
deklaracija ali če gre za poenostavljeno deklariranje blaga
na podlagi dovoljenja Generalnega carinskega urada;

e) odobritev, na podlagi pisne carinske deklaracije,
carinskega postopka za izvoz in za ponovni izvoz za blago
do vrednosti 600.000 SIT;

f) odobritev carinsko dovoljene uporabe oziroma rabe
blaga, če je tako določeno ali to izhaja iz mednarodne
pogodbe.

4. člen
V skladu z opravili mejnih izpostav iz prejšnjega člena,

se na mejnih izpostavah lahko opravljajo naslednja opravila:
a) opravila pod točkami a, b, c, d, e in f na izpostavah:
– Letališče Brnik,
– Logatec, mejni prehod Babno Polje,
– Metlika,
– Obrežje,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Dobovec,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Bistrica ob Sotli,
– Holmec,
– Vič,
– Radelj,
– Gornja Radgona,
– Dolga Vas,
– Središče ob Dravi,
– Petišovci,
– Škofije,
– Dragonja,
– Sočerga,
– Šentilj,
– Gruškovje,

– Zavrč,
– Robič,
– ŽP Nova Gorica,
– Kozina,
– Vrtojba,
– ŽP Sežana,
– Terminal Sežana.
b) opravila pod točkami a, b, c, d in f na izpostavah:
– Pošta Ljubljana,
– ŽP Ljubljana,
– ŽP Dobova,
– ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce,
– Ribnica, mejni prehod Petrina,
– Prevalje,
– ŽP Središče ob Dravi,
– Pošta Maribor,
– ŽP Lendava,
– Jezersko,
– Ljubelj,
– Korensko Sedlo,
– Rateče,
– ŽP Jesenice,
– Karavanke,
– Lazaret,
– Koper,
– Luka Koper,
– Piran,
– Piran, mejni prehod Izola,
– Sečovlje,
– Sečovlje, letališče Portorož,
– Jurij,
– ŽP Tezno, mejni prehod Maribor,
– Fernetiči,
– ŽP Hrpelje-Kozina,
– Lipica,
– ŽP Ilirska Bistrica,
– Jelšane,
– Starod.
c) opravila pod točkami b, c, d, e in f na izpostavah:
– ŽP Rogatec.
d) opravila pod točkami a, d in f na izpostavi:
– ŽP Dobova, mejni prehod Orešje.
e) opravila pod točkama d in f na izpostavah:
– Obrežje, mejni prehod Slovenska vas,
– Velenje, mejni prehod Pavličevo Sedlo,
– Holmec, mejni prehod Mežica,
– Vič, mejni prehod Libeliče,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Rogatec,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Imeno,
– Kuzma,
– Pince,
– Dolga vas, mejni prehod Kobilje,
– Hodoš,
– Hodoš, mejni prehod Martinje,
– Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci,
– Gederovci,
– Trate,
– Ormož,
– Gibina,
– Gibina, mejni prehod Razkrižje,
– Robič, mejni prehod Predel,
– Robič, mejni prehod Učeja,
– Rožna Dolina,
– Neblo.
f) opravila pod točko f na izpostavah:
– Radelj, mejni prehod Muta,
– Radelj, mejni prehod Kapla,
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– Radelj, mejni prehod Pernice,
– Radelj, mejni prehod Remšnik,
– Kuzma, mejni prehod Matjaševci,
– Kuzma, mejni prehod Sotina,
– Kuzma, mejni prehod Kramarovci,
– Kuzma, mejni prehod Fikšinci,
– Gederovci, mejni prehod Cankova,
– Gederovci, mejni prehod Korovci,
– Gederovci, mejni prehod Gerlinci,
– Trate, mejni prehod Sladki vrh,
– Lazaret, mejni prehod Čampore,
– Lazaret, mejni prehod Kaštelir,
– Škofije, mejni prehod Plavje,
– Škofije, mejni prehod Osp,
– Škofije, mejni prehod Socerb,
– Jurij, mejni prehod Sv. Duh na Ostrem Vrhu,
– Jurij, mejni prehod Gradišče,
– Jurij, mejni prehod Svečina,
– Jurij, mejni prehod Špičnik,
– Jurij, mejni prehod Plač,
– Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec,
– Robič, mejni prehod Most na Nadiži,
– Robič, mejni prehod Livek,
– Robič, mejni prehod Solarji,
– Robič, mejni prehod Robidišče,
– Rožna Dolina, mejni prehod Šempeter,
– Rožna Dolina, mejni prehod Miren,
– Rožna Dolina, mejni prehod Lokvica,
– Rožna Dolina, mejni prehod Solkan,
– Rožna Dolina, mejni prehod Pristava,
– Rožna Dolina, mejni prehod Nova Gorica,
– Neblo, mejni prehod Hum,
– Neblo, mejni prehod Vipolže,
– Neblo, mejni prehod Plešivo,
– Neblo, mejni prehod Golo Brdo,
– Neblo, mejni prehod Britof,
– Fernetiči, mejni prehod Repentabor,
– Fernetiči, mejni prehod Gorjansko,
– Fernetiči, mejni prehod Klariči.
g) opravila pod točkama d in f na izpostavah:
– Metlika, mejni prehod Vinica,
– Metlika, mejni prehod ŽP Metlika,
– Ribnica, mejni prehod Podplanina.
h) opravila pod točkami a, b in f na izpostavi:
– Letališče Maribor.

5. člen
Na blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja

dejanja:
a) predložitev in evidentiranje blaga, vključno za vloži-

tev skupne prijave in izvajanje carinskega nadzora;
b) odobravanje vseh carinsko dovoljenih rab ali uporab

blaga, v vseh oblikah carinske deklaracije, ni pa dovoljeno
blaga deklarirati ustno ali s konkludentnimi dejanji;

c) izdaja dovoljenj za carinske postopke z ekonomskim
učinkom v rednem postopku (če je izpostava za to poobla-
ščena s strani carinskega urada) in izvajanje carinskega
nadzora nad blagom v teh postopkih;

d) izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in
sprejem dopolnilnih carinskih deklaracij na podlagi dovo-
ljenj za poenostavitve, ki jih izda Generalni carinski urad ter
nadzor teh postopkov v podjetju.

Generalni direktor lahko za določeno visoko obdavčeno
ali rizično blago ter za blago, ki zahteva posebno kontrolo
zaradi zagotovitve javnega reda in miru, varovanja zdravja in
življenja ljudi ter varstva okolja, prostora in naravnih dobrin,
odredi, da se tako blago carini samo pri določenih izpostavah.

6. člen
V skladu z opravili blagovnih izpostav iz prejšnjega čle-

na, izpostave opravljajo naslednja opravila:
a) opravila pod točkami a, b, c in d na izpostavah:
– Ljubljana,
– Kranj,
– Letališče Brnik,
– Pošta Ljubljana,
– Novo mesto,
– ŽP Ljubljana,
– Krško,
– Metlika,
– Škofja Loka,
– Ribnica,
– Logatec,
– Črnomelj,
– Terminal Ljubljana,
– Velenje,
– Celje,
– ŽP Rogatec,
– Prevalje,
– Dravograd,
– ŽP Jesenice,
– Plavški Travnik,
– Koper,
– Luka Koper,
– Maribor,
– Ptuj,
– Tolmin,
– ŽP Nova Gorica,
– Idrija,
– Vrtojba,
– Ajdovščina.
b) opravila pod točkami a, b, in d na izpostavah:
– Murska Sobota,
– Gornja Radgona,
– ŽP Središče ob Dravi,
– ŽP Lendava,
– Pošta Maribor,
– Letališče Maribor,
– ŽP Tezno,
– Kozina,
– Terminal Sežana,
– Ilirska Bistrica.
c) opravila pod točkama c in d na izpostavi:
– Jarše.
d) opravila pod točkama a in b na izpostavah:
– Karavanke,
– ŽP Sežana.
e) opravila pod točkama a in d na izpostavi:
– ŽP Hrpelje - Kozina.

7. člen
Izpostave opravljajo nadzor nad vnosom in iznosom

blaga po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih.
Nadzor nad cevovodi opravlja
– izpostava ŽP Lendava:
a) z Republiko Madžarsko: JANAF Petišovci - Virje;
Nadzor nad plinovodi opravljata:
– Izpostava Jarše:
a) z Republiko Avstrijo: Murfeld - Ceršak,
b) z Republiko Italijo: Gorica-Vrtojba;
– Izpostava ŽP Rogatec:
a) z Republiko Hrvaško: Rogatec - Hum na Sutli.
Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in sicer:
a) z Republiko Avstrijo: Maribor - Kainachtal 473, Mari-

bor - Kainachtal 474 in Podlog - Obersielach;
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b) z Republiko Italijo: Divača - Redipuglia, Divača -
Padricciano;

c) z Republiko Hrvaško: Krško-Zagreb 1, Krško-Za-
greb 2, Divača - Melina, Cirkovce - Mraclin, Divača - Pehlin,
Formin - Nedeljanec, Brestanice -Samobor, Ilirska Bistrica -
Buje.

Nadzor nad vodovodi opravlja:
a) z Republiko Italijo:
– Golo Brdo-Breg, Nova Gorica-Gorica – Izpostava Vr-

tojba;
– Lipica - Bazovica – Izpostava Terminal Sežana;
b) z Republiko Hrvaško:
– Starod - Opatija – Izpostava Ilirska Bistrica;
– Sečovlje - Gradole in Hrvoji - Slušnica – Izpostava

Koper.

8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 024-15/2000-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5221. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
kriterijih za razporejanje državljanov na
obrambne dolžnosti

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in četrtega od-
stavka 12. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št.
82/94, 44/97, 87/97, 13/98 in 33/00) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

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

za razporejanje državljanov na obrambne
dolžnosti

1. člen
V uredbi o kriterijih za razporejanje državljanov na

obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97 in 42/98) se
za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:

“8.a člen
Državljani so praviloma razporejeni le na eno obram-

bno dolžnost oziroma v Civilno zaščito. V gospodarskih dru-
žbah, zavodih in drugih organizacijah pa so zaposleni lahko
razporejeni na delovno dolžnost in tudi v organe, enote in
službe Civilne zaščite, ki jih organizirajo te gospodarske
družbe, zavodi in druge organizacije.

V primerih iz prejšnjega odstavka je državljan, razpore-
jen na podlagi delovne dolžnosti, lahko istočasno razpore-
jen tudi v organ, enoto ali službo Civilne zaščite državnega
pomena.

Ob istočasnem vpoklicu na obe dolžnosti iz prvega in
prejšnjega odstavka, ima prednost vpoklic v organe, enote
in službe Civilne zaščite.”

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 822-00/2000-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5222. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg

Na podlagi 5., 6., 19. in 126. člena zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov

in živil za zunanji trg

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina uredbe)

Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politi-
ke, se uvedejo podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in
živil za zunanji trg (v nadaljnjem besedilu: podpore), kot
ukrep za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridel-
kov in živil.

Sredstva za plačilo podpor po tej uredbi se zagotovijo v
okviru proračunske postavke 6636 Ukrepi za stabilizacijo
trga (notranji in zunanji trg).

II. UKREP: PODPORE ZA PRIPRAVO KMETIJSKIH
PRIDELKOV IN ŽIVIL ZA ZUNANJI TRG

2. člen
(namen ukrepa)

Namen ukrepa iz prejšnjega člena je nadomestitev
uvoznih dajatev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov)
ali enakovrednega nadomestnega blaga.

3. člen
(upravičenci)

Upravičenci do podpor po tej uredbi so fizične in prav-
ne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovin-
sko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

4. člen
(pridobitev sredstev podpor)

Sredstva podpor pridobi upravičenec na podlagi doka-
zila o izvršenem izvozu.

Upravičenec ni upravičen do sredstev podpor, če je za
blago, za katerega vlaga zahtevek, uveljavljal carinski posto-
pek uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz skladno z 89. čle-
nom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in
32/99) in je to razvidno iz carinskih dokumentov, ki jih je
priložil zahtevku.
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Upravičenec, ki je izvozil blago, ki je predmet humani-
tarne pomoči, ni upravičen do sredstev po tej uredbi.

5. člen
(višina podpor)

Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živi-
la, je določena v »Seznamu proizvodov in višine izravnave
stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg«, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.

III. POSTOPEK

6. člen
(zahtevek)

Podpore po tej uredbi pridobijo upravičenci neposre-
dno na podlagi pisnih zahtevkov.

Zahtevek za pridobitev podpor po tej uredbi vlagajo
upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi
pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, in si-
cer na:

– obrazcu “Podatki o subjektu” in
– obrazcu za posamezne namene,
ki sta dosegljiva na Agenciji za kmetijske trge in razvoj

podeželja, Dunajska 160, Ljubljana ali na spletni strani Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) preko interneta.

Vlagatelji, ki uveljavljajo podpore po tej uredbi za druge
upravičence (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji),
morajo vlogam priložiti tudi njihovo pooblastilo. Upravičenci
zahtevkov jamčijo za pravilnost podatkov navedenih v vlogi s
svojim podpisom na pooblastilu.

Pooblaščeni vlagatelji, ki podpore po tej uredbi prido-
bijo za druge upravičence, morajo tako pridobljena sredstva
nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po
njihovem prejemu.

Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja
ali izplačila podpor po tej uredbi upravičencu z obsegom
proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali naku-
pom katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.

Za uveljavljanje podpor po tej uredbi sme pooblaščeni
vlagatelj, ki podpore po tej uredbi pridobiva za druge, upra-
vičencu zaračunati stroške poslovanja, do višine 1 % uve-
ljavljenih sredstev, vendar ne več kot 1.000 SIT na odobre-
no vlogo.

7. člen
(rok za vložitev zahtevka)

Zahtevke za izplačilo podpor po tej uredbi vlagajo upra-
vičenci ali pooblaščeni vlagatelji do 20. v mesecu za pretekli
mesec na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana.

Kopije vlog morajo upravičenci hraniti še najmanj pet
let po njihovi odobritvi.

8. člen
(odobritev zahtevka)

O dodelitvi sredstev na podlagi neposrednih vlog odlo-
či minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: minister) s sklepom.

Nepopolne in prepozno prispele zahtevke, minister s
sklepom zavrže, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih
napak. Kot očitna napaka se šteje neskladnost podatkov iz
vloge s podatki iz uradnih evidenc.

Vloge, ki so nepopolne zaradi očitnih napak, lahko
upravičenec oziroma vlagatelj dopolni v roku 8 dni po preje-
mu poziva o dopolnitvi. Če vloge upravičenec oziroma vlaga-
telj v določenem roku ne dopolni ali jo dopolni neustrezno,
se ta s sklepom ministra zavrže.

Neutemeljene vloge se s sklepom ministra zavrnejo.
Zoper sklep ministra iz prejšnjih odstavkov, lahko upra-

vičenec, v roku 15 dni od vročitve sklepa, vloži na Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, zahtevo za ponovno preveritev postopka
dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene zahteve za preveri-
tev postopka se zavržejo. O zahtevi za ponovno preveritev
postopka odloči minister s sklepom.

Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz te uredbe ministrstvo ne plačuje zamudnih obresti.

9. člen
(vrnitev sredstev)

Upravičenec mora vrniti vsa sredstva pridobljena na
podlagi te uredbe, če se blago, za katerega je pridobil
sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih
določa 597. člen uredbe o izvajanju carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 12/00 in 14/00).

10. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)

V primeru, da višina zahtevkov za posamezen pridelek
oziroma živilo preseže obseg sredstev, določenih s to ured-
bo, se lahko višina sredstev podpor na enoto tega pridelka
oziroma živila sorazmerno zmanjša. Nadzor nad ustreznostjo
izvaja pristojna carinska služba.

IV. PREHODNA DOLOČBA

11. člen
Obračun odobrenih zahtevkov za namen “Izravnava

stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg” iz točke VIII 18.
člena Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni
list Republike Slovenije, št. 27/00, 31/00, 48/00, 78/00,
88/00, 97/00, 108/00), ki so bili vloženi v letu 2000 in še
niso izplačani iz proračuna za leto 2000, se opravi po pogo-
jih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 in se
izvede v breme proračuna 2001.

Za namen iz prejšnjega odstavka, se zahtevki za mesec
december 2000 vložijo do 20. 1. 2001, v skladu s pogoji iz
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 in se izplačajo
v breme proračuna 2001.

V. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije in velja do 31. marca 2001.

Št. 403-22/2000-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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5223. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
poštnih storitev v notranjem prometu

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99), in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga
in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00) in 10. členom zakona o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 35/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev

v notranjem prometu

1. člen
Določijo se najvišje cene osnovnih poštnih storitev, in

sicer:

Vrsta storitve Cena v SIT
standardizirano pismo 24
nestandardizirano pismo
I. stopnja mase do 20 g 25
II. stopnja mase nad 20 g do 100 g 48
standardizirana dopisnica 24
nestandardizirana dopisnica 25

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 84/00 in 109/00).

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.

Št. 384-07/2000-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5224. Uredba o spremembi uredbe o vodnih povračilih

Na podlagi 29. in 33. člena zakona o vodah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91-I,
32/93 in 52/2000) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o vodnih povračilih

1. člen
1. člen uredbe o vodnih povračilih (Uradni list Republi-

ke Slovenije, št. 41/95) se spremeni tako, da se glasi:

“Vodna povračila od določenih količinskih osnov pla-
čujejo zavezanci v naslednji višini:

– za proizvedeno električno energijo
v hidroelektrarnah 19,1 SIT/MWh

– za rabo površinske vode pri hlajenju v
elektrarnah na fosilno in jedrsko gorivo 0,45 SIT/m3

– za rabo površinske in podzemne vode
pri opravljanju obrtne ali gospodarske
dejavnosti 5,50 SIT/m3

– za rabo ali oddajo vode iz javnih
vodovodnih sistemov za oskrbo s pitno
vodo 8,20 SIT/m3

– za izkoriščanje naplavin gramoza 163,00 SIT/m3

– za izkoriščanje naplavin mivke 812,00 SIT/m3.”

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 425-07/2000-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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5225. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
subvencioniranju študentske prehrane

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) in proračuna Republike Slovenije
za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o

subvencioniranju študentske prehrane

1. člen
V uredbi o subvencioniranju študentske prehrane (Ura-

dni list RS, št. 24/96, 1/97, 29/98 in 103/00) se 4. člen
spremeni tako, da se glasi: »Višina subvencije za obrok
študentske prehrane iz proračunskih sredstev znaša 75%
zneska regresa za prehrano med delom delavcev v nego-
spodarstvu in se začne uporabljati naslednji dan po objavi
akta, s katerim je bila določena višina tega regresa.«

2. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Do

izbora ponudnikov subvencionirane študentske prehrane v
skladu z navodilom iz 2. člena te uredbe, izvajajo študentsko
prehrano izvajalci, izbrani za leto 2000.«

3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in začne veljati 1. januarja 2001.

Št. 406-06/2000-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5226. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
prenos električne energije in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

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

izvajanja gospodarske javne službe prenos
električne energije in gospodarske javne službe

upravljanje prenosnega omrežja

1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe

prenos električne energije in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00
in 79/00) se v drugem odstavku 4. člena številka “12”
nadomesti s številko “11”.

2. člen
V 6. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Pravna oseba, ki opravlja eno od gospodarskih javnih

služb po tej uredbi, ne sme opravljati dejavnosti trgovanja z
električno energijo.”

Četrti odstavek tega člena postane peti odstavek.

3. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besede “Agencija za

energijo” nadomestijo z besedami “minister, pristojen za
energetiko”.

4. člen
V 38. členu se številka “20” nadomesti s številko “21”.

5. člen
V prvem odstavku 40. člena se številka “22” nadomesti

s številko “24”.
6. člen

V prvem odstavku 41. člena se beseda “četrtem” na-
domesti z besedo “petem”.

7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 312-30/2000-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek
Predsednik

5227. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
taksi za obremenjevanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za

obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida

1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo

ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97,
24/98, 65/98, 51/99 in 42/00) se 4. člen spremeni, tako
da se glasi:

“4. člen
Taksa se plačuje v višini, ki znaša:
– 10% osnove za gorljive organske snovi, ki se sežiga-

jo kot nevarni odpadki, ter za goriva, ki se rabijo za sežig
nevarnih odpadkov v sežigalnicah nevarnih odpadkov,

– 25% osnove za gorljive organske snovi, ki zgorevajo
v dogorevalnih napravah za čiščenje odpadnih plinov s seži-
ganjem, ki ne obratujejo kot samostojna kurilna naprava,

– 50% osnove za gorljive organske snovi, ki se soseži-
gajo kot odpadki v kurilnih napravah in industrijskih pečeh
ali se sežigajo kot odpadki v sežigalnicah odpadkov in

– 100% osnove za zgorevanje drugih goriv.”
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2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.

Št. 423-01/2000-1
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5228. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
taksi za obremenjevanje vode

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za

obremenjevanje vode

1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list

RS, št. 41/95, 44/95 in 8/96) se 21. člen spremeni tako,
da se glasi:

“Zavezanec lahko z vložitvijo vloge na upravo uveljavlja
oprostitev ali zmanjšanje plačila takse najkasneje do 31.
marca tekočega leta za izvajanje sanacijskih ali drugih del za
zmanjšanje obremenjevanja voda v istem letu. O uveljavitvi
oprostitve ali zmanjšanja plačila takse odloča uprava s pose-
bno odločbo. Pred izdajo odločbe je uprava dolžna zaprositi
za mnenje Ministrstvo za finance.

Zavezancu za plačilo takse za odvajanje tehnološke odpa-
dne vode in padavinske odpadne vode neposredno v vode, ki
je pridobil odločbo iz prejšnjega odstavka, se na podlagi ugoto-
vitve o dejanski izvedbi sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje
obremenjevanja voda v odločbi o odmeri takse plačilo takse
zmanjša do zneska sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, vendar
največ 40 odstotkov zneska odmerjene takse.

Zavezancu za plačilo takse za odvajanje komunalne
odpadne vode in padavinske odpadne vode v kanalizacijo,
ki je pridobil odločbo iz prvega odstavka tega člena, se na
podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi sanacijskih ali drugih
del za zmanjšanje obremenjevanja voda v odločbi o odmeri
takse oprosti ali zmanjša plačilo takse do zneska sredstev,
ki jih vloži v to izvedbo, pod pogojem da so bila sredstva
pobrane takse nakazana v proračun lokalne skupnosti, na
območju katere se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, in je bila lokalna
skupnost investitor izvedbe sanacijskih ali drugih del za zma-
njšanje obremenjevanja voda.”

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.

Št. 423-14/2000-1
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

5229. Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in
etilni alkohol

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni

alkohol

1. člen
Trošarina za pivo se plačuje v višini 1.500 tolarjev za

1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva.
Trošarina za etilni alkohol se plačuje v višini 125.000

tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en
hektoliter etilnega alkohola.

2. člen
Proizvajalec in uvoznik trošarinskih izdelkov iz prejšnje-

ga člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za
trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno
1. februarja 2001 dalje.

Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena za-
kona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) mora
na dan 31. januarja 2001 opraviti popis zalog trošarinskih
izdelkov iz prejšnjega člena. Sestaviti mora zapisnik o stanju
zalog po vrstah, vsebnosti alkohola in količinah trošarinskih
izdelkov ter obračun razlike med zneskom že plačane troša-
rine na podlagi 43. člena zakona o trošarinah in trošarine,
določene s to uredbo (ločeno po vrstah trošarinskih izdel-
kov). Zapisnik o popisu zalog in obračun mora predložiti
najpozneje 15. dan po opravljenem popisu carinskemu or-
ganu, ki je krajevno pristojen glede na sedež zavezanca.
Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je
priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje do
31. marca 2001 plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s
petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu
vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Ura-
dni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00) v
dobro računa: trošarina od alkohola in alkoholnih pijač.
Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos
navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna
številka plačnika – 012001.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 421-04/2000-1
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

5230. Navodilo o vsebini objav za javna naročila v
Uradnem listu Republike Slovenije

Na podlagi petega odstavka 65. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja minister za fi-
nance

N A V O D I L O
o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu

Republike Slovenije

1. člen
(1) To navodilo podrobneje določa vsebino objav in

obliko obrazcev, s katerimi naročniki, skladno z zakonom o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) objavljajo podat-
ke o javnih naročilih v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Naročniki naročijo objavo po vzorcu obrazca za
tiste objave, ki jih zakon predpisuje v izbranem postopku
naročanja.

(3) Vzorci obrazcev so sestavni del tega navodila.

2. člen
(1) Naročnik naroči objave v Uradnem listu Republike

Slovenije z naslednjimi obrazci:
1. za naročilo objave predhodnega razpisa po 66. in

67. členu zakona o javnih naročilih se uporabi obrazec
ZJN-11

2. za naročilo objave javnega razpisa po 66. členu in
po 1. točki prvega odstavka 68. člena zakona o javnih
naročilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen
obrazec ZJN-12.B, ZJN-12.G oziroma ZJN-12.S

3. za naročilo objave prve faze javnega razpisa za od-
dajo naročila v omejenem postopku po 66. členu in po 2.
točki prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih se
uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec
ZJN-13.B, ZJN-13.G oziroma ZJN-13.S

4. za naročilo objave javnega razpisa za oddajo naroči-
la po postopku s pogajanji po 66. členu in po 3. točki
prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih se
uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec
ZJN-14.B, ZJN-14.G oziroma ZJN-14.S

5. za naročilo objave obvestila o oddaji naročila po 66.
členu in po prvem odstavku 70. člena zakona o javnih naro-
čilih se uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec
ZJN-15.B, ZJN-15.G oziroma ZJN-15.S

6. za naročilo objave javnega razpisa za kvalifikacijo
ponudnikov po 66. in 71. členu zakona o javnih naročilih se
uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec
ZJN-16.B, ZJN-16.G oziroma ZJN-16.S

7. za naročilo objave periodičnega informativnega ob-
vestila po 66. in 72. členu zakona o javnih naročilih se
uporabi predmetu javnega naročila ustrezen obrazec
ZJN-17.B, ZJN-17.G oziroma ZJN-17.S

8. za naročilo objave javnega natečaja kot samostojne
storitve na podlagi 65. člena zakona o javnih naročilih se
uporabi obrazec ZJN-18

9. za naročilo objave obvestila o izidu javnega natečaja
kot samostojne storitve po 102. členu zakona o javnih naro-
čilih se uporabi obrazec ZJN-19.

(2) Naročnik naroči objavo z najmanj tisto vsebino, ki jo
zahteva zakon, objavo drugih podatkov pa naroči glede na
potrebe v postopku. Naročnik lahko poleg v obrazcu predvi-
denih podatkov naroči v isti objavi tudi objavo drugih podat-
kov, ki so potrebni za izvedbo postopka.

3. člen
Za zahtevo za objavo lahko naročnik uporabi kopije

obrazcev ali računalniške izpise enake vsebine.

4. člen
Natečaj kot sestavni del druge storitve po 99. členu

zakona o javnih naročilih lahko poteka po odprtem ali po
omejenem postopku. Če poteka po odprtem postopku, se
objave naroči na obrazcih za odprti postopek. Če poteka po
omejenem postopku, se objave naroči na obrazcih za ome-
jeni postopek.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 60/98 in 39/00).

6. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-224/2000
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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Predhodni razpis

Obrazec ZJN-11

Zahteva za objavo predhodnega razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo predhodnega razpisa z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih
4. Kraj dobave
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen
6. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih
8. Datum odposlanja zahteve za objavo
9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Javni razpis

Obrazec ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega razpisa - za oddajo naročila blaga po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za
oddajo naročila blaga po odprtem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. (a) Vrsta in količina blaga

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj

4. Kraj dobave
5. Sprejemljivost variantnih ponudb
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
15. Merila za ocenitev ponudb
16. Morebitne druge informacije o naročilu
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
18. Datum odposlanja zahteve za objavo
19. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:
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Obrazec ZJN-12.G

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za
oddajo naročila gradenj po odprtem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. (a) Opis in obseg gradnje

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov

4. Kraj izvedbe
5. Sprejemljivost variantnih ponudb
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
15. Merila za ocenitev ponudb
16. Morebitne druge informacije o naročilu
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
18. Datum odposlanja zahteve za objavo
19. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za
oddajo naročila storitev po odprtem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj
5. Kraj izvedbe
6. Sprejemljivost variantnih ponudb
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost?
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve?

16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
17. Merila za ocenitev ponudb
18. Morebitne druge informacije o naročilu
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
20. Datum odposlanja zahteve za objavo
21. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Omejeni postopek

Obrazec ZJN-13.B

Zahteva za objavo prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za blago po omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo prve faze javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po omejenem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. (a) Vrsta in količina blaga

(b) Kraj dobave
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj

4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo

7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
12. Merila za ocenitev ponudb
13. Morebitne druge informacije o naročilu
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
15. Datum odposlanja zahteve za objavo
16. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-13.G

Zahteva za objavo prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za gradnjo po omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo prve faze javnega
razpisa za oddajo naročila za gradnjo po omejenem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. (a) Opis in obseg gradnje

(b) Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj
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(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov,
4. Kraj izvedbe
5. Sprejemljivost variantnih ponudb
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo

9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
11. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
14. Merila za ocenitev ponudb
15. Morebitne druge informacije o naročilu
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
17. Datum odposlanja zahteve za objavo
18. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo prve faze javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov

ali za vse skupaj (obvezni podatek, če se namerava oddati po sklopih)
5. Kraj izvedbe
6. Sprejemljivost variantnih ponudb
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo

10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost?

(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve?

15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
16. Merila za ocenitev ponudb
17. Morebitne druge informacije o naročilu
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
19. Datum odposlanja zahteve za objavo
20. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:
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Postopek s pogajanji

Obrazec ZJN-14.B

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila za blago po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po postopku s pogajanji z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Navedba določbe zakona o javnih naročilih, po kateri poteka postopek
4. (a) Vrsta in količina blaga

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali vse skupaj
5. Kraj dobave
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
14. Merila za ocenitev ponudb
15. Morebitne druge informacije o naročilu
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
17. Datum in številka objave neuspešnega razpisa
18. Datum odposlanja zahteve za objavo
19. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-14.G

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila za gradnjo po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za
oddajo naročila za gradnjo po postopku s pogajanji z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Navedba določbe zakona o javnih naročilih, po kateri poteka postopek
4. (a) Obseg in opis gradnje

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov

5. Kraj izvedbe del
6. Sprejemljivost variantnih ponudb
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
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13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen)

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih

15. Merila za ocenitev ponudb
16. Morebitne druge informacije o naročilu
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
18. Datum in številka objave neuspešnega razpisa
19. Datum odposlanja zahteve za objavo
20. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-14.S

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega odstavka 68. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za
oddajo naročila za storitve po postopku s pogajanji z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Navedba določbe zakona o javnih naročilih, po kateri poteka postopek
4. Vrsta storitve in opis naročila ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov

ali za vse skupaj
6. Kraj izvedbe
7. Sprejemljivost variantnih ponudb
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(b) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih
14. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o

javnih naročilih, 47. člen)
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost?

(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve?

17. Merila za ocenitev ponudb
18. Morebitne druge informacije o naročilu
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa
21. Datum odposlanja zahteve za objavo
22. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:
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Oddaja naročila

Obrazec ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila o oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila
blaga z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Datum izbire
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in

razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno
7. Pogodbena vrednost
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem
9. Število prejetih ponudb
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 8. točke navesti za vsako pogodbo posebej, če je bilo

naročilo oddano po sklopih!)
11. Morebitne druge informacije o naročilu
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil

objavljen
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
14. Datum odposlanja zahteve za objavo
15. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila o oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila
gradenj z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Datum izbire
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za

zaključek postopka brez dodelitve naročila
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno
7. Pogodbena vrednost
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem
9. Število prejetih ponudb
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo

naročilo oddano po sklopih!)
11. Morebitne druge informacije o naročilu
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil

objavljen
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
14. Datum odposlanja zahteve za objavo
15. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:
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Obrazec ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila o oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo obvestila o oddaji naročila
storitev z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Datum izbire
6. Vrsta in obseg storitev
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca, se navede razlog za

zaključek postopka brez dodelitve naročila
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno
7. Pogodbena vrednost
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem
9. Število prejetih ponudb
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo

naročilo oddano po sklopih!)
11. Morebitne druge informacije o naročilu
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil

objavljen
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
14. Datum odposlanja zahteve za objavo
15. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Kvalifikacijski postopek

Obrazec ZJN-16.B

Zahteva za objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za dobavo blaga

Na podlagi 66. in 71. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za dobavo
blaga z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. (a) Vrsta in količina blaga

(b) Kraj dobave
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj

4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem

postopku in dodatne informacije
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

7. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen)

8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih

9. Morebitne druge informacije o postopku
10. Trajanje kvalifikacijskega postopka
11. Datum odposlanja zahteve za objavo
12. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:
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Obrazec ZJN-16.G

Zahteva za objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za gradnje

Na podlagi 66. in 71. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za gradnje
z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. (a) Vrsta in obseg gradenj

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj
(c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov

4. Kraj izvedbe del
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem

postopku in dodatne informacije
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

8. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen)

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih

10. Morebitne druge informacije o postopku
11. Trajanje kvalifikacijskega postopka
12. Datum odposlanja zahteve za objavo
13. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-16.S

Zahteva za objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za izvajanje storitev

Na podlagi 66. in 71. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov za
izvajanje storitev z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih
4. Sprejemljivost variant
5. Kraj izvedbe
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem

postopku in dodatne informacije
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen)

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih

11. Morebitne druge informacije o postopku
12. Trajanje kvalifikacijskega postopka
13. Datum odposlanja zahteve za objavo
14. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:
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Periodično informativno obvestilo

Obrazec ZJN-17.B

Zahteva za objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila blaga

Na podlagi 66. in 72. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila
blaga z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Vrsta in količina blaga
4. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe
5. Kako bo potekala oddaja naročil
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
7. Morebitne druge informacije
8. Datum odposlanja zahteve za objavo
9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-17.G

Zahteva za objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila gradenj

Na podlagi 66. in 72. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila
gradenj z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Vrsta gradnje in opis
4. Predvideni čas izvedbe naročila
5. Kako bo potekala oddaja naročil
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
7. Morebitne druge informacije
8. Datum odposlanja zahteve za objavo
9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-17.S
Zahteva za objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila storitev

Na podlagi 66. in 72. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo periodičnega informativnega obvestila za naročila
storitev z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Vrsta storitve in opis
4. Predvideni čas izvedbe naročila
5. Kako bo potekala oddaja naročil
6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih

pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih naročilih
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7. Morebitne druge informacije
8. Datum odposlanja zahteve za objavo
9. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Natečaj

Obrazec ZJN-18

Zahteva za objavo javnega natečaja

Na podlagi 65. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega natečaja z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Predmet natečaja
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in dodatne informacije

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame natečajno gradivo in dobo dodatne informacije
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek)

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo
(b) naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice
7. Merila za ocenjevanje ponudb
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika
10. Kjer je mogoče, število in vrednost nagrad
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja
13. Morebitne druge informacije o natečaju
14. Datum objave predhodnega razpisa, če je
15. Datum odposlanja zahteve za objavo
16. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:

Obrazec ZJN-19

Zahteva za objavo obvestila o izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena zakona o javnih naročilih naročamo objavo obvestila o izidu javnega natečaja z naslednjo vsebino:

1. Naročnik
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in

podobno)
3. Opis projekta
4. Število udeležencev
5. Število tujih udeležencev
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče
8. Morebitne druge informacije o natečaju
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja
10. Datum odposlanja zahteve za objavo
11. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije

Številka: Ime in priimek
Datum: predstavnika naročnika
Kraj: Žig Podpis:
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DRŽAVNI ZBOR

5204. Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah
(ZJF-A) 13693

5205. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1B) 13693

5206. Zakon o dopolnitvah zakona o minimalni plači,
o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni
dopust v obdobju 1999–2001 (ZMPUPR-A) 13694

5207. Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo
in mednarodnim kazenskim sodiščem za nek-
danjo Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim
sodiščem za Ruando (ZSMKSR) 13695

5208. Zakon o dopolnitvi zakona o azilu (ZAzil-A) 13699

5209. Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Sto-
že v Občini Bovec in plazov večjega obsega,
nastalih na območju Republike Slovenije po 15.
oktobru 2000 (ZUPSB) 13699

5210. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in de-
lu služb Državnega zbora (OdODSDZ-A) 13700

5211. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor proračuna in dru-
gih javnih financ 13701

5212. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor nad delom var-
nostnih in obveščevalnih služb 13701

5213. Odlok o razrešitvi in imenovanju predsednika
Sveta Agencije Republike Slovenije za revidira-
nje lastninskega preoblikovanja podjetij 13702

5214. Odlok o imenovanju Republiške volilne komisi-
je 13702

5215. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo 13703

5216. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14.
členom zakona o poslancih opravljajo funkcijo
poslanca namesto poslancev, ki so prevzeli fun-
kcijo v vladi 13703

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5217. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov

za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic 13703

VLADA
5218. Uredba o začasnem financiranju Republike Slo-

venije v obdobju januar–marec leta 2001 13704

5219. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proiz-
vodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna
dajatev 13821

5220. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih
organizacijskih enot carinske službe v Republi-
ki Sloveniji in njihovem delovnem področju 13836

5221. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o kriterijih za razporejanje državljanov na obram-
bne dolžnosti 13839

5222. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih
pridelkov in živil za zunanji trg 13839

5223. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poš-
tnih storitev v notranjem prometu 13858

5224. Uredba o spremembi uredbe o vodnih povračilih 13858

5225. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o sub-
vencioniranju študentske prehrane 13859

5226. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o načinu izvajanja gospodarske javne službe pre-
nos električne energije in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja 13859

5227. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo oglji-
kovega dioksida 13859

5228. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o taksi za obremenjevanje vode 13860

5229. Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in
etilni alkohol 13860

MINISTRSTVA
5230. Navodilo o vsebini objav za javna naročila v

Uradnem listu Republike Slovenije 13863

VSEBINA

Novi obrazci javnih naročil

Naročnike, ki so po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) zavezani k javni
objavi razpisa ali natečaja obveščamo, da je v Uradnem listu RS, št. 124 z dne 29. 12.
2000 izšlo

NAVODILO O VSEBINI OBJAV ZA JAVNA NAROČILA V URADNEM LISTU
REPUBLIKE SLOVENIJE

Od 9. januarja 2001 bo potrebno objave pošiljati na novih obrazcih. Ti razpisi bodo potem objavljeni v
številki, ki izide 19. januarja 2001.
V prvih dneh novega leta bodo obrazci na voljo tudi na naših spletnih straneh.

Vsem sodelavcem želimo srečno, zdravo in uspešno leto 2001!

Uredništvo
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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
naročnine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV –
Naročnina za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava
Ljubljana,  Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

Standardna klasifikacija
poklicev

(SKP)-V2
2. dopolnjena izdaja s povzetkom v angleškem jeziku

Skupna izdaja: STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE, ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZAPOSLOVANJE in URADNEGA LISTA REPUBLIKE SLOVENIJE

Iz vsebine:

– Metodološka pojasnila
– Uporaba SKP-ja v statističnih raziskovanjih, administrativnih evidencah in pri prenovi in razvoju poklicnih standardov in

izobraževalnih programov
– Spremembe in dopolnitve standardne klasifikacije poklicev (Uradni list RS, št. 16/2000)
– Seznami sprememb in dopolnitev standardne klasifikacije poklicev
– Prevajalnik poklicev in poklicnih skupin med SKP iz leta 1997 in SKP iz leta 2000
– Imena glavnih skupin, poskupin, področnih skupin in enot področnih skupin poklicev v SKP-ju
– Abecedni in sistematični kodirni seznam poklicev
– Dodatek/Appendix - povzetek v angleškem jeziku

Cena: 8910 SIT z DDV 10538

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

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

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
POKLICEV 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

Žig
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